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1. Introducció 
1.1. Presentació  

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat-2020) és el marc estratègic per al 
desenvolupament de les polítiques de joventut a Catalunya.  

El PNJCat-2020 estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per 
l’assoliment dels objectius del Pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del 
moviment juvenil organitzat. 

L’apartat IV del PNJC-2020 cita textualment que” per tal d’articular l’acció del món local en el 
desplegament del PNJCat, es desenvoluparà el Projecte Territori com el marc que concreta, planifica i 
articula les actuacions en polítiques de joventut de les administracions d’àmbit local per a la 
consecució dels objectius estratègics del PNJCat. Per tant, el Projecte Territori és el conjunt de l’acció 
del món local en matèria de polítiques de joventut que es du a terme de manera coordinada entre el 
mateix món local i la DGJ. Es concreta com les prioritats que el món local es marca per a si mateix” 

Aquestes prioritats es concreten a través dels Plans Comarcals i Plans Locals de Joventut.  

Aquest Pla Comarcal de Joventut (d’ara endavant PCJ) és doncs, l’eina a partir de la qual es planifica 
el  desenvolupament de les polítiques de joventut a desplegar dins del territori de les Garrigues.  

A partir d’una reflexió sobre la realitat actual, s’arriba a un consens entre les administracions, les 
entitats i els agents que hi actuen, sobre quin hauria de ser el futur desitjable i possible en matèria de 
polítiques juvenils, i quins haurien de ser els mitjans i els recursos que permetrien aquesta evolució. 

El punt de partida per a la redacció del PLC de les Garrigues és, sense deixar de banda l’actual 
pandèmia de la COVID,  per una banda,  la necessitat d’obrir un espai de reflexió a nivell de comarca 
envers al despoblament i l’envelliment que pateixen la majoria de municipis. I per altra, consolidar 
els programes i projectes que s’han dut a terme fins a l’actualitat, i que ens estan ajudant a donar 
resposta tant a les necessitats i problemàtiques que l’última diagnosi del PIEJC (Pla Integral Estratègic 
de Joventut Comarcal)  ens va mostrar. Sumant-hi aquí, les que han anat sorgint durant el període 
d’implementació i que no es van poder detectar perquè en aquell moment eren inexistents.  

El PCJ de les Garrigues ens ha d’ajudar a planificar unes polítiques de joventut realistes, que donin 
resposta i que mostrin com actuar davant l’actual situació en la que es troben els municipis i en 
especial els joves que hi viuen.  Centrant-nos, entre altres, en treballar i crear nous projectes i 
accions que ens ajudin tant a minvar les conseqüències provocades per la pandèmia (en tots els 
nivells),  com a revertir la crítica situació demogràfica que pateix la comarca: l’elevat nivell 
d’envelliment i l’èxode de població jove cap a altres comarques.  

Així, el PCJ de les Garrigues 2022-2025 es planteja com el document mare, a través del qual s’han de 
planificar les estratègies a seguir, pel Consell Comarcal, en matèria de joventut i la forma en que 
aquestes s’han de gestionar i articular. 
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1.2. Missió i Objectius
La missió i/o objectiu general del PCJ de
(serveis i activitats) que s’haurien de dur a terme durant els propers quatre anys en matèria de 
joventut a nivell comarcal i local com, 
les entitats i agents del territori i la previsió dels recursos
actuacions. 

Com a objectius específics, es contemplen els següents:

 Determinar les línies estratègiques o d’actuació i els seus objectius 
resposta a les necessitats detectades en la diagnosi.

 Realitzar un pla d’acció, amb accions concretes i específiques, que ens ajudin a transformar la 
realitat actual. 

 Estimular i facilitar la participació i implicació dels agents del 
als joves en totes les fases del procés d’elaboració del pla.

 Impulsar les accions programades i fer
d’agents que hi intervenen, a través d’un treball enxarxa.

