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Presentació 

institucional 

 
Teniu a les mans el Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Urgell per al període 2022-2025. 

Aquest és, sens dubte, un dels documents més importants i transcendents per a una 

comarca com la nostra, on tenim, com arreu del país, un elevat índex de població jove 

desocupada i unes xifres molt preocupants d’abandonament escolar. Que les persones joves us 

impliqueu en les accions i les polítiques que més us afecten ha estat un dels reptes en 

l’elaboració d’aquest pla, i per aquest motiu s’ha posat molt d’esforç a travar un procés participatiu 

per conèixer inquietuds, crítiques, aportacions i propostes. No es poden planificar 

actuacions des de les administracions sense tenir en compte les realitats i les opinions de les 

persones a qui van adreçades, i per això volem agrair molt especialment la 

feina i l’esforç que han fet en aquest sentit les tècniques de l’Oficina Jove. Desitgem que els eixos 

que es dibuixen en aquest pla serveixin per ajudar i acompanyar les persones joves  de la 

nostra comarca en una de les etapes més estimulants i decisives de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 

Josefina Lladós Torrent 

Martí Riera Rovira 

Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en endavant CCAU, és una entitat local de 
caràcter territorial formada per l’agrupació dels 19 municipis de l’Alt Urgell.  

L’organització territorial comarcal de Catalunya fa possible l’eficàcia, la 
descentralització i la participació en la prestació dels serveis públics, tant de caràcter 
supramunicipals com per delegació de competències d’altres ens com són la 
Generalitat de Catalunya o la pròpia Diputació de Lleida. 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va ser constituït el 9 de març de 1988 a la Seu 
d’Urgell, després de l’aprovació de la llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
En l’actual legislatura (2019-2023) està conformat per 4 vicepresidències, i el servei 
comarcal de joventut forma part de la vicepresidència d’atenció i serveis a les 
persones. (Annex 1)  
 
El Consell com a organisme supramunicipal necessari per a la sostenibilitat 
econòmica i de cooperació entre ajuntaments, disposa del Consell d’Alcaldes de l’Alt 
Urgell, el qual es reuneix cada dos mesos de forma itinerant als diferents municipis 
de la comarca per tal de debatre i planificar les línies d’actuació de la comarca. 
Aquest òrgan, és reconegut a nivell consultiu per la llei comarcal, però a la pràctica 
té un paper rellevant en l’actual política comarcal. 

 
1.1 EL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

 
El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) es troba amb la delegació de competències en 
matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya des del 1994, i és des de l’any 
2008 que s’ubica dins l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU), any de la seva creació, 
amb la implementació dels PNJ 2000-10 i l’aprovació de la Llei 33/20101, de 
polítiques de joventut.  
 
El 2005 es genera un inici de treball coordinat entre les administracions locals en 
matèria de joventut, però no és fins al 2008, que es crea l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, 
la qual es va posar en funcionament per tal de fer més propera l’administració als 
joves i sumar esforços entre diferents administracions: Ajuntament de la Seu 
d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Direcció General de Joventut. 
Actualment a l’OJAU hi conviuen la tècnica de treball de l’Alt Pirineu i l’Aran, la 
tècnica comarcal de joventut, la tècnica compartida de joventut, la tècnica de salut 
jove, la tècnica de joventut municipal de la Seu d’Urgell i la tècnica d’informació 
juvenil municipal. En els inicis el servei d’habitatge jove de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell es trobava ubicat dins OJAU, però finalment va ser un servei que va marxar 
a l’edifici central de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
A més, des del 2018 hi ha treballant a l’oficina la referent d’ocupació juvenil de l’Alt 
Urgell. També hi han treballat intermitentment com a suport joves del programa 
joves en pràctiques de garantia juvenil. 
 

 

 
1 LPC, Art. 14.l Impuls i desenvolupament de les polítiques locals de joventut 

about:blank
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Les funcions del SCJ són les següents: 

1. Promoure que en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, les actuacions complementàries en matèria de 
joventut dels ajuntaments, a través de la coordinació del PCJ, el suport i la 
cooperació amb els municipis. 

2. Exercir per delegació les facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils 
que són competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives són les de 
tramitació de la legalització de les instal·lacions, l’activitat inspectora i l’activitat 
sancionadora. 

3. Vetllar pel compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les 
activitats d’Educació en el Lleure, que té com a finalitat establir els elements mínims 
indispensables relatius a qualitat pedagògica i a la seguretat dels infants o joves 
participants. 
 
Els serveis de Joventut, destinats del CCAU a l’OJAU són: 

● Tècnica comarcal de joventut 
● Tècnica de treball de l’Alt Pirineu i l’Aran 
● Tècnica compartida de joventut (6 municipis) + de salut jove 
● Tècnica referent d’ocupació juvenil  

 
* Els serveis de mobilitat i educació no tenen atribució de jornada pròpia i es 
desenvolupen a partir de les figures de la tècnica comarcal de joventut i el servei de 
treball.  
 
Dades de contacte:  
 

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 
CONSELL COMARCAL ALT URGELL 
PASSEIG JOAN BRUDIEU, 15 
25700 LA SEU D’URGELL 
TEL. 973 35 31 12 
MAIL: joventut@ccau.cat 

OFICINA JOVE ALT URGELL 
C.C. ESCORXADOR 
CAMÍ DE LA PALANCA, 43 
25700 LA SEU D’URGELL 
TEL. 973 355 608 
MAIL: alturgell@oficinajove.cat  
WhatsApp: 607 866 902 
Instagram: @ojalturgell 
https://www.facebook.com/OJAltUrgell 
https://twitter.com/OJAU 
https://www.youtube.com/user/OJAltUrgell 

     
 

1.2  ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 
 
El darrer Pla Comarcal de Joventut va ser aprovat el 2009. Des del 2016 es disposa 
del PIECJ. 
Per encàrrec directe de la Direcció General de Joventut, els consells comarcals han 
de tornar a disposar de Pla Comarcal de Joventut (PCJ) com a document marc de 
les polítiques de joventut que es duran a terme.  
 
El present PCJ 22-25, s’estructura en un format ampli d’informació, ja que es va 
considerar que calia detallar-ho de forma concreta i que servís de pauta per al 
proper PCJ 26-29.  

mailto:joventut@ccau.cat
mailto:alturgell@oficinajove.cat
https://www.facebook.com/OJAltUrgell
https://twitter.com/OJAU
https://www.youtube.com/user/OJAltUrgell
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En aquest PCJ hi trobareu els següents apartats: 

- Contextualització del territori, on som i qui som 
- Dades detallades quantitatives i qualitatives de la comarca, a través dels 

instruments emprats.  
- Recopilació i anàlisi de totes les dades presentades anteriorment i en contrast 

amb el passat pla comarcal, per tal de caminar cap a unes polítiques de 
joventut concretes segons els recursos existents i la demanda de recursos 
futurs.  

- Estratègia de treball i implementació de PCJ 22-25 en els diferents àmbits 
concrets i les reorientacions possibles que cal tenir en compte.  

- Sistematització visual dels projectes, els recursos que hem emprat per poder 
arribar fins aquí i un recull d’annexes de totes aquelles eines necessàries per 
complementar com s’ha treballat el PCJ 22-25. 

 
Aquesta és la versió extensa, i es farà una versió resum de les informacions més 
importants i que sigui àgil visualment i fàcil d’entendre per a tota la població.  
 
Totes les nomenclatures que surten en el document, les trobareu descrites en 
l’apartat 7 del document. 
 
2 MARC D’INTERVENCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

2.1  QUÈ ENTENEM PER JOVENTUT? 
 
Segons el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (en endavant, PNJCat) 2020 quan 
es vol delimitar la joventut, com a període del cicle vital, s’acostuma a fer a través de 
l’edat. La Llei de polítiques de joventut (en endavant, LJP) de Catalunya (preàmbul II) 
recull un interval d’edat, dels 16 als 29 anys, i té en compte el fet que la complexitat 
de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts amb 
les fronteres de l’edat. Per tant, el PNJCat 2020 la referència de 16 a 29 anys, tot i que 
deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o 
programa concret on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les 
necessitats de la seva intervenció. 
 
La LPJ vincula principalment els 16 anys l’edat civil d’emancipació, en la qual les 
persones poden incorporar-se al món laboral i començar a triar itinerari formatiu de 
manera voluntària, i que acaben l’ensenyament obligatori. La llei marca un concepte 
administratiu a l’edat que fixa la joventut com a tal, però dona marge flexible en 
agafar altres edats, per tal de garantir que la joventut pugui construir amb garanties 
el seu projecte de vida. Joventut no comença i acaba en un tram determinat, les 
trajectòries de vida de cadascú fan que la franja d’edat variï.  
 
En el cas de l’Alt Urgell, les polítiques de joventut s’han contemplat des del 13 anys, 
donat que es fan intervencions dins els centres educatius a partir de 1r d’ESO, ja que 
entenem que el cicle vital dels joves en un entorn pirinenc ha de permetre que les 
seves polítiques de joventut comencen en l’etapa de secundària.  
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2.2  LA COMARCA DE L’ALT URGELL COM A TERRITORI DE LES 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 
 

2.2.1 Estructura de municipis i població 
 
La comarca de l’Alt Urgell està formada per 19  municipis i 126 nuclis de població, 
amb una població total de 20.231 habitants (IDESCAT, 2020).  
 

Dades Superfíci
e (km2) 

Densitat 
(hab/km
2) 

Població 
(2020) 

% 
població 
respecte 
comarca 

Homes dones 

Alàs i Cerc 57,67 5,5 320 1,58 % 158 162 
Arsèguel 950 10,59 81 0,40 % 46 35 
Bassella 70,25 3,1 217 1,07 % 112 105 
Cabó 80,33 1,2 93 0,46 % 50 43 
Cava 42,19 1,1 45 0,22 % 29 16 
Coll de Nargó 151,41 3,6 540 2,67 % 277 263 
Estamariu 21,16 5,9 125 0,62 % 72 53 
Fígols i Alinyà 101,8 2,4 244 1,21 % 140 104 
Josa i Tuixén 68,16 1,5 103 0,51 % 59 44 
Montferrer i 
Castellbó 176,66 5,8 1.034 5,11 % 559 475 

Oliana 32,37 56,9 1.843 9,11 % 918 925 
Organyà 12,53 61,5 771 3,81 % 387 384 
Peramola 56,17 6,2 347 1,72 % 173 174 
Pont de Bar 42,62 3,6 152 0,75 % 91 61 
Ribera 
Urgellet 

106,96 8,7 932 4,61 % 480 452 

Seu d’Urgell 15,45 790 12.206 60,33 % 5.919 6.287 
Valls d’Aguilar 123,81 2 245 1,21 % 140 105 

Valls de Valira 171,25 4,6 784 3,88 % 404 380 
Vansa i 
Fornols 106,08 1,4 149 0,74 % 78 71 

             

Catalunya 32.108 242,3 7.780.479  3.826.96
4 

2.953.51
5 

Alt Urgell 1.447,46 14 20.231  10.092 10.139 
 
  
La comarca de l’Alt Urgell representa: 

El 4,51 % de la superfície de Catalunya 
El 0,26 % de la població de Catalunya 

 
És  un territori disseminat, amb baixa població, molta extensió i poca densitat 
poblacional.  
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Evolució població absoluta a la comarca: 
 

 1986 1996 2006 2014 2020 Evolució 
Alt Urgell 18.865 19.006 21.257 20.878 20.231  
Seu 
d’Urgell 

10.101 10.711 12.533 12.366 12.206  

Oliana 2.075 1.844 1.939 1.870 1.843  
Montferrer 
i Castellbó 

631 730 944 1.027 1.034  

Ribera 
Urgellet 

817 743 971 963 932  

Valls de 
Valira 

745 748 744 849 784  

Organyà 1.079 1.010 961 841 771  
Coll de 
Nargó 

684 606 618 587 540  

Alàs i Cerc 424 409 404 356 320  
Peramola 408 375 377 349 347  
Valls 
d’Aguilar 

234 302 314 298 245  

Fígols i 
Alinyà 

377 306 254 260 244  

Bassella 393 341 256 244 217  
Vansa i 
Fórnols 

160 174 196 210 149  

Pont de 
Bar 

171 142 193 172 152  

Josa i 
Tuixén 

134 141 176 128 103  

Estamariu 140 135 117 119 125  
Cabó 159 127 104 98 93  
Arsèguel 83 101 100 81 81  
Cava 50 61 56 60 45  

 
Amb la situació actual generada per la COVID-19 més famílies i joves han 
marxat de les grans ciutats per anar a viure a territoris rurals.  

 
Per gènere, els homes representen un 49,88% de la població i les dones un 
50,12%. Aquesta dada queda gairebé compensada en tots els municipis de la 
comarca.  

 
La capital de comarca és la Seu d’Urgell, on hi viu una mica més del 60 % de 
la població de tota la comarca. Aquest aspecte fa que l’Alt Urgell sigui una 
comarca centralitzadora pel que fa a serveis i recursos.  

 
L’origen de la població de la comarca segons lloc de naixement: 

67,71% provenen de Catalunya 
12,13% provenen de la resta d’Espanya 
20,16% estranger 

 
El 2020 es van produir 121 naixements, i es manté l’equilibri de gènere. 
Representen el 0,42% de naixements a Catalunya.  
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Pel que fa al nivell màxim d’estudis assolit, a l’Alt Urgell:  
18,6% tenen estudis finalitzats en primària i inferiors 
54,3% tenen estudis finalitzats en secundària 
27,1% en estudis superiors  

 
Respecte a les dades de Catalunya, estem per sobre en estudis de primària i inferiors 
(17,7%) i estudis de secundària (50,6%), però per sota en estudis superiors (31,8%).  
 
Aquest factor, determina la necessitat de millorar l’accés a estudis superiors per als 
joves del territoris, de tal manera que no tinguin limitacions territorials. ... 
 
A la comarca només hi ha un centre educatiu concertat: La Salle (agrupa des de Llar 
infants fins a CFGS). La resta de municipis accedeixen als recursos en funció del 
mapa d’assignació escolar marcat des del Departament d’Educació amb el consell 
comarcal.  
 
El batxillerat només es troba a La Seu d’Urgell, i s’imparteixen: Humanitats i Ciències 
Socials; Ciències i Tecnologia; Arts. Tots ells amb l’opció de Batxibac. Pel que fa als 
cicles formatius (CF), a l’Institut Joan Brudieu (INS Joan Brudieu) s’ofereixen els 
itineraris complerts de grau mitja (CFGM) i de grau superior (CFGS) d’administratiu, 
informàtica i educació infantil. A Oliana, l’alumnat es desplaça a INS de Solsona o INS 
Ponts per a poder realitzar el Batxillerat, això comporta un canvi de comarca, i per 
als CF tenen el CFGS en administratiu i comerç.  
Des del curs 2021-2022 es troben els estudis universitaris INEFC a la Seu d’Urgell.  
 
La formació extraescolar a la comarca és molt diversa, però es concentra 
principalment a la Seu d’Urgell. Cal citar que hi ha infants i joves que també es 
desplacen al Principat d’Andorra per desenvolupar extraescolars (esports, dansa, ...). 
A la capital de comarca hi ha extraescolars municipals, però també una gran varietat 
d’extraescolars privades, de pagament, per tant, el preu i el desplaçament és un 
factor de segregació.  
 
L’Alt Urgell té unes instal·lacions naturals per a la pràctica esportiva immillorables, 
però pel que fa a espais esportius tancats, llocs on els joves puguin desenvolupar 
les diverses activitats esportives i agrupar-se, la majoria estan ubicats a la Seu 
d’Urgell. A banda, només hi ha el pavelló esportiu a la Seu d’Urgell i a Oliana.  
 
Si mirem dades del sector laboral, trobem que l’Alt Urgell té: 7.478 afiliats a la 
seguretat social, que representa un total del 37% de la població total.  D’aquests, 
3.000 estan al sector serveis (40%). 
 
L’Alt Urgell és un dels màxims productors de llet de Catalunya, i en els darrers anys 
l’increment de formatgeries artesanes ha permès l’ocupació de noves famílies al 
territori o l’ocupació de joves. 
 
El turisme és el veritable motor a la comarca. Existeixen les següents places:   
 

  Hotels 
Places 
hoteleres Càmpings 

Places 
càmping Turisme 

rural 

Places 
turisme 
rural 

Alt 
Urgell 42 1485 8  

2625 
95 638 
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La situació actual causada per la COVID-19 pot haver alterat aquestes dades, però 
encara no podem analitzar dades més actuals.  
 