 

1.3. Plantejament 
El procés d’elaboració del PCJ de les Garrigues es concreta en 
disseny, implementació i avaluació. 
inicial, igualment important per establir une

Quedant la previsió de les fases de treball del procés d’elaboració del PCJ de la següent forma: 

0. Organització prèvia (gener  2021)

1. Diagnosi (maig- agost 2021)

2. Disseny (setembrel-novembre 2021)

Elaboració d'objectius i Plans d'Actuació (programes i 
projectes) que tranformin la situació actual  

3. Implementació (gener 2022

Execució dels Plans d'Actuació  Anuals

4. Avaluació (gener 2022
Pla de seguiment de les accions i serveis concrets,  dels Plans 
d'Actuació i del PCJ

                
                                                                                                                              

Missió i Objectius 
del PCJ de les Garrigues és determinarà tant les estratègies i accions 

(serveis i activitats) que s’haurien de dur a terme durant els propers quatre anys en matèria de 
com, la manera d’assolir-les, els mecanismes de col·laboració
la previsió dels recursos necessaris per a finançar cadascuna de les 

es contemplen els següents:  

Determinar les línies estratègiques o d’actuació i els seus objectius específics, que donen 
resposta a les necessitats detectades en la diagnosi. 

Realitzar un pla d’acció, amb accions concretes i específiques, que ens ajudin a transformar la 

Estimular i facilitar la participació i implicació dels agents del territori que treballen amb i per 
als joves en totes les fases del procés d’elaboració del pla. 

Impulsar les accions programades i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb la resta 
d’agents que hi intervenen, a través d’un treball enxarxa. 

Plantejament metodològic 
El procés d’elaboració del PCJ de les Garrigues es concreta en quatre fases de treball
disseny, implementació i avaluació. I, a més, cal tenir present també una fase prèvia d’organització 

igualment important per establir unes bases adients per iniciar el procés. 

Quedant la previsió de les fases de treball del procés d’elaboració del PCJ de la següent forma: 

(gener  2021)

agost 2021)

novembre 2021)

Elaboració d'objectius i Plans d'Actuació (programes i 
projectes) que tranformin la situació actual  

(gener 2022- desembre 2025)

Execució dels Plans d'Actuació  Anuals

(gener 2022- gener 2026)
Pla de seguiment de les accions i serveis concrets,  dels Plans 
d'Actuació i del PCJ
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determinarà tant les estratègies i accions 
(serveis i activitats) que s’haurien de dur a terme durant els propers quatre anys en matèria de 

les, els mecanismes de col·laboració amb 
necessaris per a finançar cadascuna de les 

específics, que donen 

Realitzar un pla d’acció, amb accions concretes i específiques, que ens ajudin a transformar la 

territori que treballen amb i per 

ne el seguiment, en col·laboració amb la resta 

quatre fases de treball: diagnosi, 
fase prèvia d’organització 

Quedant la previsió de les fases de treball del procés d’elaboració del PCJ de la següent forma:  
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2. Diagnosi 
2.1. Plantejament de la Diagnosi 

Per tal d’obtenir una visió global de la realitat juvenil comarcal organitzarem la diagnosi en dos blocs  
d’anàlisi i un bloc de conclusions.  

 

El plantejament de la diagnosi ha estat un dels punts de partida del PCJ. Aquest pas previ a l’anàlisi 
de la realitat ens ha servit per identificar els àmbits prioritaris i que caldrà que la diagnosi analitzi; 
donant-li a aquesta diagnosi una intencionalitat i centrant-la en allò que veritablement ens importa.  

2.2. Anàlisi de la Realitat Juvenil 
L’Anàlisi de la realitat Juvenil és un instrument que ens permet conèixer quina és la situació de les 
persones joves de la comarca de les Garrigues. L’objectiu es aportar informació que ens ajudi a 
identificar les principals problemàtiques que afronten, així com els factors que les generen. Per 
aquest motiu, analitzarem dades  de cada un dels municipis i les enxarxarem per fer un anàlisi 
conjunt de la comarca i, poder  així, contextualitzar la realitat juvenil com  un tot.  

Aquest anàlisi es dividirà en set grans blocs.  

1. Trets sociodemogràfics: on s’analitzaran les dades relacionades amb el nombre d’habitants, 
la densitat de població jove i l’evolució d’aquesta en el temps, entre altres. 

2. Serveis existents als municipis:  on ens centrarem en visualitzar els serveis, tant públics com 
privats, amb els que compta cada un dels municipis de la nostra comarca. 

3. Educació: on indagarem el nivell d’estudis de la població jove de la comarca, els centres 
formatius amb els que contem, les facilitats i les dificultats de seguir amb els estudis post-
obligatoris fora de les Garrigues i l’impacte que ha tingut la pandèmia en aquest àmbit.  