El turisme permet ocupar o generar petites empreses en relació a rutes guiades, 
esports d’aventura  i altres sectors més encarats a petits autònoms o empreses de 
curta durada, que habitualment solen ser gestionades per joves.  
 
L’economia submergida és un fenomen que no es mostra a les dades oficials i, per 
tant, és molt difícil visibilitzar el seu impacte de forma quantitativa. No obstant, es pot 
dir que afecta en gran mesura al gènere femení (precarietat laboral), habitualment 
en feines de neteja, cura de gent gran ... (desprotecció social, situació irregular legal 
o sense contracte laboral). 
 
A continuació, es detalla un mapeig de recursos a la comarca, per municipis. El color 
vermell, verd, violeta fort marca on es troba ubicat el recurs i el color vermell, verd, 
violeta clar vol dir que el recurs s’hi desplaça:  
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RECURSOS EDUCATIUS 
Llar infants                    
Escola ZER                    
Escola                    
Institut-
Escola                    

ESO                    
Batxillerat                    
CFGM                    
CFGS                    
INEFC                    
Escola adults                    
EOI                    
PTT                    
Extraescolars 
privades                    

Extraescolars 
municipals                     

SIEI                    
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OME                    
TEA                    
UEC                    

RECURSOS SOCIOEDUCATIUS I SANITARIS 
SIS- SISI                    
EAP-CRP                    
EAIA                    
SSB                     
CDIAP                    
CRAE                    
SIE                    
Salut i Escola                    
SIAD –SAI                    

RECURSOS LABORALS 
SOC- OTG                    
Borses de 
treball                    

CETAP                    
RECURSOS HABITATGE 

Servei 
habitatge                    

Oficina 
comarcal 
habitatge 

 
    

 
  

 
 

  
       

RECURSOS MOBILITAT 
Eurodesk                    
Erasmus +                    
Trampoline                    

 
La centralització de serveis a la Seu d’Urgell és molt visual en la graella anterior, 
alguns serveis es generen a la capital de comarca, i es descentralitzen puntualment 
a altres municipis de la comarca. Als municipis més petits, el CCAU fa arribar els 
recursos, però en moments puntuals. 
 
Factors de sostenibilitat comarcals: 
A la comarca hi ha 4 mercats setmanals: Seu d’Urgell (dimarts i dissabte); Oliana 
(dissabte); Organyà (diumenge), els mercats són un motor de la mobilitat territorial i 
fomenten el consum sostenible i de proximitat.   
 
L’Alt Urgell és una de les comarques pioneres en el reciclatge. La recollida i gestió 
dels residus de la comarca és competència delegada a les següents institucions: 
 

- Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet: organisme encarregat de la 
gestió de residus de la part nord de la comarca de l’Alt Urgell. Es troba 
ubicada a la Seu d’Urgell.  

- Mancomunitat intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell 
Meridional: zona centre-sud. Es troba ubicada a Oliana.  

 
Segons dades IDESCAT 2020, a l’Alt Urgell la recollida selectiva a l’Alt Urgell és 6 
punts més alta que a la mitjana de Catalunya.  
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Si mirem dades de participació en eleccions, trobem que un 77,50% de la població 
amb cens de participació va participar en les eleccions autonòmiques.  
 
Un altre aspecte a destacar és que l’Alt Urgell és un territori fronterer amb el 
Principat d’Andorra (77.000 habitants), un aspecte que fa esdevenir-la una comarca 
amb especificitats concretes en relació a: l’habitatge, el treball, l’oci, la cultura, la 
salut, ....  
 
Tanmateix, cal destacar que el principal vincle amb Andorra és el mercat de treball. 
Existeix una influència determinada del Principat d’Andorra a la societat i l’economia 
de la zona nord de la comarca, dona lloc a un important volum de relacions i 
intercanvis entre ambdós territoris, pel nombre de treballadores transfrontereres, la 
població de pas i les relacions comercials.  
 
S’estima que uns 2.500 treballadors, que viuen en territori català, creuen cada dia la 
frontera amb Andorra, d’aquestes 2.500 persones, una gran part significativa viu a la 
Seu d’Urgell.  
 
Les autoritzacions d’immigració del Principat d’Andorra són les següents:  
 

Autoritzacions d’immigració 2010 2018 % total 2018 
Residència i treball 34.313 34.98

0 
70,4% 

Residència 7.179 8.138 16,4% 
Residència i treball personal ensenyament 371 377 0,8% 
Fronterer 1.797 1.602 3,2% 
Fronterer temporal 32 49 0,1% 
Autorització residència espanyola 23.03

7 
24.37
2 

49,1% 

 
Població estimada per nacionalitat al Principat d’Andorra a data de 31.12.2018: 

Andorrana Espanyola Portuguesa Resta de nacionalitats 
48,8% 25,1% 4,4% 9,7% 

 
 
Territorialment, l’Alt Urgell és una comarca de muntanya, que s’agrupa amb Alta 
Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d’Aran i conformen la 
demarcació de l’Alt Pirineu i Aran, el qual disposa de regió administrativa del Govern 
de la Generalitat de Catalunya. Les dificultats geogràfiques (dispersió geogràfica), 
poblacionals (de baixa densitat), serveis (escassos serveis), .... són compartides entre 
totes aquestes comarques. 
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Font: Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran  
https://twitter.com/ateneucoop_apa?lang=da  

 
 
L’any 1983 Catalunya va aprovar una llei d’alta muntanya, que reconeixia les 
dificultats d’aquests territoris per desenvolupar-se econòmicament i socialment 
amb una difícil geografia i un clima difícil, i dotava d’instruments per superar 
aquestes dificultats. Un d’ells va ser la creació dels consells comarcals de muntanya 
(Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya) i posteriorment el 
1990 sobre el règim especial de la Val d’Aran. El 2013 es va fer una revisió dels 30 
anys d’aquesta llei, per part dels consells comarcals següents: Alta Ribagorça, Alt 
Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès i 
Solsonès, on es van prendre els següents acords: 

- Els Consells de muntanya han de tenir un rol indispensable en 
l’organització territorial de Catalunya, tant per prestació de serveis com per 
descentralitzar polítiques de la Generalitat de Catalunya 

- Recuperar polítiques de muntanya dotades amb finançament: programes 
de dinamització territorial, camins de comarques de muntanya, neteja de 
neu, ... 

- Posada en marxa de nous programes específics, destacant PUOSC (pla 
únic d’obres i serveis) sensible als municipis d’alta muntanya, polítiques de 
retorn de joves, de reforç del sector primari i industrialització, ...  

- Millora de la comunicació transversal per la seva vertebració (N-260, 
aeroport Pirineus a la Seu d’Urgell, tancat el 1984 i connexió ferroviària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/ateneucoop_apa?lang=da
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2.2.2 Dades de la població jove 
 
La població  jove a la comarca s’analitza amb les dades que es van tenir en compte 
en el darrer Pla Comarcal presentat. 
 

Dades Joves entre 15 i 
29 anys (2007) 

Joves entre 
15 i 29 anys 
(2020) 

Joves entre 13 
i 29 anys 
(2020) 

Població 
total (2020) 

Alàs i Cerc 61 37 43 320 
Arsèguel 18 6 8 81 
Bassella 59 34 36 217 
Cabó 21 11 13 93 
Cava 14 1 1 45 
Coll de Nargó 96 69 80 540 
Estamariu 40 13 19 125 
Fígols i Alinyà 57 19 22 244 
Josa i Tuixén 21 12 13 103 
Montferrer i 
Castellbó 147 113 135 1.034 

Oliana 355 243 276 1.843 
Organyà 177 97 109 771 
Peramola 43 50 54 347 
Pont de Bar 10 22 22 152 
Ribera Urgellet 191 128 150 932 
Seu d'Urgell 2.463 1.981 2.246 12.206 
Valls d'Aguilar 12 23 29 245 
Valls de Valira 210 97 109 784 
Vansa i Fornols 24 17 17 149 
Total joves 15-29 4.019 2.973    
Total joves 13-29   3.382  
     

Catalunya 

Població total 
2007: 7.146.734 

Població entre 20 
i 39 anys: 

2.317.549 (32,4%) 

1.241.355 
(16%) 

 

7.780.479 

Alt Urgell  22.123 20.231 
 
Observació edat jove: En el darrer pla comarcal presentat es va tenir en compte 
l’edat de 15 anys com a primera edat de referència. Atès que les polítiques de 
joventut actuals a l’Alt Urgell es marquen des del 13 anys, s’efectua el càlcul 
comparatiu amb les dues franges d’edat (15 a 29 anys i 13 a 29 anys). 

● La població jove d’entre 15 a 29 anys correspon al 14,69% respecte a la 
comarca, respecte a la població jove de Catalunya representa el 0,24% (2020). 

● La població jove d’entre 13 i 29 anys correspon al 16,72% respecte a la 
comarca, respecte a la població jove de Catalunya representa el 0,27% (2020). 

 
Pel que fa al 2007, el percentatge de joves respecte la població total de la comarca 
representa el 18,09%. Per tant, la població jove ha minvat en 13 anys.  
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El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 manté la referència de 16 a 29 anys, 
tot i que deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política 
i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les 
necessitats de la seva intervenció. 
 
Les dades de població jove 2020 en diferents franges d’edat: 

Edat 13-14 15-29 16-29 14-17 18-29 30-40 
Total 409 2.973 2.774 735 2.435 2.705 

 
 

2.2.3 Serveis de joventut dins Oficina Jove Alt Urgell  
 
Serveis prestats directament dins l’OJAU: 
Aquests resum es poden veure al detall en la infografia de la memòria OJAU en 
l’Annex 2. 
 

SERVEI Servei Local de Joventut  
Àmbit 
d’actuació 

La Seu d’Urgell 

Titularitat Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Activitats i 
projectes 

Projectes relacionats amb el foment de la participació juvenil, 
oferta d'oci cultural i de lleure, i dins l'àmbit de l'educació. 
Accions de participació jove (insomni, guia jove estiu, consell 
municipal adolescents) 

Edats aprox. 12-35 
Visites 2020 Més de 500 consultes 

 
SERVEI Servei Comarcal de Joventut  
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell 

Titularitat Consell Comarcal Alt Urgell 
Activitats i 
projectes 

Servei que té la delegació de competències per part de la 
Generalitat de Catalunya, encarregat del desplegament de les 
polítiques de joventut a la comarca.  
Acompanyar i oferir recursos tant als ajuntaments, com als i les 
joves de la comarca en matèria de joventut.  
Inspeccions d’activitats de lleure i instal·lacions juvenils. 
Accions de participació jove.  

Edats aprox. 13-35 
Visites 2020 + de 1.000 consultes 

 
SERVEI Servei d’Informació Juvenil 
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell 

Titularitat Ajuntament de la Seu d’Urgell i Consell Comarcal Alt Urgell 
Activitats i 
projectes 

Des del servei oferim informació, assessorament, 
acompanyament i derivació de qualsevol tema que pugui 
afectar a les persones joves. 

Edats aprox. 12-35 
Visites 2020 4.000 
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SERVEI Referent d’ocupació juvenil 
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell 

Titularitat Consell Comarcal Alt Urgell 
Activitats i 
projectes 

El Programa Referent d’Ocupació Juvenil té com a objectius 
principals:: 
- Facilitar i acompanyar la transició de persones joves des del 
sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional 
- Treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que 
treballen amb el col·lectiu de les persones joves (Joventut, 
Educació, Salut, Serveis Socials, etc.) – derivacions i 
col·laboracions mútues, tallers en centres educatius, etc. 
- Oferir els recursos més adequats en funció de les casuístiques 
personals i/o socials de cada persona (derivacions i 
col·laboracions mútues, tallers en centres educatius, etc.) 

Edats aprox. 16-29 
Visites 2020 Mirar dades del Servei de treball  

 
SERVEI Servei de Salut Jove 
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell 

Titularitat Consell Comarcal Alt Urgell 
Activitats i 
projectes 

Des del servei de salut jove s’ofereix informació, 
orientació,  assessorament, acompanyament i derivació en l’àmbit 
de la salut a les persones joves.   
També es treballa per a la creació i/o consolidació de recursos i 
eines per  facilitar l’accés al benestar individual i col·lectiu de les 
persones joves. 
Per aconseguir-ho, ofereix projectes i accions en les àrees de: 
benestar emocional i salut mental, autocura (consums, nutrició, 
xarxes, comunicació conscient), educació sexual i feminismes 
(sexualitats, plaer, consentiment, diversitat sexual i de gènere, 
masculinitats), bon tracte i convivència (violències sexuals, 
violències masclistes, racisme, coeducació).  

Edats aprox. 12-29 
Visites 2020 Més de 2.000 consultes anuals.   

 
SERVEI Servei de treball Alt Pirineu i Aran 
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell / Alt Pirineu i Aran 

Titularitat Consell Comarcal Alt Urgell 
Activitats i 
projectes 

Fomentar la reactivació econòmica del territori mitjançant 
l’ocupació de les persones joves i l’autoocupació i l’emprenedoria. 
Fomentar l’economia social i solidària respectant el territori. 
Acompanyar en la transició de les persones joves des del sistema 
educatiu al món laboral mitjançant assessoraments, tallers a 
instituts, càpsules formatives o recursos. Promoure iniciatives per 
a l’ocupabilitat en l’àmbit de l’Alt Pirineu i l’Aran. Matchfunding 
/Arrela’t; Emprenedors del mes; Workshop ocupacional; Tallers i 
formacions; Assessoraments conjunts amb referent ocupació. 

Edats aprox.  16-36 
Visites 2020 1.555 consultes a l’Alt Urgell, no quantificades les de la resta de 

comarques (consultes compartides amb referent d’ocupació).  
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SERVEI Servei de mobilitat 
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell  

Titularitat Consell Comarcal Alt Urgell 
Activitats i 
projectes 

Fomentar la mobilitat entre les persones joves tant a nivell 
comarcal o regional com a nivell internacional. Promoure 
programes de voluntariat, treball i/o estudi a l’estranger, 
acompanyar i assessorar a joves que volen realitzar una mobilitat. 
L’OJAU està acreditada com a entitat acollidora i d’enviament de 
voluntaris. Forma part de la xarxa Eurodesk i participa a 
nombrosos projectes per a la promoció de la mobilitat de les 
persones joves. Campanya time to move; Trampoline. 

Edats aprox. 16-35 
Visites 2020 Unes 50 consultes 

*Cal destacar que durant el 2020 les dades no poden ser significatives per situació COVID-19 
 

SERVEI Servei d’educació 
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell  

Titularitat Consell Comarcal Alt Urgell i Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Activitats i 
projectes 

Assessorar sobre l’oferta i les opcions de formació post-
obligatòria, formació no formal o formació en el lleure. 
Organització de formacions i cursos. Assessorament i ajut a la 
tramitació de beques i ajuts per a ensenyaments post-obligatoris. 
Premi contes curts per a joves, informació beques, lleure. 

Edats aprox. 16-35 
Visites 2020 821 

 
Serveis prestats indirectament cap als joves: 
 

SERVEI Servei d’habitatge  
Àmbit 
d’actuació 

Alt Urgell  

Titularitat No hi ha un ens que tingui aquest servei desenvolupat 
Activitats i 
projectes 

L’OJAU es coordina amb els agents que existeixen al territori, tant 
municipals com comarcals per tal de donar resposta a les 
necessitats dels joves respecte a l’habitatge. 

Edats aprox. 18-35 
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3 DIAGNOSI 
 

3.1  DISSENY DE LA DIAGNOSI 
 
El disseny de la diagnosi permet analitzar les dades utilitzades i mantenir viu el 
sistema de recollida d’informació al llarg dels 4 anys d’implementació de pla.  
Els instruments i recursos emprats per a la diagnosi i el seu funcionament han estat: 
 
 

A) ENQUESTES QUANTITATIVES I QUALITATIVES 
 
- Elaboració i execució de dades quantitatives i qualitatives mitjançant 

enquestes a diferents col·lectius:   
● Enquesta a la població (recull de dades de joves entre 16 i 35 anys i 

famílies amb joves o infants a casa- Annex 3). S’han recollit un total 
de 237 enquestes. El període de les enquestes va ser del 5 al 26 de 
novembre. les enquestes s’adreçaven a joves que estan tant a la 
comarca com fora (estudis, treball, parella, …), i ha permès tenir una 
gran diversitat d’opinions. Les enquestes tenien dos reclams, per 
una banda, pel fet de contestar-la, tenien un regal directe i, per 
l’altra entraven en el sorteig de diferents lots i regals finals (Annex 
4).   

 
● Enquesta a centres educatius (recull de dades de joves entre 11 i 15 

anys, i joves de 16 anys o més- Annex 5). S’han recollit un total de 
244 enquestes. El període de les enquestes va ser del 5 al 26 de 
novembre. Les enquestes tenien dos reclams, per una banda, pel 
fet de contestar-la tenien un regal directe i, per l’altra entraven en 
el sorteig de diferents lots i regals finals.  

 
Els regals del sorteig consistien en 46 activitats per fer a la comarca (veure annex 4), 
el sorteig es va efectuar l’1 de desembre. Els i les joves que van respondre l’enquesta 
poden recollir un obsequi per l’OJAU (bossa de tela de la campanya “També és cosa 
meva”, amb tríptics d’informació dels serveis de joventut a l’interior), que permetia 
fer difusió i apropant el jove a l’OJAU.  
 

● Enquesta a entitats juvenils de l’Alt Urgell, es va fer una tramesa a 30 
entitats del 26 de novembre al 3 de desembre, amb una resposta de 
8 enquestes (Annex 6) 

 

Objectiu de l’instrument: Analitzar les dades dels joves de l’Alt Urgell i entitats del 
territori, per saber la seva opinió a través d’enquestes que detallen les necessitats 
actuals i futures per establir les polítiques de joventut.   
 
La difusió de les enquestes s’ha fet mitjançant les següents accions:  
 

- Mailing a centres educatius, club esportius, entitats juvenils, AFA, 
associacions d’estudiants ... 

- Penjada de cartells a llocs específics: plafons municipals, centres 
educatius, entitats esportives, bars i botigues i recintes esportius.  

- Missatge de WhatsApp de l’OJAU cap a les entitats (Annex 7) 
- Post i stories a l’Instagram @ojau 
- Nota de premsa (Annex 8)  
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- 1a. Jornada de Joventut de la Seu d’Urgell el 6 de novembre. Es va atendre 
un total de 50 persones en el punt d’atenció directa, sobretot per fer 
difusió de l’enquesta jove. La jornada tenia un caire festiu, i va agrupar 
entitats i joves. Durant l’esdeveniment Pol Guàrdia, ambaixador europeu de 
la joventut, va fer una dinàmica amb grups de joves de forma individual o 
grupal, calia trobar una paraula que s’ajustés a la imatge que té cada jove 
personalment del seu futur i una altra imatge de com li agradaria que fos el 
seu futur. També es van recollir dades del debat que es va generar in 
situ. (Cartell, Annex 9) 

 
 

B) ENTREVISTES – RECULL DE DADES 
 

Entrevistes telemàtiques a les direccions dels centres educatius de secundària:  
 

Centre 
educatiu 

Data Assistents Observacions 

INS-ESC 
Oliana 

28.10.21 Consell Comarcal (Ingrid i Jana); INS- 
ESC Oliana (Francesc); Eduxarxa 
(Montse) 

1 hora durada 
 

INS Joan 
Brudieu 

28.10.21 Consell Comarcal (Ingrid i Jana); INS- 
INS J.Brudieu  (Josep Molero); 
Eduxarxa (Montse) 

1 hora durada 

UEC Alt 
Urgell 
PTT i PCI  

3.11.21 Consell Comarcal (Ingrid i Jana); INS- 
UEC (Esther directora); PTT i PCI 
(Mercè, directora PPT i PCI); 
Eduxarxa (Montse) 

Gestor: 
Ajuntament de la 
Seu d’Urgell 
1 hora durada 

Col·legi la 
Salle  

4.11.21 Consell Comarcal (Ingrid i Jana); 
Salle (Meri Nieto i Josep Solsona); 
Eduxarxa (Montse) 

1 hora durada 

INS Valira 4.11.21 Consell Comarcal (Ingrid i Jana); INS 
(Esther Sanz i Sandra Morales); 
Eduxarxa (Montse) 

1 hora durada 

 
Objectiu de l’instrument: les entrevistes pretenen: 

- Presentar el procés d’elaboració del PCJ 22-25 
- Petita entrevista breu  (facilitació de dades; diagnosi educativa qualitativa 

i qualitativa) sobre les següents qüestions: 
● Perfil socioeconòmic de l’alumnat  
● Acompanyament de les transicions educatives i les d’escola-

treball. 
● Acompanyament pedagògic en temàtica sexo-afectiva, 

drogues, en l’àmbit de la salut.  
● Mecanismes o espais de coordinació que hi ha entre el centre 

educatiu amb altres centres/serveis educatius territorials, 
AFA i serveis de joventut. 

● Conèixer quins consideren que són els principals reptes i 
problemàtiques que afronten les persones joves a la comarca 
de l’Alt Urgell.  

● Dades del centre: nombre d’alumnat, nombre o percentatge 
d'alumnes que es graduen a final d'etapa o que no es 
graduen, dades d’absentisme escolar, dades de matrícula 
viva, etc. 
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La difusió s’ha fet a través del correu electrònic i/o trucades als centre educatius 
per tal de concertar la reunió. Davant la situació actual causa per la COVID-19 es 
reunions ser telemàtiques.   
 

C) FITXES DE SERVEI OJAU 
 

Fitxes de servei del personal dins l’OJAU i Infografia resum de la memòria OJAU 2020 
(Annex 10). S’han recollit les dades de les treballadores de l’OJAU i els programes 
que estan desenvolupant a dia d’avui.  
 
Objectiu de l’instrument: Analitzar les dades dels serveis que es presten 
directament o indirecta dins l’OJAU, per poder generar una radiografia inicial.  
 

D) RECERCA DE DADES QUANTITATIVES I QUALITATIVES 
 

Mitjançant webs especialitzades i informes publicats, s’ha fet una recollida de dades 
per contextualitzar el territori i actualitzar les dades del darrer PCJ aprovat.  
Seguiment dels plans locals de joventut municipals de l’Alt Urgell, mitjançant el qual 
es pot copsar l’avaluació de les polítiques municipals i comarcals de cara a 
determinar les futures polítiques de joventut.  
   
Objectiu del recurs: Realitzar una radiografia de dades quantitatives i qualitatives 
per poder elaborar una diagnosi adaptada a la realitat.  
 

E) GRUP DE COORDINACIÓ / GRUP DE DISCUSSIÓ 
 

Grup de treballs/grups de discussió entre Eduxarxa i OJAU 
● Reunions de treball virtuals:  

1. 19.10.21 
2. 8.11.21 
3. 12.11.21 
4. 15.11.21 

● Reunions de treball presencials: 24.11.21 a OJAU es van trobar totes 
les tècniques de l’OJAU amb Eduxarxa, per tal de fixar un 
cronograma final de treball i determinar accions.  

 
Objectiu del recurs: Grup de treball de coordinació entre els tècnics comarcals i 
tècnics de l’OJAU i l’entitat Eduxarxa per agilitzar el funcionament de treball.  
 
 

3.2  ANÀLISI DE LES NECESSITATS DE LES PERSONES JOVES PER ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

 
3.2.1 Anàlisi de dades genèriques 

 
L’anàlisi de les dades permet conèixer les necessitats que hi ha a la comarca, tant en 
les polítiques municipals dels diferents ajuntaments i els seus plans locals, com en 
la política comarcal en joventut.  
Les següents dades s’emmarquen en el buidatge descrit anteriorment, tant 
qualitatiu com quantitatiu.  
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De les 237 enquestes per a joves d’entre 16 i 35 anys. Dades genèriques:  
 

● Per gènere: 63,3% dones / 35,4% homes / 1,3% no binari.  
● Per país d’origen: 84,4% Catalunya; 15,6% resta. 
● Segons municipi on viuen: 64,1% viuen a la Seu d’Urgell, 27,88% a la resta de 

municipis de la comarca i 8,2% fora de la comarca.  
● De les 237 persones: 28.69% (68) tenen més de 35 anys o menys de 16 anys, i 

71,31% (169) entre 16 i ¡ 29 anys.  
● Dels que tenen més de 29 anys, un 74% tenen familiars joves o infants a 

casa.  
● Gairebé tots els enquestats fan vida a l’Alt Urgell (94%). 

 
De les 244 enquestes per a joves de centres educatius. Dades genèriques:  
 

● Per gènere: 51,2% dones / 48% homes / 0,8% no binari.  
● Per edat: 39,3% entre 11 i 15 anys / 60,7% 16 anys o més 
● Per país d’origen: 77,9% Catalunya; 9,4% Andorra; 2,9% resta d’Espanya; 9,8% 

resta 
● Segons municipi on viuen: 67,6% viuen a la Seu d’Urgell; 11,1% viuen a la 

Cerdanya; 4,5% viuen a Andorra; 16,88% a la resta de municipis de la 
comarca. 

 
El seu grau de coneixement dels programes de l’OJAU, segons tipologia 
d’enquestats :  
 

Enquestats 16-35 CE* 16-35 CE* 16-35 CE* 16-35 CE* 

Valoracions SÍ SÍ NO NO L’he 
fet 
servir 
o el 
faig 
servir 

L’he 
fet 
servir 
o el 
faig 
servir 

No, 
però 
m’agr
adari
a 

No, 
però 
m’agr
adari
a 

Servei 
d’ocupació 
juvenil 

135 68 78 155 21 11 18 7 

Projecte 
Arrela’t 

38 -- 183 -- 4 -- 16 -- 

Pack 
formació en 
el lleure 

69 27 146 199 14 11 16 7 

Espai salut 
afectiva i 
sexual 

107 99 121 120 4 7 15 18 

Campanya 
“També es 
cosa meva” 

129 78 94 145 9 11 13 10 

Disseny del 
1r pla 
comarcal 
LGBTI 

37 41 186 181 1 8 1 14 
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Programa en 
veu alta 

37 52 183 166 5 9 21 17 

Servei 
d’habitatge 

73 45 146 185 4 9 20 5 

Servei 
suport ajuts i 
beques 
formació 

106 -- 113 -- 16 -- 18 -- 

Programa 
d’oci i 
cultura - 
Insomni 

107 57 105 163 25 14 17 10 

Programa de 
mobilitat  

84 164 137 164 5 7 21 15 

Workshop 
de feina 

56 -- 167 -- 3 -- 16 -- 

*CE: Centres Educatius 
Els indicadors amb (--) no es van preguntar en el grup de centres educatius.  
 
Pel que fa al nivell de preocupació que tenen els enquestats sobre les següents 
temàtiques:  

Grups enquestats 16-35 CE* 16-35 CE* 16-35 CE* 
Criteri molt molt poc poc gens poc 
Habitatge 65% 43% 28% 41% 7% 16% 
Educació i formació 60% 54% 30% 34% 10% 11% 
Salut mental  65% 48% 26% 33% 10% 19% 
Transport i desplaçaments 42% 24% 42% 56% 16% 20% 
Oci i cultura 62% 37% 31% 46% 7% 17% 
Participació 47% 29% 40% 55% 13% 16% 
Feina i mercat laboral 75% 47% 18% 39% 7% 14% 
Mobilitat a l’estranger 36% 38% 36% 43% 28% 19% 
Sostenibilitat 
mediambiental 

62% 40% 28% 44% 10% 16% 

Relacions afectives i 
sexuals 

49% 35% 37% 42% 14% 23% 

Xarxes socials 31% 49% 44% 36% 25% 15% 
*Centres educatius 
 
Tots els centres educatius de secundària han accedit a fer una entrevista diagnòstic 
de la situació dels i les joves del seu centre educatiu i sobre com el professorat del 
centre veu les necessitats futures. Cal dir que, en general, la diagnosi de les 
necessitats actuals i futures dels joves són molt similars entre els centres i ens ha 
permès copsar una realitat molt concreta i vivencials de joves a partir de 1r d’ESO 
fins ben entrada edat adulta.  
 
Pel que fa a l’enquesta d’entitats juvenils, es va fer arribar a 30 entitats, quedaven 
ben representades tota la diversitat d’entitats per sectors i per municipi. Es va rebre 
resposta de 8 entitats. En molts casos, els enquestats, formen part a més d’una 
entitat.  
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Relació d’entitats juvenils de la comarca: 
ENTITATS JUVENILS O GRUPS NO ASSOCIATS DE LA SEU D’URGELL 

Pirineus Creatius 

Agrupament Escolta Urgellenc  

IRIS LGBTI 

Grup de diables de l’Alt Urgell 

Colla Gegantera i Grallera de la Seu 

Ateneu de l'Alt Urgell 

Feministes Alt Urgell 

La Tartera (Associació) 

Armats la Seu 

ALLAU 

Teles acrobàtiques Maria Grau 

Orquestrina trama 

Associació juvenil SASC-Pixies 

Gas 

Assemblea estudiants INS Brudieu 

ENTITATS JUVENILS O GRUPS NO ASSOCIATS D’OLIANA 

Geganters i Grallers 

Grup Excursionista d’Oliana 

Moto-Club Segre Secc.Oliana 

Centre Olianes 

Batokatú Oliana 

Voliaks 

Oliana Jove 

Club Futbol 

ENTITATS JUVENILS O GRUPS NO ASSOCIATS DE PERAMOLA 

Esplai la Mola 

Bastoners i grups de Danses 

Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola. 

ENTITATS JUVENILS O GRUPS NO ASSOCIATS DE MONTFERRER 

Montferrer en marxa 

Jovent de Castellbò 

ENTITATS JUVENILS O GRUPS NO ASSOCIATS DE RIBERA URGELLET 

Associació de Joves de Ribera d'Urgellet 

ENTITATS JUVENILS O GRUPS NO ASSOCIATS DE COLL DE NARGÓ 

La societat 

La Nargonina 

Club futbol 

Raiers 
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La meitat de les persones que han respost les enquestes són homes, el 37% de la 
Seu d’Urgell, el 37% de Peramola i el 25% de Montferrer fet que reflecteix 
correctament la diversitat de la comarca.  
 
Programes o activitats amb joves que han destacat les entitats: 

- Culturals: Cicle d’art contemporani “Cebes Tendres” per a creadores joves i 
emergents, així com el suport a artistes del territori; Bastoners i geganters; 
suport econòmic a les entitats juvenils; suport a les festes majors; dinamització 
de projectes de música i dansa; concerts, espectacles, ... 

- Programes de lleure en infants i joves de 6 a 17 anys; casals d’estiu. 
- Programes educatius i de mobilitat.  

 
Davant la pregunta de les necessitats que tenen els joves per a poder-se emancipar, 
en general valoren, que cal més llocs de treball i habitatge més assequibles, com 
també més formació diversificada al territori.  
 
Les entitats juvenils han valorat: l’OJAU és un recurs accessible, l’opinió dels joves és 
escoltada, però també veuen que cada entitat treballa de forma individual. Tot i així, 
el 75% ja estan fent activitats amb altres entitats o administracions.  
 

3.2.2 Ocupació 
 
Segons l’enquesta viva de 16 a 35 anys, de les 237 respostes: 
 

estudien treballen ni treballen, ni estudien 

48,9% 58,2% 5,1% 

 
Respecte als que tenen entre 16 i 29 anys: el 34,32% estan estudiant, treballant o vivint 
fora de la comarca o a Andorra (58). Les raons principals per marxar són els estudis i 
la feina, en molt poca mesura per la parella o per estades al’ estranger. En alguns 
casos, la decisió de marxar és per feina i estudis. D’aquests que estan fora, un 60% li 
agradaria poder tornar a la comarca en un futur.  
 
El 39% dels enquestats valora que estan satisfets respecte a les oportunitats laborals 
al territori en relació al seu objectiu professional. Les valoracions que fan els 
enquestats és: Falten més ofertes  i més diversitat de feines, sobretot qualificades; 
falten empreses de diferents sectors; els salaris són limitats; l’obligació d’anar a 
treballar a Andorra, falta saber on trobar les ofertes de feina disponibles. El 38% dels 
enquestats té una valoració neutra, ja que consideren que falta informació per obrir 
un negoci o sobre les ofertes de feina, falta diversitat, es troben habitualment ofertes 
temporals i/o de baixa qualificació. Un 23% valora que les ofertes són suficients i 
Andorra és un bon mercat.  
 
Les dificultats d’accés al mercat de treball són principalment la manca d’ofertes de 
feina i la poca diversitat en el sector, seguit de les dificultats de mobilitat i la gran 
dispersió geogràfica de la comarca.  
Dels enquestats que sí han fet ús del servei d’ocupació juvenil, una tercera part té 
una molt bona valoració d’aquest servei.  
 
El 50% es troba treballant a l’Alt Urgell, i la meitat d’aquests es troben treballant per 
compte d’altri i dins del seu municipi. 
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No es denoten diferències entre joves que tinguin contracte temporal o contracte 
indefinit. No es destaca entre aquests joves que facin ús del teletreball.  
 
Segons l’Informe sobre l’anàlisi de les oportunitats de mobilitat laboral juvenil 
transfronterera a l’àrea dels pirineus (Trampoline2), dels 32 entrevistats (4 de cada 
territori fronterer), i de les 78 enquestes recollides, les conclusions generals que 
s’han tingut en compte pel que fa als joves del Pirineu serien les següents:  
 
Les primeres feines dels joves enquestats són temporals o de caps de setmana 
per pagar-se els estudis, en sectors turístics (neu, comerç), en sectors menys 
turístics (administració, cultura i lleure). Les dones principalment tenen primeres 
feines al voltant de la cura d’infants, repàs i au-pair. En general, els joves busquen 
una mobilitat internacional, però accepten una mobilitat transfronterera. Pensen 
en la feina com un recurs per emancipar-se de casa.   
 
En l’estudi es valoren un seguit de tòpics, tal com: mobilitat internacional poc real; 
mobilitat transfronterera no prioritària; manca de coordinació. L’estudi acaba 
proposant unes recomanacions a seguir des dels territoris:  

● Evitar el despoblament dels territoris fronterers relacionant projectes 
de mobilitat transfronterera.  

● Interrelacionar actors, centres de formació i serveis d’ocupació dels 
territoris fronterers, sobretot encarat en el retorn i inserció laboral 
posterior (sistemes digitals, mapeig, coordinar borses, homologar 
títols, ...) 

● Promoure aprenentatge d’idiomes veïns. 
 
De les enquestes a centres educatius: 
Dels joves entre 11 i 15 anys: 36 han fet ús del servei d’ocupació juvenil i un 41% no 
està gens o  està una mica satisfets amb el servei, un 27,8% està satisfets o molt 
satisfets.  
 
Dels joves a partir de 16 anys: dels 60 que han fet ús del servei, el 51% està bastant o 
molt satisfet. El 82% no està treballant; del 18% que treballa, el 36% treballa per 
compte d’altri dins el municipi amb contracte temporal.  
 
El 64% valora la satisfacció amb les oportunitats laborals al territori segons el seu 
objectiu professional, com neutre, i el 32% té un baix nivell de satisfacció perquè 
consideren que falten facilitats per trobar feina (webs, ...), perquè falten ofertes de 
feina, i també falten certs sectors laborals. 
 
Les principals dificultats d’accés al mercat laboral: manca d’oferta formativa, poca 
diversitat de sectors laborals i dificultats de mobilitat, però el fet de disposar 
d’Andorra com a país veí permet tenir més llocs de treball.  
  
 
 
 
 
 

 
2 Trampoline és un projecte de cooperació transfronterera per fomentar la formació i la 
mobilitat de la gent jove en el territori dels Pirineus entre Catalunya, Aragó, Andorra i 
Occitània. El seu objectiu principal és millorar l’accés per primer cop dels i les joves al mercat 
laboral 
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3.2.3 Educació i formació 
 
De les enquestes de 16 a 35 anys:  
 
Segons el nivell d’estudis actual: 

Nivell 
estud

is 
 
 

Prima
ris 

Secu
ndaris 

Batxill
erat 

Cicle 
forma

tiu 

Grau 
unive
rsitari 

Postg
rau/ 
Màst
er/D
octor

at 

Form
ació 

profe
ssion

al 

% 1,26% 15,6% 11,40% 14,34% 27,85% 17,31% 12,24% 
Nº 3 37 27 34 66 41 29 

 
Gairebé la meitat dels enquestats ha finalitzat o està cursant estudis universitaris. 
Més del 75% dels enquestats valora que no hi ha suficient oferta formativa a la 
comarca, i els àmbits que valoren que es requereix més formació seria, per ordre de 
preferències: 
● Activitats físiques i esportives 
● Social i educatiu 
● Energia i aigua 
● Infermeria i sanitat 
● Agrari o agroalimentari 
● Informàtica i xarxes 
● Hoteleria i restauració 
● Administració i finances 

 
Pel que fa a la formació complementària, els enquestats voldrien algun sistema per 
rebre la informació de forma fàcil i accessible. Els àmbits amb més demanda, segons 
ordre de preferències són: 
 
En major mesura: idiomes, primers auxilis, esports i guies de muntanya, com parlar 
en públic, llengua de signes.  
En menor mesura, manipulació d’aliments, oficis, disseny gràfic, educació en el 
lleure.  
 
Pel que fa al programa Pack lleure, dels enquestats interessats en aquesta temàtica, 
les formacions prioritàries segons preferències són: 
● Bullying: prevenció, detecció, ... 
● Resolució de conflictes  
● Lideratge d’equips 
● Tècniques i recursos d’animació en el lleure 
● Educació sexual en el lleure 
● Monitor i director de lleure 

 
No és significatiu el moment ideal per impartir les formacions, és indiferent entre fer-
les entre setmana o el cap de setmana o durant les vacances escolars.   
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De les enquestes a centres educatius:  
 
El nivell d’estudis d’aquests joves és: 

ESO Batxillerat Cicle grau 
mitjà 

Cicle grau 
superior 

Altres 

45,1% 26,6% 20,5% 4,1% 3,7% 
 
Pel que fa als joves d’entre 11 i 15 anys: el 79% li agradaria rebre suport a l’hora de 
dissenyar el seu futur professional. El 70% dels joves enquestats a centres educatius 
valoren que sí que hi ha suficient oferta formativa al territori. I, si haguessin d’afegir 
formacions, escollirien les següents temàtiques per ordre de preferència: 
● Informàtica i xarxes socials 
● Activitats físiques i esportives 
● Social i educatiu 
● Infermeria i sanitat 
● Hoteleria i restauració 
● Administració i finances 
● Energia i aigua 
 

Pel que fa a la formació complementària, el 75% considera que sí els agradaria rebre 
formació, destacant les següents àrees: 
● Idiomes 
● Primers auxilis 
● Disseny gràfic 
● Llenguatge de signes 
● Esports i guies de muntanya 

 
En el cas del lleure, es valora el curs de monitors i de premonitors, com també les 
formacions específiques en bullying, resolució de conflictes, educació sexual en el 
lleure, lideratge d’equips. Per temporalitat, prefereixen formacions presencials i 
entre setmana o caps de setmana.  
 
A partir de 16 anys, el 79% vol rebre suport per ajudar a dissenyar el seu futur 
professional. El 73% valora suficient l’oferta formativa al territori. I demanda 
formacions en (per ordre prioritat):  
● Activitats físiques i esportives 
● Social i educatiu 
● Informàtica i xarxes socials 
● Hoteleria i restauració 
● Administració i finances 
● Infermeria i sanitat 

 
Pel que fa a la formació complementària, el 78% considera que li agradaria rebre 
formació, destacant les següents àrees: 
● Primers auxilis 
● Com parlar en públic 
● Idiomes 
● Màrqueting digital 
● Disseny gràfic 
● Llenguatge de signes 
● Esports i guies de muntanya 
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En el cas del lleure, es valora el curs de monitors i de premonitors, com també les 
formacions específiques en bullying, educació sexual en el lleure, lideratge d’equips. 
Per temporalitat, prefereixen formacions semipresencials i entre setmana o caps de 
setmana.  
 

3.2.4 Habitatge (Llar)  
 
De les enquestes de 16 a 35 anys:  
● El servei d’habitatge no es coneix entre la població jove que ha contestat 

l’enquesta de 16 a 35 anys, però sí que es considera un servei necessari a 
conèixer, i sobretot, saber quins serveis ofereix i que se’n faci més difusió. 
També es demana que tingui més oferta de pisos i suport legal als i les joves. 

● El 50% no s’ha pogut emancipar, i d’aquests el 70% voldria fer-ho, però no han 
pogut portar-ho a terme per falta de diners o perquè no té feina. Cal destacar 
que en alguns casos, els joves manifesten que viuen bé a casa i no tenen 
necessitat de marxar.  

● Els 50% que ha pogut emancipar-se: el 52% viu en parella, amb o sense fills/es; 
un 22% sol/a; un 15% compartint pis; i un 11% en altres situacions  

 
De les enquestes a centre educatius, a partir de 16 anys, el 93% viu a la llar familiar, 
i el 61% es vol emancipar, però no ho ha pogut fer perquè són menors d’edat o no 
tenen diners. En un 42% es troben a gust vivint a la llar familiar. En els casos que viuen 
fora de la llar familiar (24), el 33% comparteix pis, el 29% viu sol/a, el 29% viu en parella 
amb o sense fills/es. 
 
En general, valoren que cal fer més difusió del servei d’habitatge i explicar els serveis 
que ofereixen, com també el suport legal cap als joves.   
 

3.2.5 Salut: Salut mental i benestar emocional (bullying, perspectiva de 
gènere...), autocura (consums, hàbits, alimentació, educació 
sexual...) 

 
Dels enquestats, segons els següents apartats: 
 

 16-35 Centres educatius 
ESPORT Més de la meitat dels 

enquestats (56%) fa esport 
habitualment. D’aquests, un 
70% aprofita l’entorn  per a 
practicar-lo. Només un 10,5% 
no fan cap tipus d’esport. 

El 51% fa esport habitualment. 
D’aquests, un 26% els 
agradaria fer esport i un 23% 
no fa esport. un 46% aprofita 
l’entorn  per a practicar-lo. 

ALIMENTACIÓ El 60% segueix una 
alimentació saludable, front 
el 30% que els hi agradaria 
seguir aquest tipus 
d’alimentació. Només el 10% 
dels enquestats no els 
preocupa la seva alimentació. 

El 47% segueix una 
alimentació saludable, front 
el 32% que li agradaria seguir 
aquest tipus d’alimentació. 
Només el 12% dels 
enquestats no els preocupa 
la seva alimentació. 

SOSTENIBILITAT El 63% està preocupat per la 
sostenibilitat, el 62% té hàbits 
de compra de proximitat, un 
35% efectua les seves 
compres principalment per 

El 53% està preocupat per la 
sostenibilitat, el 42% té hàbits 
de compra de proximitat, un 
34% efectua les seves 
compres principalment per 
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internet o ens grans 
superfícies. El 26,58% aposta 
en el seu dia a dia per una 
economia circular. 

internet o ens grans 
superfícies. El 19,3% aposta 
en el seu dia a dia per una 
economia circular. 

RECICLATGE el 79% té hàbits de reciclatge 
en el seu dia a dia. 

el 66,8% té hàbits de 
reciclatge en el seu dia a dia. 

 
 
En relació a l’Espai de Salut afectiva i sexual de la comarca, en ambdós perfils 
d’enquestats, un 80% no hi ha anat mai i un 12% entre 1 i 2 vegades (usos principals: 
informació o demanar material preventiu).  
 
Pel que fa a la Campanya “També és cosa meva! Alt Urgell lliure de violències 
masclistes i LGBTIQfòbia”, gairebé tots els enquestats de 16 a 35 anys valoren que 
cal fer-ne més difusió, front a la meitat dels joves de centres educatius. En relació a  
la necessitat de fer més campanyes de sensibilització i més suport als i les joves 
afectats, la meitat dels enquestats de 16 a 35 anys, ho consideren necessari, i en poca 
mesura valoren la necessitat de fer tallers. En canvi, la meitat dels joves de centres 
educatius sí que demanden tallers, per sobre de campanyes.  
 
Pel que fa al 1r pla comarcal LGBTI, tot i el desconeixement de la proposta, el 70% 
valoren la necessitat que el pla efectuï campanyes de sensibilització i tallers i accions 
educatives i un 50% valora que podria posar a disposició del col·lectiu LGBTI d’un 
espai de trobada.  
 
Respecte la salut mental, el 50% dels enquestats valoren la necessitats de fer més 
tallers i accions educatives, campanyes de sensibilització respecte la temàtica, però 
cal denotar que la meitat dels enquestats no coneixien el programa En veu alta. 
 
 
De les següents situacions, els enquestats han valorat: 
 

Grups enquestats 16-35 CE 16-35 CE 

Situacions SÍ SÍ NO NO 

Has patit bullying alguna vegada? 55 82 107 162 

T’han agredit alguna vegada? 51 66 111 178 

Algun company/a t’ha obligat a fer alguna 
cosa no desitjada? 

32 64 130 180 

Et sents/ies respectat/da pels teus 
companys/es? 

131 187 31 57 

T’han assetjat alguna vegada per les xarxes 
socials? 

40 58 122 186 

Has vist patir bullying a algun company/a? 125 140 37 104 
Si el professorat presenciava bullying, ho 
aturava? 

59 126 43 118 

 
Entre els joves de centres educatius, hi ha un nombre més alt que ha patit bullying. 
Cal tenir en compte que és una etapa de vida més propera a la situació viscuda, en 
canvi, entre els joves de fins a 35, el nombre és menor. Sí que és significatiu que han 
vist patir bullying des de l’exterior i destaquen que el professorat, habitualment no 
intervé en aquesta situacions.   
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Es destaquen diferències entre els dos grups d’edat amb les hores que estan 
connectats a xarxes socials: els joves de centres educatius, més del 80% passen 
entre 2 i 5 hores al dia, i un 20%, una hora al dia. En canvi, els joves de 16 a 35 anys, la 
meitat estan connectats més de 3 hores, i l’altra meitat entre 1 i 2 hores.  
 
El 85% dels enquestats valoren de forma positiva poder crear un punt d’atenció a les 
drogodependències per poder informar, orientar i assessorar, com també que pugui 
esdevenir un espai educatiu i preventiu. 
  
Pel que fa la consum de drogues entre els enquestats, actualment l’OJAU disposa 
d’una enquesta sobre drogodependències al territori, que està en procés de 
buidatge i permetrà complementar-se amb aquest apartat a curt termini: 
 

Alcohol No consumeixen cap 
tipus 

Resta de drogues 

56% entre 16 i 29 anys 
32% CE 

44% entre 16 i 29 anys 
59% CE 

No destacable 

A més a més:  
Tabac: 28% (16-35) I 20% (CE)  
Cànnabis: 15% (16-35) I 22% (CE) 
Drogues de síntesi: 3% CE 

  

 
Per altra banda, en contra posició a les dades anteriors, si ens atenem a la percepció 
que es té del consum de drogues al territori, les dades varien considerablement: 
● Es considera que el 100% de la població consumeix alcohol 
● Que el 86% consumeix tabac 
● Que el 94% consumeix cànnabis 
● Que el 51% consumeix cocaïna 
● Que el 13% consumeix drogues de síntesi (èxtasis) 

 
 

3.2.6 Oci i cultura, participació i comunicació 
 
De les enquestes de 16 a 35 anys, se’n desprèn un tòpic, que segueix sorgint any 
rere any, els i les joves reivindiquen la seva veu, i volen que les entitats juvenils 
tinguin un pes més específic. Han contestat enquestes 9 entitats juvenils. I, també es 
veu un moviment cap a accions participatives sense l’administració com a líder de la 
participació juvenil.  
 
Sobre el programa Insomni, gairebé el 100% dels enquestats entre 16-35 anys i el 
75% de centres educatius valora positivament el programa.  Les propostes principals 
són: 
● Concerts, teatre i cinema, tallers de defensa personal, tallers artesanals-

minimalistes, tallers de música, exposicions i mostres, circ. 
● Destaquen que hauria de ser durant tot l’any i no quan hi ha molta més cartellera 

cultural al territori i fora del territori.  
 

L’oferta d’oci nocturn i activitats en dies festius, una mica més de la meitat dels 
enquestats valora que és insuficient, i els joves de CE ho valoren suficient. Pel que fa 
als espais principals on es troben els i les joves al territori: 
● 16-35 anys: bars; casa amistats (+) ; parcs o zones esportives o locals privats (-) 
● CE: casa amistats, parcs o zones esportives o bars (+); locals privats (-) 
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Respecte a la valoració que tenen dels espais públics municipals, entre els joves de 
16 a 35 anys el 31% la té molt dolenta, el 36% neutre i el 31% bona o molt bona. Entre 
els joves de CE, majoritàriament fan una mala valoració. Entre els espais públics que 
es troben més a faltar són: 
● Espais lúdics i de joc: 40% 
● Espais d’estudi: 28% 
● Parcs per a practicar esports: 24% 

 
Els canals de comunicació dels i les joves amb les amistats, són les següents, per 
ordre d’importància:  
 
● Xarxes socials: 90%  
● Trucada a mòbil: 70% del total 
● Trobades presencials: 62% del total 

 
A més del 60% li agradaria participar en la presa de decisions sobre activitats, espais 
i tallers juvenils dirigits a la joventut.  
 
Els joves de CE se senten més part de la comunitat juvenil del seu poble (75%) front 
el 67% del col·lectiu 16-35 anys. El 87% no han participat mai al Consell Municipal 
d’infants o de joves de la Seu d’Urgell, una mica més de la meitat dels enquestats no 
coneix les associacions del territori.  
 
Dels enquestats de CE, un 89% participa en grups formals o no formals: associacions 
teatrals, comissions de festes, grups de música.  
 
Dels enquestats de 16 a 35 anys, detallem les associacions de les quals formen part:  
● AEiG Urgellenc: 5 
● Comissió de festes: 5 
● Ateneu Alt Urgell: 3 
● Oliana (voliaks, banda de cornetes i tambors, centre culturals, geganters i 

grallers, esplai la Mola): 2 
● Escola de teatre: 2 
● Regidor a l’ajuntament: 1 
● Colla gegantera Seu: 1 
● Col·lectiu feminista de l’Alt Urgell: 1 
● Als bars: 1 
● SASC-pixies: 1 
● Càritas: 1 
● Creu Roja: 1 

 
 
Els joves de 16 a 35 anys, destaquen que per participar més en el seu poble caldria: 
 
● Assemblees o espais de participació jove més accessibles i visible, o bé 

autogestió per programar activitats per la ciutat i en la presa de decisions. 
● Més informació per apuntar-se a alguna associació. 
● Un gran volum d’enquestats que ja consideren participar molt al territori. 
● Hi ha una petició generalitzada, que demana que els joves no es queixin tant i 

participin de les activitats que s’organitzen.  
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Dels enquestats, més de la meitat, considera que la població adulta veu que els joves 
no tenen gaires oportunitats de futur, però un 58% considera que els joves s’haurien 
d’esforçar més per tirar endavant (front el 45% dels joves de CE). Només un 40% creu 
que la població adulta veu els joves com el futur del territori.  
 

3.2.7 Mobilitat 
 

Dels enquestats d’entre 16 i 35 anys, el 60% considera que hi ha una mancança molt 
alta de transport públic intern a la comarca, per les següents raons:  
● Línies d’autocar precàries, amb poca freqüència i cares 
● Si no tens cotxe no pots fer res 
● En general, es disposa de cotxe per facilitar la mobilitat 

Pel que fa a la mobilitat a l’estranger, el 58% els agradaria poder fer voluntariats i 
programes d’intercanvi a l’estranger, però gairebé el 70% desconeix aquests 
programes o opcions.  
 
Dels enquestats de centres educatius, el 54% no fa ús del transport públic per 
moure’s per dins la comarca. Només un 20% sí que en fa ús. Pel que fa a la valoració 
d’aquest servei, el 31% el valora negativament i un 35% el valora positivament. Cal 
destacar que en aquesta franja d’edat els joves encara fan ús del transport escolar, 
en alguns casos, i els que sí que el fan servir, valoren negativament la poca 
freqüència de transport i els retards horaris. El 58% es desplaça per la comarca en 
cotxe propi o en cotxe d’amics, el 68% amb familiars. En menor mesura, un 5% fa 
autoestop, o per contra un 8,6% no es mou per la comarca. 
Al 60% dels enquestats els agradaria participar en programes de voluntariat i 
intercanvi a l’estranger, però el 78% no coneix les opcions que té.  
 

3.3 CONCLUSIONS I ORIENTACIONS PER AL DISSENY 
 

3.3.1 Avaluació general 
 
Per a l’avaluació general, a més, de les dades anteriors, també cal atendre: 

- Marcs de referència: PNJCat 2020 
- Llei 30/2010 de PJC 
- Pla Comarcal de Joventut 
- Plans Locals de Joventut 

La diagnosi resultant esdevé de l’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) i de l’anàlisi de les 
polítiques de joventut (APJ).  
 
Segons l’informe dels principals resultats referents a la població jove elaborat per 
l’Observatori de la Joventut de Catalunya a partir de l’Enquesta sobre la COVID-19 
del Centre d’estudis d’opinió, els i les joves seran els més afectats per l’impacte de 
la pandèmia:   
 

● L’àmbit econòmic és el que tindrà més dificultats per reconduir-se. 
● Més de la meitat dels joves viuen en llars familiars on s’han vist reduïts els 

ingressos. 
● Les persones joves han estat les més afectades pel que fa a l’estat ànim.  
● Joves entre 16 i 24 anys: col·lectiu menys afectat laboralment, donat que no 

treballaven prèviament.  Però els que sí que tenien feina són els que més 
han perdut el lloc de treball i per tant són el col·lectiu més depenent. Estat 
d’ànim molt baix (tristesa, angoixa, avorriment i incertesa). El 75% té 
problemes per dormir arrel de la pandèmia, és un grup que se sent menys 
capaç per manegar la situació actual. 
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● Joves de 25 a 34 anys: el més afectat per pandèmia, només un 25% està 
emancipat, un 25% es troba en ERO-ERTO. Un 75% tenen problemes per 
arribar a final de mes. Els costa dormir, poca capacitat personal davant la 
pandèmia, però són el grup de joves més empàtic amb la resta de la 
societat. Grup més pessimista per les conseqüències econòmiques d ela 
pandèmia.  

 
L’anàlisi que fan els centres educatius de secundària de la comarca de les 
necessitats que tenen les persones joves a l’Alt Urgell en els propers 4 anys és la 
següent:  
 
Tots els centres educatius coincideixen en les següents conclusions: 
 

● Falta d’oferta educativa més diversa al territori, pel que fa a cicles formatius. 
Proposta: poder efectuar un estudi de necessitats educatives i sortides 
laborals. 

● Dificultats d’accedir a CF a Andorra o Puigcerdà, o bé, perquè no els deixen 
accedir, o bé per problemes per manca de transport. Proposta: intentar 
millorar situació de transport.  

● Destaquen els problemes de salut mental i addicions (pantalles, drogues, ...) 
dels joves arrel de la COVID-19 (més angoixa, més sensació d’individualisme, 
....). Els centres ho estan gestionant de forma individual. Proposta: accions per 
fomentar la participació i treballar per a la salut mental dels joves. Teràpia 
sistèmica.  

● No es destaquen problemes greu d’absentisme educatiu. 
● Valoren més situacions de ciberbullying, però controlades a nivell intern de 

centre.  
● Falten espais de trobada a la Seu d’Urgell amb oci saludable per als i les joves; 

per a l’alumnat d’ESO falta un casal de joves i per a l’alumnat de Batxillerat 
espais d’oci amb futbolins, billars, ... Oliana també veu que falten espais d’oci 
per als i les joves, però valoren molt positivament l’actual creació de l’Espai 
Jove al poble.   

● Es veu una bona coordinació dels centres educatius amb els agents del 
territori. Proposta: mantenir aquesta coordinació i enfortir-la.  

● Oliana veu poques oportunitats laborals de diversos sectors al territori, i 
manca d’habitatges al territori.  

● Brudieu destaca que els alumnes de Batxillerat no tenen referents clars sobre 
com autogestionar el seus problemes si el seu futur.  

● Falten espais o sales d’estudi. Proposta a la Seu: millorar els horaris de la 
biblioteca o habilitar espais.  

● Alumnat de pobles tenen problemes de connectivitat i de manca de 
transports.  

● Tots valoren que els joves tinguin espais de participació (assemblees, ...) i tenir 
una activa relació amb l’AFA del centre.  

 
Aquí veiem el contrast de la diagnosi de les necessitats del 2008, amb les necessitats 
actuals, cal tenir en compte que els àmbits s’han vist modificats, el primer nom 
correspon al 2008 vs al 2021: 
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Àmbit 2008 2021 
Educació i 
cultura VS 
Educació-
formació 

● Manca oferta formativa (Batxillerats, 
CF poc adaptats a les necessitats del 
territori, estudis superiors fora del 
territori) 

● Manca de transport públic adaptat a 
la realitat dels joves 

● Necessitats de beques i ajuts més 
coherents amb la realitat 

S’ha millorat en Batxillerat, amb 
el Batxibac, però manca 
diversitats de cicles formatius o 
facilitar l’accés als CF que es 
fan a prop de la comarca. Cal 
destacar inici INEFC a la Seu 
d’Urgell.  
Conscienciar els ajuntaments 
que no disposen 
d’extraescolars de la necessitat 
que els seus habitants joves 
puguin accedir més fàcilment a 
les extraescolars, perquè no 
sigui un motiu de segregació. 

Treball ● Difereix estudis amb perfils 
ocupacionals del territori (Andorra 
perfil ocupacional variat i que accepta 
gran volum de joves, però que no 
aporta bon funcionament pel treball a 
la comarca – dispersió geogràfica dels 
joves dins la comarca i fora) 

● Proposta de l’autoocupació com un 
bon recurs per promoure llocs 
d’ocupació 

● No hi ha manca de feina, però sí de 
dispersió d’ocupacions, manquen 
noves professions i estabilitat laboral. 
Per trobar feina, millor per coneixença.  

● Figura poc estable del temporer al 
territori 

Es visualitzat més manca de 
llocs de treball qualificats, falta 
diversitat de llocs de treball. 
S’emfatitza molt en tenir una 
bona coordinació d’ofertes de 
feina, de recursos, ...  

Habitatge ● Habitatges de propietat en la gran 
majoria. Dificultats pel lloguer. Preus 
excessius.  

Poc coneixement del servei 
d’habitatge, es mantenen les 
problemàtiques detectades.  

Salut ● Consum en edats prematures per 
una no consciència del risc 

● Prevenció oportuna i pertinent a 
partir de xerrades i tallers 

● Hàbits molt generalitzats esportius, 
que contraposen amb el 
sedentarisme dels altres.  

Cal apropar més informació de 
l’Espai de salut afectiva sexual i 
de les accions de salut.  
La percepció del consum de 
drogues és molt més elevat 
que el consum que manifesten 
les persones joves. 
Increment d’hàbits d’esport. 

Participaci
ó VS Oci, 
cultura, 
participaci
ó i 
comunicac
ió 

● Esport: recurs participatiu dels joves 
(adolescència) 

● Entitats juvenils: manca teixit i 
manca implicació  

Les persones joves 
reivindiquen la seva veu, i volen 
que les entitats juvenils tinguin 
un pes més específic en les 
polítiques de joventut. Volen 
formar part de les decisions.  
Fomentar accions participatives 
juvenil sense  el lideratge de 
l’administració.  
Els espais municipals de la 
comarca reben una mala 
valoració, caldria fer un treball 
amb els ajuntaments i mirar 
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com apropar aquests recursos o 
quines millores es podrien fer.  
Desconeixement de les entitats 
del territori, es demanda més 
suport econòmic a les entitats.  

Equilibri 
territorial i 
cohesió 
social VS 
Mobilitat 

Positiu el fet de viure a la  muntanya, 
però per viure-hi en la vellesa, no com a 
joves perquè manca diversitat d’oci i 
lleure.  
Necessitat de transport per 
desplaçaments 

Falta informació sobre la 
mobilitat a l’estranger.  
Mobilitat interna manifesta 
moltes mancances: poca 
freqüència. 

Conclusion
s finals 

Més de la meitat de la població viu a la 
Seu d’Urgell, i també la meitat dels 
joves de 15 a 29 anys. 
Manca feina, sobretot qualificada, o la 
falta d’oferta educativa, fa que no tingui 
un creixement de població molt elevat, 
els dos aspectes comporten manca de 
serveis i de polítiques públiques a tots 
nivells. 
Joves han de marxar del territori per 
continuar formació a partir estudis 
superiors, tot i que també marxen als 16 
anys i ja no tornen per manca de llocs 
de feina o per sentiment de 
desplaçament. 
Comarca rural, nuclis petits, dispersió 
geogràfica i de serveis, mobilitat 
essencial, manca transport públic de 
qualitat i carreteres en mal estat cap a 
les zones despoblades.  

Desigualtats territorials dins el 
territori i amb el territori català. 
Si fem la comparació molts 
criteris es mantenen, però la 
situació COVID-19 fa que les 
necessitats s’han vist 
modificades (estudis des de llar 
familiar, increment estudiants 
dins territori, autoocupació, 
teletreball, agreujament salut 
mental, ...) 

 
El disseny de les conclusions i les conclusions sorgides hauran de materialitzar-se 
en una priorització realista de les possibles polítiques de joventut al territori a través 
de: 
● Línies estratègiques/Objectius 
● Línies intervenció/ programes 
● Projectes/activitats/accions 

 
3.3.2 Sobre la joventut a la comarca 

 

Pel que afecta a l’anàlisi de les necessitats sorgides del buidatge de les enquestes 
efectuades al personal jove: 

● En les enquestes a centres educatius, hi ha més presència de joves de 
Cerdanya i d’Andorra, en canvi, no són destacables a les enquestes de joves de 
16 a 35 anys.  

● La percepció de les persones joves és de consumidors actius en drogues, però 
en l’enquesta de joves de 16 a 35 anys, un 44% manifesta que no consumeix cap 
tipus de droga.  

● Cal fomentar la creació o l’impuls de polítiques de joventut d’escolta activa, i 
donar més visibilitat a les opinions dels i les joves. Crear espais de participació 
empàtics.  

● Falten opcions d’ocis per evitar botellot, fer més activitats gratuïtes en millors 
horaris, espais per esportistes. 



 
 

33 
 

 

Pla comarcal de joventut Alt Urgell 2022-2025 

● Es denoten diferències significatives entre les persones joves que estan a 
centres educatius dels enquestats 16-35. Sobretot pel que fa a la pràctica de 
l’esport o als criteris d’alimentació, no es mostren criteris diferents en la 
preocupació per la sostenibilitat mediambiental. A més edat, més aposten per 
una economia circular, sobretot per criteris d’autonomia econòmica. Els joves 
de centres educatius no estan tant conscienciats pel reciclatge.   

Les persones joves de 16 a 35 anys tenen més coneixement dels serveis de l’OJAU, 
en contrast amb el poc coneixement que els joves de centres educatius en tenen, 
considerem que aquest desconeixement ve donat perquè per l’edat que tenen 
encara no han fet ús dels serveis, sí coneixen l’Espai de salut afectiva i sexual.  
Les persones joves de 16 a 35 anys, coneixen el servei d’ocupació juvenil, la 
Campanya “ També és cosa meva”, el suport a ajuts i beques en formació, el 
programa d’oci i cultura “Insomni”, i l’Espai de Salut afectiva i sexual. Aquests, en 
menor mesura coneixen el lot formació en el lleure, el servei habitatge, programa de 
mobilitat. I, dels que tenen poc coneixement són arrela’t, el disseny del 1r pla 
comarcal LGBTI, el programa en veu alta i workshop feina. Els programes que més 
utilitzen, cal destacar el programa Insomni, i el servei d’ocupació juvenil, seguits del 
servei i suport a ajuts i beques, i el lot formació en el lleure. Entre els programes que 
desconeixen però els agradaria, cal destacar que serien tots els programes, a 
excepció del 1r pla comarcal LGBTI. Els joves de centres educatius, l’Espai de Salut 
Jove és el més conegut i el que més voldrien utilitzar.  
 
Les preocupacions per temàtiques segons grup d’edat varia significativament, les 
persones joves de 16 a 35 anys donen molta importància (entre 60% i 75%): mercat 
laboral, salut mental, habitatge, oci-cultura i educació-formació. En canvi, els joves 
de centres educatius, les seves preocupacions queden més repartides en tots els 
àmbits, només destaca en un 54% l’educació-formació, seguit de la salut mental amb 
un 48%. 

Als dos blocs d’enquestats els hi preocupa poc les xarxes socials, la participació i el 
transport o desplaçaments, però contradiu amb la diagnosi on es fa una forta petició 
per un canvi en el model participatiu dels i les joves i en millorar la mobilitat.  

A les persones joves de 16 a 35 anys, destaquem que no els preocupa gens en un 
28% la mobilitat a l’estranger i en un 25% les xarxes socials. Considerem que això pot 
venir donat per la situació actual de COVID-19. En canvi, als joves de centres 
educatius no els preocupa gens les relacions afectives i sexuals en un 23%.  

Per tant, podem concloure que a les persones joves els hi preocupen aspectes 
molt diversos en funció de l’edat, la procedència, les necessitats del moment, per 
tant, cal definir unes polítiques de joventut comarcal diverses i resilients per 
poder atendre tota la tipologia de joves.  

Les entitats juvenils, segons l’anàlisi de les enquestes efectuades, proposen: 

● Implementar més polítiques de treball diverses i accessibles: especialitzar llocs 
de treball, per disposar de més ofertes i més qualificades.  

● Implementar polítiques d’habitatge assequibles.  
● Fomentar més formació diversificada al territori.  
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● Crear una xarxa d’entitats, no només les juvenils, sinó de totes les entitats, per 
trobar solucions i donar resposta a situacions comarcal. O bé, reimpulsar les 
trobades comarcals d’entitats, que tingués una durada de dos dies, i fomentar 
la implicació de tota la comarca.  

● Buscar alguna solució per enfortir els municipis petits, millorar-ne la mobilitat  
per poder realitzar-hi accions culturals i descentralitzar de la capital de 
comarca.  

● Espai d’estudi, locals per a joves, ... falta més esforços en aquesta temàtica.  
● No fer tallers i formacions, sense haver diagnosticat la necessitat de les 

persones joves vers la temàtica. Cal treballar al revés, primer analitzar les 
necessitats i després aplicar-ho.  

● OJAU ha de treballar per a “TOTS” els joves, no només amb els més motivats.  
● Comunicar més cap a les entitats les execucions de les polítiques comarcals en 

joventut.  

 
3.3.3 Sobre les polítiques de joventut 

 
Els eixos de treball prioritaris que s’han anat repetint entre tots els grups i col·lectius 
enquestats i entrevistats són: 

- Treball 
- Habitatge 
- Formació 

I els secundaris: 
- Salut mental i benestar emocional 
- Participació  

 
Reptes per temàtiques: 
 

Ocupació ● Cal més informació i concreció d’on trobar les ofertes de feina, 
obrir negocis, coordinació i xarxa. 

● Establir una bona coordinació amb els agents laborals del 
territori.  

● Es pot destacar que es denota una absència d’ofertes de treball 
o d’autoocupació en l’àmbit científic.  

● Apropar i facilitar la mobilitat internacional a la població joves, 
ho veuen molt feixuc.  

● Fomentar el projecte Trampoline per incrementar la població en 
territoris de fronterers. 

● Seguir implementant el programa Garantia juvenil.  

Educació 
/Formació 

● Fer un estudi de les necessitats formatives de les persones 
joves, sobretot encarat a CF.   

● Coordinar-se amb els centres educatius i els recursos de treball 
per afavorir una bona orientació acadèmica i pel futur laboral 
dels joves en l’etapa educativa.  

● Treballar monogràfics en el lleure, abans de tornar a preveure 
cursos de monitoratge i direcció de lleure. 

● El teatre s’apunta com un eix que manca suport o més 
estructura.   

● Fomentar l’accés a les extraescolars per evitar segregació.  
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Habitatge ● Comunicar els serveis que es poden oferir cap a la població 
jove.  

● Ajudar en el procés d’emancipació de la població jove en la 
recerca d’habitatge, conscienciar propietaris, ...  

Salut ● Falta comunicació cap als municipis en els projectes de salut, 
percepció que tot es fa a la capital de comarca.  

● Caldrà establir mecanismes per treballar aquesta sensació 
d’angoixa, ansietat, addiccions, lligat o no a la situació COVID-19, 
que apunten els centres educatius vers la pandèmia per part de 
la població jove de forma coordinada al territori.  

● Fer una bona coordinació amb les entitats esportives, per tal 
que arribin a l’adolescència hi arribin amb una implicació 
esportiva, com a opció d’oci alternatiu.  

Oci, 
cultura, 
participaci
ó i 
comunicac
ió 

● Esdevenir un canal vehicular de la participació de la població 
jove en les polítiques de joventut de forma més integral i 
empàtica. 

● Fomentar espais i accions d’oci al llarg de tot l’any en totes les 
vessants.  

● Difondre els recursos de joventut dins els centres educatius.  
● Cal més polítiques d’acompanyament personals i laborals, i 

implicar tots els agents socials. 

Mobilitat ● Analitzar si és possible millorar freqüències i horaris del 
transport de línia regular, treballar-ho amb els ajuntaments i 
agents del territori.  

● Apropar programes de mobilitat internacional accessibles.  

Cohesió 
social 

● Promoure una coordinació interna dels recursos de joventut 
comarcals, que permeti tenir uns serveis més eficients i eficaços 
i visibilitzar les accions de forma global.  

● Apropar als professionals en joventut formació específica per 
tirar endavant programes i projectes.  

● Mantenir, incrementar i millorar les coordinacions al territori en 
les polítiques de joventut amb tots els agents.  

● Fomentar accions mancomunades. 
● Vetllar pels principis que regeixen el PCJ (igualtat, equitat, ... ), 

fer corresponsables a la població jove, .... 

 
 
4 ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ 

 
4.1  MISSIÓ, VISIÓ I PRINCIPIS  

 
La MISSIÓ del PCJ 22-25 esdevé la finalitats del present pla com a eina de 
planificació estratègica que estableix els passos a seguir per part de les polítiques 
comarcal de joventut de l’Alt Urgell.  
La missió determinarà com enfortir, desenvolupar i consolidar hàbits, valors i 
dinàmiques entre els i les joves.  
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PCJ durant els 4 anys serà un pla viu que requereix anar treballant per poder 
assentar-ne unes bases i que la població jove l’introdueixi en el seu dia a dia. 
 
La missió del PCJ 22-25, consensuada a través de la recollida de dades i de les 
reunions efectuades, seria la següent: 
 

PROMOURE UN PLA COMARCAL DE JOVENTUT QUE GARANTEIXI 
L’ACOMPANYAMENT, EL DESENVOLUPAMENT, L’EXECUCIÓ I 
L’AVALUACIÓ ALS AJUNTAMENTS I ALS I LES JOVES I ENTITATS DE L’ALT 
URGELL EN MATÈRIA DE POLITIQUES DE JOVENTUT.  

 
La VISIÓ des del SCJ per al PCJ 22-25: Els i joves i les entitats han de tenir a la seva 
disposició una xarxa comarcal de serveis i de professionals que actuïn en el seu 
àmbit i també de forma coordinada.   
 
Els PRINCIPIS i eixos que regirà el PCJ 22-25, entre els quals també en formen els 
que regeixen la XNEJ i el PNJ (qualitat, transformació, participació i integralitat) són 
els següents: 
 

● EQUITAT: garantir igualtat d’oportunitats entre municipis i entre els joves de 
la comarca.  

● QUALITAT: polítiques impulsades amb segell de proximitat que garanteixen 
el treball en escala. Criteris d’eficiència i eficàcia, amb eines d’anàlisi idònies. 
Constant revisió de la realitat juvenil L’eficàcia fomenta la innovació i la 
creativitat en les necessitats de les persones joves i de l’entorn.  

● TRANSFORMACIÓ: tant pel que fa a les polítiques de joventut com a la 
realitat juvenil impulsant processos de millora constants i tenint sempre 
presents el treball en el marc de la intersectorialitat.  

● TRANSPARÈNCIA: element de confiança i obertura a la resta de municipis, 
joves, entitats, joves en general, administració, ... 

● INCLUSIÓ I DIVERSITAT: entès com una atenció a la diversitat dins cada 
programa per garantir-ne l’accés i la participació (perspectiva de gènere, 
cultura, ...).  

● TRANSVERSALITAT I COOPERACIÓ: dins la pròpia entitat com amb les 
entitats que treballen amb i per als joves i les joves, i també amb aquelles 
entitats que no treballen amb joves però que han de rebre aquest col·lectiu 
jove en un futur.  

● SOSTENIBILITAT: desenvolupar programes i accions que garanteixin 
proveir el millor possible avui sense posar en perill els recursos de demà.  

● RESILIÈNCIA: adaptació del PCJ i el seu desenvolupament, com també els 
agents que en formen part per tal de superar les adversitats de forma 
eficient i eficaç.      

● INTERSECCIONALITAT: cal atendre la perspectiva del pla com un espai de 
comprensió de la varietat de privilegis i/o formes d’opressió que es puguin 
experimentar simultàniament en un moment determinat. 

● APODERAMENT: afavorint l’autonomia dels joves per ajudar-los a obtenir els 
recursos personals com socials.    

● PARTICIPACIÓ: involucrar la complicitat de les persones joves, com a font 
de consulta i com a principals protagonistes, a través d’eines que permetin 
mobilitzar agents i fer-los partícips del procés.  

● INTEGRALITAT: incloure interdepartamentalitat i interinstitucionalitat en tot 
el procés d’elaboració, desenvolupament i avaluació del pla. Coordinació i 
treball conjunt per fomentar la corresponsabilitat.  
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4.2  OBJECTIUS TRANSVERSALS DEL PLA COMARCAL DE JOVENTUT DE 

L’ALT URGELL (2022-2026) 
 

En base a l’anàlisi de la diagnosi anterior, els objectius estratègics pels eixos de 
treball marcat per les enquestes serien els següents:  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PCJ 22-25: 

1. Acompanyar als i les professionals del territori perquè puguin actuar des 
d’una òptica preventiva i interseccional en les seves intervencions amb joves, 
i de forma específica aquelles que s’impulsin des dels serveis, espais i 
equipaments locals de joventut. 

2. Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves i de les 
entitats juvenils. 

3. Executar els encàrrecs de la Generalitat de Catalunya en relació a la 
delegació de competències.   

Els objectius estratègics s’apliquen en objectius específics per àmbits:  

O
b
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s 
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i
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s  

À
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r
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a
m
e
n
t 
– 
P
a

PROJECTES  
Ocupació Millorar la xarxa de coordinació comarcal per al 

fomentar de la inserció juvenil.  
Afavorir en la millora laboral dels i les joves  

Educació i 
formació 

Fomentar l’orientació i la implementació més 
diversa acadèmico-formativa de la població juvenil 
de l’Alt Urgell 

Habitatge Apropar els recursos d’habitatge del territori als i les 
joves.  

Salut Fomentar conductes saludables i diverses entre els 
i les joves 
Permetre l’accés a la informació a tota la població 
jove a l’eix de salut.  

Oci, cultura, 
participació 
i 
comunicació 

Establir mecanismes o recursos per donar veu i 
capacitar a la població juvenil.  
Millorar la comunicació interna i externa de les 
polítiques de joventut. 
Fomentar un oci i cultura saludable i al llarg de 
l’any.  

Mobilitat Fomentar accions per manifestar les necessitats de 
millorar les xarxes de mobilitat dels joves tant dins 
la comarca, com fora la comarca. 
Apropar els recursos de mobilitat a l’estranger a la 
comarca. 

Genèrics Garantir l’aplicació de tots els principis en els 
programes i projectes.  
Fomentar un bon ús dels equipaments públics de la 
comarca. 
Incrementar la qualitat de les polítiques comarcals i 
municipals en joventut. 
Oferir suport en matèria de polítiques de joventut a 
tots els municipis de l’Alt Urgell. 
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r
ti
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ó  

Fomentar el treballar en xarxa entre les àrees del 
consell comarcal pel que afecta les polítiques de 
joventut. 
Fomentar la formació del personal tècnic i polític en 
joventut.  
Vetllar pel compliment de la normativa en matèria 
d’activitats d’educació en el lleure per a menors de 
18 anys. 
Donar compliment a la Delegació de les potestats 
d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils 
d’acord amb la normativa vigent.   

 

En aquest PCJ 22-25, cal intervenir-hi de forma transversals els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) fixats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 
per construir un futur inclusiu, sostenible i resilient. Tracten 5 dimensions (planeta, 
persones, prosperitat, pau i partenariats) fent corresponsables a governs, sector 
privat, societat civil organitzada i ciutadania.  

 

Els objectius específics, s’han d’aplicar a cada programa, projecte, acció, activitat en 
objectius operatius. 
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4.3  ÀREES D’INTERVENCIÓ – PROGRAMES- PROJECTES 

 
Les àrees d’intervenció comarcals per al 2022-2025 en polítiques de joventut venen 
marcades per una necessitats grupals i unes necessitats per àrees d’intervenció, és 
a dir, arrel de la diagnosi s’ha visualitzat que hi ha una manca de coordinació interna 
de les polítiques de joventut, cal seguir uns objectius estratègics generalistes i per 
l’altra banda, cada àrea d’intervenció té els seus propis objectius estratègics a seguir, 
sempre i quan segueixin els principis bàsics.  

 
4.3.1 Ocupa’t (No et preocupis) 

 

ÀMBIT EMANCIPACIÓ I ARRELAMENT 

PROGRAMA 1 OCUPA’T. NO ET PREOCUPIS 

PROJECTE 1.1 EMPRENEDORIA 

Objectius ■ Proporcionar les eines per a que les persones joves puguin 
emprendre. 

■ Donar a conèixer els projectes dels i les joves a la població en 
general. 

■ Promoure la reactivació econòmica del territori tenint en 
compte valors d’economia social i solidària.  

Accions a. Informació, Orientació i Assessorament  
b. Arrela’t Alt Pirineu i Aran 
c. Emprenedor del mes 
d. Fira de joves emprenedores (NOU) 

Destinataris Joves a partir de 16 anys 
Coordina Servei de Treball Jove Alt Pirineu i Aran 
Col·labora OJAU, Consell Comarcal, Oficines Joves de la resta de l’Alt 

Pirineu i Aran, SOC, Ateneu cooperatiu de l’Alt Pririneu i l’Aran, 
IDAPA, Diputació de Lleida, mitjans de comunicació. Entitats 
referents 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de consultes i visites en diferents canals 
Participants i resultats Arrela’t 
Nombre d’emprenedors 
Assistents fira de joves i nombre participants emprenedors 

 
ÀMBIT EMANCIPACIÓ I ARRELAMENT 

PROGRAMA 1 OCUPA’T. NO ET PREOCUPIS 

PROJECTE 1.2 ORIENTACIÓ EDUCATIVA I FORMACIÓ 

Objectius ■ Millorar l’ocupabilitat de les persones joves. 
■ Fomentar la continuïtat formativa de les persones joves. 
■ Informar dels diferents recursos i serveis existents 

relacionats amb l’ocupació i la formació. 
■ Millorar en les competències bàsiques: idiomes, TIC, 

permís de conduir, competències de cerca de feina, etc.   
■ Millorar en les competències Tècnic-Professionals: en 

relació amb la formació post obligatòria, reglada i no 
reglada, ocupacionals, etc.; i en les oportunitats 
d’experiència laboral. 
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■ Millorar de les competències Transversals: formació en 
C.T, dinàmiques de grup, etc.  

■ Facilitar l’accés a aprendre la llengua catalana com a eina 
d’inclusió, cohesió social i competència laboral.  

Accions a. Informació, Orientació i Assessorament 
b. Cursos i formacions: Cursos d’oficis, Pack lleure, Pack 

Forma’t, entre d’altres, segons demanda. 
c. Beques i ajudes per a estudiar i formar-se  
d. Projecte “Prevenció de l’abandonament escolar” 
e. Què vull ser? Fira de l’estudiant (NOU) 

Destinataris Joves a partir de 13 anys 
Coordina Servei de Treball Jove Alt Pirineu i Aran 
Col·labora OJAU, Consell Comarcal, serveis Educatius, centres educatius, 

escoles de lleure, servei Català de Normalització Lingüística. 
Entitats referents 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de consultes i visites en diferents canals 
Participants i resultats en accions formació 
Nombre de reunions abandonament 
Assistents fira  

 
ÀMBIT EMANCIPACIÓ I ARRELAMENT 

PROGRAMA 1 OCUPA’T. NO ET PREOCUPIS 

PROJECTE 1.3 OCUPABILITAT 

Objectius ■ Millorar l’ocupabilitat de les persones joves  
■ Fomentar la continuïtat formativa de les persones joves 
■ Informar dels diferents recursos i serveis existents 

relacionats amb l’ocupació i la formació. 
■ Millorar en les competències Tècnic-Professionals: en 

relació amb la formació post obligatòria, reglada i no 
reglada, ocupacionals, etc.; i en les oportunitats 
d’experiència laboral 

■ Millorar de les competències Transversals: formació en 
C.T, dinàmiques de grup, etc.  

■ Donar a conèixer els serveis que poden oferir les persones 
joves a tota la població.  

Accions a. Informació, Orientació i Assessorament. 
b. Workshop ocupacional. 
c. Formació a centres educatius. 
d. Brigades Joves.(NOU) 
e. Programes d’inserció laboral. 
f. Borsa de professionals de l’educació no formal. 
g. Banc de recursos: Guia de professionals juvenils 

genèrica, guia de professionals que puguin oferir tallers i 
propostes d’educació no formal.(NOU) 

Destinataris Joves a partir de 13 anys, entitats, centres educatius, mercat 
laboral 

Coordina Servei de Treball Jove Alt Pirineu i Aran 
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Col·labora OJAU, Consell Comarca, Serveis Educatius. Centres educatius, 
entitats de lleure, Govern d'Andorra, Ajuntament de la Seu 
d’Urgell. Entitats referents 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de consultes i visites en diferents canals 
Participants i resultats en accions formació 
Nombre de reunions i acords 
Assistents workshop i contractes 

 
4.3.2. Ens cuidem 

 
ÀMBIT ARRELAMENT I EMANCIPACIÓ 

PROGRAMA 2 ENS CUIDEM 

PROJECTE 2.1 BENESTAR EMOCIONAL I SALUT MENTAL 

Objectius ■ Informar, orientar i assessorar en l’àmbit del benestar 
emocional i la salut mental.  

■ Millorar la percepció de les joves sobre el seu estat de 
benestar emocional i salut mental. 

■ Crear i/o consolidar recursos i eines per a un major 
benestar emocional i salut mental en les persones joves.  

■ Millorar el coneixement sobre la xarxa de recursos per al 
benestar emocional i la salut mental.  

■ Millorar la difusió del programa, projectes i accions. 
Accions a. T’escoltem! Orientació / Assessorament especialitzat. 

b. En veu alta. Parlem de salut mental. Servei comunitari, 
APS, tallers, campanyes. 

c. Necessites parlar? Joves referents / Formacions en 
acompanyament emocional i primers auxilis psicològics. 
(NOU) 

Destinataris Joves a partir de 13 anys, ajuntaments, centres educatius, 
famílies 

Coordina Servei de Salut Jove 
Col·labora OJAU. CAPAU. CSMIJ. SIAD. Salut i Escola. Referent Benestar 

Emocional (CAP). Taula de Salut Mental. Entitats referents: 
Intress. Protocol comarcal d’assetjament en edat escola 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves participants al projecte i a les accions 
Nombre i durada d’APS, tallers i campanyes  
Grau de satisfacció de les persones participants  
Grau d’implementació i maduresa del treball en xarxa: reunions, 
acords, derivacions. 

 
ÀMBIT ARRELAMENT I EMANCIPACIÓ 

PROGRAMA 2 ENS CUIDEM 

PROJECTE 2.2 AUTOCURA 

Objectius ■ Informar, orientar i assessorar en l’àmbit de l’autocura. 
■ Crear i/o consolidar recursos i eines per a un major nivell 

d’autocura en les persones joves.  
■ Millorar el coneixement sobre la xarxa de recursos per a 

l’autocura. 
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■ Millorar la difusió del programa, projectes i accions. 
Accions a. Orientació i assessorament. Individual i grupal.  

b. Punt d’atenció a drogodependències: diagnosi. (NOU) 
c. Tallers Moneo. Educació familiar a l’adolescència. 
d. Tallers autocura i cura col·lectiva: 8M, ús i relacions 

saludables a les xarxes socials (OG), nutrició, meditació, 
comunicació conscient, activa’t (circ, esports 
cooperatius, arts marcials, dansa, calistenia, teatre 
social,... (NOU) 

e. Tallers autodefensa individual i col·lectiva (també en 
entorns digitals). (NOU) 

f. Projectes APS: consums i drogues, xarxes, nutrició,... 
Destinataris Joves a partir de 16 anys, ajuntaments, centres educatius,  
Coordina Servei Jove de Salut 
Col·labora OJAU. CAPAU. SIAD. Salut i Escola. Referent Benestar 

Emocional (CAP). Entitats referents. 
Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves participants al projecte i a les accions 
Nombre i durada d’APS, tallers i campanyes  
Grau de satisfacció de les persones participants  
Grau d’implementació i maduresa del treball en xarxa: reunions, 
acords, derivacions. 

 
ÀMBIT ARRELAMENT I EMANCIPACIÓ 

PROGRAMA 2 ENS CUIDEM 

PROJECTE 2.3 EDUCACIÓ SEXUAL I FEMINISMES 

Objectius ■ Informar, orientar i assessorar en l’àmbit de l’educació 
sexual i els feminismes.  

■ Crear i/o consolidar recursos i eines per facilitar l’accés de 
les persones joves a l’educació sexual i els feminismes. 

■ Millorar el coneixement sobre la xarxa de recursos per a 
l’educació sexual.  

■ Millorar la difusió del programa, projectes i accions. 
Accions a. Espai de Salut Sexual. Orientació, assessorament i 

proves ràpides. 
b. Pla comarcal LGBTIQ+. Tallers, DM, campanyes, 

orientació, espai de trobada i acció.  
c. Generant perspectiva: educació sexual feminista en 

temps de lleure. 
d. Revoluciona el gènere / Agents d’igualtat. Grups d’acció 

jove. (NOU) 
e. Tallers: consentiment, plaer, diversitat sexual i de 

gènere, masculinitats,... (NOU) 
f. Projectes APS: feminismes, masculinitats, sexualitats.  

Destinataris Joves a partir de 16 anys, ajuntaments, centres educatius. 
Coordina Servei de Salut Jove 
Col·labora OJAU. CAPAU. SIAD. Salut i Escola. Referent Benestar 

Emocional (CAP). Serveis Educatius. Entitats referents: Antisida 
Lleida, Colors de Ponent. 
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Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves participants al projecte i a les accions 
Nombre i durada d’APS, tallers i campanyes  
Grau de satisfacció de les persones participants  
Grau d’implementació i maduresa del treball en xarxa: reunions, 
acords, derivacions. 

 
ÀMBIT ARRELAMENT I EMANCIPACIÓ 

PROGRAMA 2 ENS CUIDEM 

PROJECTE 2.4 BON TRACTE I CONVIVÈNIA 

Objectius ■ Informar, orientar i assessorar en l’àmbit del bon tracte i la 
convivència.  

■ Crear i/o consolidar recursos i eines per facilitar l’accés de 
les persones joves al bon tracte i la convivència.  

■ Millorar el coneixement sobre la xarxa de recursos per al 
bon tracte i la convivència. 

■ Millorar la difusió del programa, projectes i accions. 
Accions a. Orientació i assessorament. Individual i grupal 

b. Alt Urgell Coeduca. Tallers a primària, secundària i 
professorat.  

c. Plans coeducatius d’entorn. 
d. Espais joves coeducatius. 
e. Protocols locals violències sexuals en entorns d’oci.  
f. També és cosa meva/25N. Campanya, tallers i punts 

liles. 
g. Tallers: violències sexuals i violències masclistes. 
h. Projectes APS: racisme, convivència, violències 

masclistes.  
Destinataris Joves a partir de 16 anys, ajuntaments, centres educatius,  
Coordina OJAU. CAPAU. SIAD. Salut i Escola. Referent Benestar 

Emocional (CAP). Serveis Educatius. Entitats referents: 
Coeducacció, Noctambul@s, Antisida Lleida. 

Col·labora OJAU. CAPAU. SIAD. Salut i Escola. Referent Benestar 
Emocional (CAP). Serveis Educatius. Entitats referents: 
Coeducacció, Noctambul@s, Antisida Lleida. 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves participants al projecte i a les accions 
Nombre i durada d’APS, tallers i campanyes  
Grau de satisfacció de les persones participants  
Grau d’implementació i maduresa del treball en xarxa: reunions, 
acords, derivacions 

 
 

4.3.3. Ens movem 
 

ÀMBIT EMANCIPACIÓ I ARRELAMENT 

PROGRAMA 3 ENS MOVEM 

PROJECTE 3.1 MOBILITAT INTERMUNICIPAL I INTRANACIONAL 

Objectius ■ Proporcionar eines per a facilitar el moviment entre 
municipis, comarques i comunitats autònomes.   
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Accions a. Informació, Orientació i Assessorament 
b. Vols compartir amb mi? : Cotxes compartits (NOU) 
c. Compartim trajecte. (NOU) 

Destinataris Joves a partir de 16 anys, ajuntaments, centres educatius,  
Coordina Servei comarcal de joventut 
Col·labora OJAU, CCAU, entitats referents 
Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves informats / assessorats 
Nombre de gestions i reunions 
Nombre de viatges compartits 
Enquesta de mobilitat a meitat pla i al final 

 

ÀMBIT EMANCIPACIÓ I ARRELAMENT 

PROGRAMA 3 ENS MOVEM 

PROJECTE 3.2 MOBILITAT INTERNACIONAL 

Objectius ■ Informar, Orientació i Assessorament en àmbit la mobilitat. 
■ Proporcionar eines per a facilitar el moviment internacional   

Accions a. Informació, Orientació i Assessorament  
b. Camps de treball 
c. Vull veure món! (NOU) 
d. Programa Trampoline 

Destinataris Joves a partir de 16 anys, ajuntaments, centres educatius,  
Coordina Servei comarcal de joventut 
Col·labora OJAU, CCAU, entitats de mobilitat i entitats referents 
Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves informats / assessorats 
Nombre de gestions i reunions 
Nombre de projecte d’estada estranger i grau d’assoliment 
Enquesta de mobilitat a meitat pla i al final 

 

4.3.4. Alcem la veu.  

ÀMBIT PARTICIPACIÓ I ARRELAMENT 

PROGRAMA 4 ALCEM LA VEU 

PROJECTE 4.1 ENTITATS I ASSOCIACIONISME 

Objectius ■ Augmentar la participació juvenil. 
■ Donar a conèixer les entitats i les associacions existents a 

la comarca. 
■ Fomentar la participació de les entitats juvenils de la 

comarca. 
■ Facilitar espais de reunió per a entitats i associacions. 
■ Establir mecanismes de participació actius de les entitats 

cap a les polítiques de joventut. 
Accions a. Informació, Orientació i Assessorament. 

b. Trobada d’entitats (NOU) 
c. Identita’t (NOU) 
d. Hotel d’entitats (NOU) 
e. Guia d’entitats i associacions (NOU) 
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Destinataris Joves a partir de 16 anys, entitats i joves no associats. 
Coordina Serveis de Joventut  
Col·labora OJAU, entitats interessades 
Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves informats / assessorats 
Nombre de gestions i reunions 
Nombre de participants trobada entitats 
Nombre d’accions en xarxa i/o mancomunades 
Grau implementació projectes 

 

ÀMBIT PARTICIPACIÓ I ARRELAMENT 

PROGRAMA 4 ALCEM LA VEU 

PROJECTE 4.2 PARTICIPACIÓ JOVE 

Objectius ■ Afavorir la participació de les persones joves 
■ Facilitar la coneixença mútua     
■ Afavorir la cohesió social entre joves  
■ Potenciar l’educació informal  
■ Proporcionar recursos funcionals (espais joves de trobada) 
■ Fomentar l’intercanvi cultural   
■ Facilitar l’accés i augmentar el consum cultural crític de les 

persones joves.  
■ Establir mecanismes de participació actius de les persones 

joves cap a les polítiques de joventut. 
■ Involucrar accions esportives com a via d’implicació jove. 

Accions a. Informació, Orientació i Assessorament   
b. Pressupostos participatius (NOU) 
c. Veus joves (NOU) 
d. Consultes joves (NOU) 
e. Consells municipals d’adolescents i joves a la comarca; 

Assemblees joves locals; Assemblea jove 
comarcal (NOU) 

f. Primavera als centres educatius: OJAU als patis (NOUS) 
g. Espais joves (NOU) 
h. Oci alternatiu. Programes municipals o comarcals.  

Destinataris Joves a partir de 16 anys, entitats i joves no associats. 
Coordina Servei de Joventut  
Col·labora OJAU, entitats interessades 
Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves informats / assessorats 
Nombre de gestions i reunions 
Nombre de participants i diversitat 
Nombre d’accions en xarxa i/o mancomunades 
Grau implementació projectes 
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4.3.5. Llar 

ÀMBIT ARRELAMENT I EMANCIPACIÓ  

PROGRAMA 5 LLAR 

PROJECTE 5.1 EMANCIPA’T 

Objectius ■ Crear recursos o proporcionar eines per a facilitar 
l’emancipació juvenil.  

■ Proposar nous models de convivència per a generar més 
possibilitats d’emancipació a través de sistemes més 
sostenibles.  

■ Crear i millorar els espais de mediació i intermediació 
entre Administració / propietaris i joves.  

■ Apropar a les persones joves la informació per a facilitar la 
recerca d’habitatge, els recursos legals que disposen, ...  

Accions a. Compartim llar (NOU). 
b. Nous models, noves llars: cooperatives d’habitatge, 

masoveria, ... (NOU)  
c. Treballar de forma coordinada amb els serveis 

d’habitatge comarcals.  
Destinataris Joves a partir de 16 anys, entitats, centres educatius, mercat 

laboral 
Coordina Servei Comarcal de Joventut  
Col·labora OJAU, Consell Comarcal, Ajuntament la Seu, Consorci Leader 

GAL Alt Urgell i Cerdanya, DGJ i entitats referents. 
Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves informats / assessorats 
Nombre de gestions d’habitatge jove 
Nombre d’ajudes tramitades 

 

4.4. Servei Comarcal de Joventut 

ÀMBIT EMANCIPACIÓ – ARRELAMENT- PARTICIPACIÓ 

SERVEI 1 SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

PROJECTE 1.1 DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES - LLEURE 

Objectius ■ Vetllar per l’acompliment de les activitats de lleure segons 
normativa vigent. 

■ Vetllar per al bon funcionament de les instal·lacions 
juvenils segons normativa vigent.  

Accions a. Visites a activitats de lleure (Decret 267/2016) 
b. Inspeccions instal·lacions juvenils: Albergs juvenils i cases 

de colònies 
Destinataris Joves a partir de 16 anys, entitats i joves no associats. 
Coordina  Servei Comarcal de Joventut.  
Col·labora Oficina tècnica i secretaria CCAU. Direcció General de Joventut. 
Indicadors 
d’Avaluació 

Compliment de les visites d’activitats de lleure organitzades i 
nombre visitades 
Compliment del seguiment  de les instal·lacions juvenils 
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ÀMBIT EMANCIPACIÓ – ARRELAMENT- PARTICIPACIÓ 

SERVEI SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

PROJECTE 1.2 POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT URGELL 

Objectius ■ Vetllar per al bon funcionament de les polítiques de 
joventut entre els Ajuntaments, entitats i joves de la 
comarca. 

Accions a. Disseny, elaboració i avaluació del PCJ 
b. Cooperació amb els municipis en les seves polítiques locals 

de joventut  
c. Assessorar i orientar a entitats juvenils: cens i suport en la 

creació i el desenvolupament d’activitats.  
d. Desplegament XNEJ al territori d’acord als criteris PNJ 
e. Desenvolupar accions de suport i promoció de les 

polítiques locals de joventut (formació, assessorament, 
intercanvi d’experiències, etc.) 

f. Suport al servei tècnic compartit de Joventut en 
l’elaboració, desplegament i avaluació dels plans locals de 
joventut.  

g. Coordinació de les polítiques de joventut. 
h. Creació d’espais d’interlocució estables amb els referents 

de joventut municipals tant polítics com tècnics.  
i. Impuls d’espais i mecanismes de coordinació estables 

entre agents.  
j. Promoció de la coordinació institucional de l’Oficina Jove i 

vetllar per la coordinació d’actuacions i serveis.  
k. Participació en els espais d’interlocució previstos al PNJCat. 

Destinataris Joves a partir de 13 anys, entitats i joves no associats. Tècnics i 
polítics referents de joventut. 

Coordina  Servei Comarcal de Joventut.  
Col·labora Ajuntaments i tota la xarxa de recursos municipals i comarcals 

OJAU 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre d’entitats juvenils o accions desenvolupades 
Nombre d’assessoraments o atencions 
Nombre d’Ajuntaments implicats 
Nombres de joves participants al projecte i a les accions 
Nombre d’agents participants al projecte i a les accions 
Nombre d’accions desenvolupades a cada municipi 
Nombre de plans locals i plans de treball dissenyats i 
implementats 
Nombres d’accions de descentralització dels serveis de l’OJAU 
implementades 
Grau de satisfacció de les persones participants  
Grau d’implementació i maduresa del treball en xarxa: reunions i 
acords 
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ÀMBIT EMANCIPACIÓ – ARRELAMENT- PARTICIPACIÓ 

SERVEI 2  SERVEI TÈCNIC COMPARTIT  DE JOVENTUT 

PROJECTE 2.1. POLÍTIQUES DE JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS > 
500 HABITANTS (excepte La Seu) 

Objectius ▪ Oferir suport al desplegament de les polítiques de 
joventut als municipis majors de 500 habitants, a 
excepció de la Seu d’Urgell.  

Accions a. Acompanyament i orientació als Ajuntaments i 
joves d’aquests municipis en matèria de Joventut. 

b. Disseny, seguiment i avaluació dels plans locals 
de Joventut, conjuntament amb els ajuntaments 
implicats 

c. Disseny del pla de treball anual, conjuntament 
amb els ajuntaments implicats 

d. Coordinació, supervisió i suport a les accions que 
es deriven dels plans locals i dels plans de treball 
anual. 

e. Descentralització dels serveis de l’OJAU 
f. Impuls i dinamització de la participació jove.  
g. Informació, orientació a les persones joves. 

Destinataris Ajuntaments, joves, famílies, entitats i centres educatius 
dels municipis. 

Coordina Servei tècnic compartit de Joventut 
Col·labora Ajuntaments  

Tota la xarxa de recursos municipals i comarcals 
OJAU 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre d’Ajuntaments implicats 
Nombres de joves participants al projecte i a les 
accions 
Nombre d’agents participants al projecte i a les accions 
Nombre d’accions desenvolupades a cada municipi 
Nombre de plans locals i plans de treball dissenyats i 
implementats. 
Nombres d’accions de descentralització dels serveis de 
l’OJAU implementades 
Grau de satisfacció de les persones participants  
Grau d’implementació i maduresa del treball en xarxa: 
reunions i acords 

 

Observacions finals: 

- Servei Informació Juvenil és transversal a tots els projectes i accions, donat que 
necessitats nodrir-se dels altres serveis per poder oferir una bona atenció a la 
població jove.  

- Es podran generar noves accions, en base a la comissió de seguiment i les 
reunions tècniques i amb la població jove, és un pla viu, en constant canvi, 
adaptat a les necessitats que es generin, sempre validats pels agents que 
formen part del pla.  
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5. METODOLOGIA DEL PLA 
 

5.1.  Implementació  
 
La implementació del pla es basa en aquests pilars: 

Participació activa per part dels agents 
Resiliència i adaptabilitat als canvis que puguin sorgir tant des de 
l’interior com des de l’exterior.  

El desenvolupament del present pla està liderat per part del Servei Comarcal de 
Joventut, per donar resposta a les necessitats de les polítiques comarcal en joventut, 
i per donar suport als municipis, entitats juvenils, institucions, ...  de la comarca.  
 
Per poder treballar aquest desenvolupament, cal treballar de forma coordinada els 
agents descrits anteriorment a través d’una comissió de seguiment político-tècnica 
i de teixit juvenil del pla formada per membres que representin: 

● Consell Comarcal Alt Urgell + OJAU 
● Institucions que treballen directa o indirectament amb els i les joves: consell 

d’alcaldes, OTG, serveis socials, ....  
● Entitats i associacions 
● Representants Consell Municipal de Joves o Assemblees estudiants de 

centres educatius 
 
La comissió de seguiment, ha de vetllar per analitzar la implementació dels 4 anys 
del PCJ 22-25, i per l’assoliment dels objectius estratègics, com també per 
l’orientació i adaptació dels programes, sempre que es consideri. Les societats són 
vives, i per tant, en 4 anys poden canviar moltes coses, i per tant, cal poder reconduir 
les polítiques de joventut.  
La comissió de seguiment, es reunirà, mínim un cop a l’any, previ a la reunió des del 
SCJ es farà un informe resum als membres de la comissió del que s’ha executat del 
pla, de les reorientacions que ha tingut i del que falta per executar. Es podran 
convocar tantes reunions com considerin els membres de la comissió, sempre i quan 
s’acordin per la majoria simple dels membres.  
 
En paral·lel a aquesta comissió, per donar més agilitat en el dia a dia de l’execució 
de pla, es tindrà en compte els agents que intervenen a cada programa descrit 
anteriorment i del procés d’avaluació.   
 
A nivell intern, l’òrgan que agrupa totes les polítiques de joventut comarcals és 
l’OJAU, per tant, cal dotar l’OJAU d’entitat supramunicipal i que pugui vetllar pel 
seguiment i implementació de les polítiques de joventut a la comarca de forma 
coordinada, eficient i eficaç. L’OJAU és l’eina que agrupa la població jove, en tots els 
seus prismes. 
 
La Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat 
de Catalunya impulsen i donen suport a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, 
que està composada pels ajuntaments i consells comarcals, que mitjançant els 
punts d’informació juvenil i les oficines joves, treballen per afavorir el procés 
d’emancipació de les persones joves.  
 
Una oficina jove és un servei d’informació, orientació, assessorament i 
acompanyament d’abast comarcal que integra, d’una banda, un conjunt de serveis 
d’informació i orientació i, d’altra banda, uns serveis especialitzats d’assessorament 
en temes com el treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la mobilitat internacional, en 
el desplegament de les OJ, es van ubicar a les capital de comarca.  
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Altres mecanismes de coordinació: 

- Consell Gestor de l’OJAU: espai de coordinació encarregat de vetllar per 
l’execució i el compliment dels pactes establerts per les 3 institucions, 
mínim una trobada a l’any. Formada per un representant de la Coordinació 
Territorial de Joventut de Lleida, un representant polític CCAU, un 
representant polític Ajuntament de la Seu d’Urgell, i representants tècnics 
de joventut.  

- Comissió operativa del PCJ: òrgan tècnic de desenvolupament del PCJ 
22-25, que ve determinat principalment per la coordinació del Servei 
Comarcal de Joventut al territori, a través de: 

1. Reunions operatives OJAU 
2. Participació en assemblees, comissions, òrgans de treball, .... al 

voltant de les polítiques de joventut del territori, per part de les 
tècniques de l’OJAU. 

3. Reunions operatives amb ajuntaments 
4. Coordinació amb consell d’alcaldes 
5. Coordinació amb Coordinació Territorial de Joventut a Lleida/XNEJ. 

 
Recursos humans 
 
El SCJ destina el 100% del personal a poder implementar aquest present pla. Per part 
de l’OJAU, els altres serveis treballaran de forma coordinada per a la implementació 
i avaluació parcial de programes.  
També es destinen recursos humans del CCAU per a la implementació del PCJ 22-
25: gestió administrativa, tramitació expedients (secretaria i intervenció), com també 
els tècnics del CCAU que participen directa o indirectament (cultura, educació, 
turisme, oficina tècnica, ...). 
 
Destaquem altres agents i recursos del territori que formen part del PCJ: 
 
Agents i recursos al territori pel treball interinstitucionals en polítiques de joventut 

Servei Educació Aj. La Seu d’Urgell: educació, promoció econòmica, esports, festes, 
cultura, habitatge, ... 

Escola Música – Conservatori La Seu 

Escola d’Art La Seu  

Consorci GAL Leader Alt Urgell- Cerdanya  

SOC - OTG 

CAPAU: SIS/SISI- SIE – Infància – Igualtat- SAI 

Ajuntament Oliana – Espai Jove 

Ajuntaments comarca 

Espai Salut - Antisida Lleida 

Mossos – GAV i Tallers 

Serveis educatius Alt Urgell-Cerdanya: EAP - CRP 

EAIA 

CSMIJ 

Club Social El Picot 

Pla comarcal LGTB 

Espai Ermengol – Comerç  
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Recursos funcionals: El SCJ es troba ubicat dins l’OJAU, i es desplacen per tota la 
comarca per a efectuar el desplegament del PCJ.  
 
Recursos econòmics: El pressupost de joventut de l’any 2021 prové del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. A 
través del Contracte Programa subscrit entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el 
departament esmentat, el servei de joventut rep finançament a través de les fitxes 
41, 42 i 43.  
 

5.2. Comunicació  
 
Una necessitat que s’ha vist en la diagnosi és la falta de comunicació i la necessitat 
de que tot allò que fem en polítiques de joventut sigui visible, i permetrà apoderar 
les persones joves del territori i que se les sentis més seves.  
 
També és important donar rellevància al que fem en el dia a dia, però cal establir uns 
mecanismes clars, transparents i accessibles comunicativament parlant.  
 
La comunicació del pla comarcal es planteja de forma constant en tots els anys de 
funcionament.  
 
Comunicació inicial: El PCJ s’aprovarà pel Ple del CCAU el desembre 2021, a partir 
d’aquella data es generaran infografies resum del pla  per fer-les arribar a tots els 
agents que han participat de pla i per fer-les arribar a la societat en general a través 
de les webs corporatives i de les xarxes socials.  
 
Anualment es realitzarà una memòria de tancament, que caldrà també editar-la en 
format infografia, per difondre i comunicar. 
Cada programa que es desenvolupi caldrà fer-ne la proposta de comunicació amb 
els agents involucrats directament.  
 
I en l’acabament de la vigència del pla es faran infografies de tancament.  
 
Espais de comunicació: 

- Web corporatives, pendent de disposar de web des de l’OJAU. 
- Xarxes socials: facebook, twitter, instagram, you tube, whats app 

 
5.3. Avaluació  

 
L’avaluació del PCJ 22-25 és imprescindible que sigui eclèctica al llarg dels 4 anys i 
que permeti modificar o reorientar projectes/accions. La temporització queda 
marcada en els següents moments:  
 

INICIAL 
/DIAGNOSI 

En el moment d’iniciar el PCJ, programa, projecte, ... es 
determinarà si les variables que hi intervenen permetran l’èxit 
quantitatiu i qualitatiu: necessitat actuació, impacte de canvi. 
Què volem avaluar, indicadors, mecanismes d’avaluació 
(entrevistes, qüestionaris, observació directa, reunions de 
coordinació, ...) 

CONTINUA 
/PROCÉS 

Els agents que hi intervenen aniran valorant de forma 
continuada els programes per detectar incidències i reorientar.  
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FINAL /RESULTAT Anualment es farà una memòria de funcionament. En aquestes 
memòries s’avalua el conjunt: missió, principis, objectius, 
impacte, cobertura, accessibilitat, visibilitat, .... que permet 
anualment fer reorientacions.  

DIFERIDA 
/IMPACTE 

En acabar els 4 anys, cal una avaluació de tancament que 
servirà de pauta de treball per al proper PCJ 26-29, amb aquells 
programes que es mantenen, els que es reorienten i els que es 
deixen d’implementar.  

 
Plantejament dels indicadors més genèrics d’avaluació que seran tant quantitatius 
com qualitatius, en les graelles de programes descrits en punts anteriors, ja es 
detallen indicadors d’avaluació més operatius i concrets:  
 

Indicadors Eines de recollida informació 
Nivell de 
representació 
territorial 

Ajuntaments amb PLJ 

Entitats juvenils implicades 

Joves no associats implicats 
Activitat de cada 
servei OJAU 

Informes anuals de cada servei 

Projectes / accions implementades 
Reunions de 
coordinació: 
tècniques, 
polítiques 

Registre de reunions, diversitat d’assistents, registre d’accions 
iniciades i assolides. Actes reunions. 

Atenció dels 
professionals 

Registre de consultes i visites per mesos, per servei i còmput 
anual 

Comunicació 
exterior 

Nombre de publicacions pels diferents canals 

Memòries anuals elaborades 
Contracte 
programa: 
acompliment 

Expedient Contracte Programa 

Visites activitats 
lleure 

Nombre visites efectuades /nombre activitats notificades 

Instal·lacions 
juvenils 

Seguiment instal·lacions i actes visites 

Variables externes*   ● Nombre de recursos emprats: humans, econòmics, 
funcionals. 

● Grau de desajustament a la previsió de l’acció: previsió de 
calendari, previsió de nombre i perfil d’assistents o 
beneficiaris. 

● Nombre de tècniques emprades adaptades a l’acció: 
treball en xarxa, transversal, comunicació i difusió. 

 
*Cal tenir en compte que sorgeixen variables externes que poden alterar en la 
implementació dels projectes/accions, les quals es tindran en compte en base als 
criteris descrits. 
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En l’Annex 11 es pot veure els indicadors previstos per a l’anàlisi de la realitat juvenil 
a la comarca per a l’elaboració d’aquest PCJ, que ens servirà de pauta per a efectuar 
una diagnosi estable al llarg dels 4 anys de vigència.  
 
 
5.4. CRONOGRAMA PCJ 22-25 
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*En l’Annex 12 detallem el cronograma que s’ha treballat per a l’elaboració del PCJ 
22-25.  
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6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, RECULL DE WEBS CONSULTADES I 
NOMENCLATURES 

 
Web consultades i links:  

● www.alturgell.cat 
● www.idescat.cat 
● http://ejoventut.gencat.cat 
● http://www.alturgell.cat/sites/default/files/Manifest%20en%20defensa%2

0dels%20consells%20comarcals%20muntanya.pdf 
● https://www.iea.ad/  
● https://www.iea.ad/images/iea/memories/Memoria_IEA_2019.pdf 
● https://www.iea.ad/images/cres/Observatori/2021/Observatori_1r_2021.p

df 
● https://unicef.ad/presentem-lobservatori-de-la-infancia-2020/ 
● https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxi

u/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf 
● https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf 
● https://www.meu.cat/ 
● https://www.laseu.cat/ 
● https://twitter.com/ateneucoop_apa?lang=da 
● https://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Ando

rra%20en%20Xifres_cat.pdf 
● https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-9858  
● Document de síntesi: Informe sobre l’anàlisi de les oportunitats de mobilitat 

laboral juvenil transfrontera a l’àrea dels pirineus. https://f31355a4-2092-
4090-ad01-
497e8d20130a.filesusr.com/ugd/154ae3_ed4fa4464a844abd8fb9471e59550
230.pdf  

● https://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/xnej/ 
● http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-

joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/document/Manual_OJ_
XNEJ.pdf 

● https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/ 
 
Documentació:  

● Pla Comarcal de Joventut 2008-09 Alt Urgell 
● PIECJ 2016. Projecte intervenció estratègica comarcal en joventut. Alt Urgell 
● IV Pla per a la Igualtat d’Oportunitats de l’Alt Urgell. 2016-2019 
● Estudi Impacte socioeconòmic del principat d’ Andorra a les comarques 

veïnes. 
● Infografia memòria OJAU 2020. En temps de pandèmia ens reinventem. 

Comunicació 2.0 
● Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 del Centre d’Estudis d’Opinió. 

Principals resultats referents a la població jove. Observatori Català de la 
Joventut. 4 maig de 2020.  
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http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/document/Manual_OJ_XNEJ.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/document/Manual_OJ_XNEJ.pdf
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Nomenclatures: 

ACJ: Agència Catalana de la Joventut 

CAD: Comissió d’Atenció a la Diversitat 

CCAU: Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

CDIAP: Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 

CE: Centres Educatius 

CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig 

CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior  

CRAE: Centre Residencials d’Acció Educativa 

CS_PCJ: Comissió de Seguiment del PCJ 

CSMIJ: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 

DGJ: Direcció General de Joventut 

EAIA: Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

EAP: Equip d’Assessorament Psicopedagògic 

EAP-CRP: Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica 

EOI: Escola Oficial Idiomes 

ESO: Educació Secundària Obligatòria 

INEFC: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 

LPJ: Llei 33/2010, de polítiques de joventut 

NEE: Necessitat Educatives Especials  

OJ: Oficines Joves 

OJAU: Oficina Jove Alt Urgell 

OME: Oficina Municipal d’Escolarització 

PCJ: Pla Comarcal de Joventut  

PNJCat: Pla Nacional de Joventut  

PRAU: Pla de Reactivació Econòmica Alt Urgell 

PTT: Pla de Transició al Treball 

SIAD-SAI: Servei Informació i Assessorament a les dones- Servei Atenció Integral 

SIE: Servei Intervenció Especialitzada 

SIEI: Suport Intensiu Escolarització Inclusiva 

SIS-SISI: Servei Intervenció Social Itinerant (centre obert) 

SOC-OTG: Servei d’Ocupació de Catalunya – Oficina de Treball de la Generalitat 

SSB: Serveis Socials Bàsics 
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TEA: Tallers d’Estudi Assistit 

UEC: Unitat d’Escolarització Compartida  

XNEJ: Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

ZER: Zona Escolar Rural 

 