4. Treball: on recolliren els principals indicadors del mercat laboral, la població activa, els 
efectes de la crisi provocada per la Pandèmia COVID19, la taxa d’atur jove i els sectors de 
treball existents a la comarca entre altres.  

Conclusions

Anàlisi de la 
realitat 

Enquestes i 
treball amb 

joves
Anàlisi de les 
Polítiques de 

Joventut 
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5. Salut: on ens fixarem amb les conseqüències que la Pandèmia de la COVID19 ha tingut entre 
la població més jove. 

6. Habitatge: on pretendrem fer una anàlisi de les necessitats de les joves i una radiografia de 
l’estat d’habitatges aptes per a lloguer, venda  o cessió als municipis.  

7. Polítiques de joventut: on s’analitzarà les polítiques desenvolupades durant els dos últims 
anys a la comarca, els recursos humans i l’estructura de treball que ha permès implementar 
programes destinats exclusivament a donar resposta a les necessitats de les persones joves 
de la comarca i de les institucions que treballen a elles.  

2.2.1 Trets sociodemogràfics 
La comarca de les Garrigues està formada per 24 municipis i, segons les dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2020), compta amb una població de 18.873 persones. La seva 
capital és les Borges Blanques, que juntament amb Juneda i Arbeca (els 3 municipis més poblats) es 
reparteixen el 62.52% dels habitants de la comarca. De la resta de poblacions que conformen la 
comarca, 17 tenen menys de 500 habitants i els 4 restants compten amb una població censada 
d’entre 500 i 1.000 habitants.  

Geogràficament estem davant d’una comarca amb una extensió de 799,70 Km2 en la que els 
municipis més poblats es concentren al nord de la comarca i, situant la majoria de pobles que no 
superen els 500 habitants a l’altre extrem, caracteritzant-los com a municipis més rurals, més 
envellits i amb menys serveis.  

 

     

                                                 Més de 1000 hab.  

                                         .                 

                Entre 500 i 1000 hab. 

 

                             Menys de 500 hab. 

 

 

 

                         .  
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Durant els últims 12 anys, l’evolució de la població de les Garrigues ha disminuït a una densitat del 
23.7% respecte al 25,2% que hi havia l’any 2008. Tot i  això, al següent gràfic es pot observar que en 
els dos últims anys hi ha una lleugera recuperació, marcant una tendència positiva. 

Dades de l’IDESCAT 2021 

 

Aquest descens de la població també ha afectat a la franja de joves amb edat compresa entre 12 i 35 
anys. Des de l’any 2008 (últim any que s’han trobat dades) ha baixat un 32.89% , indicant que els 
municipis del Sud són qui més ha patit aquest descens.  

Quan al percentatge de persones estrangeres que resideixen a la comarca, es pot observar que 
durant els últims vint anys ha augmentat; ha passat de representar el 3,69% de la població, l’any 
2000, al 13,67% l’any 2020. En la franja d’edat jove, les persones d’origen estrangeres d’entre 16 i 30 
anys representen un 20,34%  de la totalitat d’aqueta franja. 

 

        

Dades de l’IDESCAT 2021 
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A nivell de Catalunya es pot considerar les Garrigues com una de les comarques més poc poblades i 
envellides, on, segons les dades de l’IDESCAT, la franja d’infants i joves de 0 a 29 anys és la que 
menys població censada té. Aquetes dades permeten visibilitzar un problema de despoblament 
important.   

              

               Dades de l’IDESCAT 2021 

 

2.2.2. Xarxa de serveis municipals  
Les Garrigues és una comarca amb una xarxa de serveis municipals més aviat minsa. L’escassa 
població i l’envelliment de la majoria dels seus municipis provoca que, sobretot els municipis menors 
de 500 habitants,  no comptin amb els serveis “bàsics” que es poden trobar en qualsevol població. 

En termes educatius, moltes localitats no comptem amb llar d’infants, només n’hi ha 9,  i alguns 
tampoc amb escola d’educació primària. Quant a l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) existeixen 
tres centres educatius on poder-se  cursar, dos ubicats a les Borges Blanques i l’altre a la Granadella. 
L’educació postobligatòria només es pot cursar a la capital, a l'Institut Josep Vallverdú (Batxillerat, 3 
CFGM i 1 CFGS) o a l’Escola Agrària de les Borges Blanques (1 CFGM). Per la resta, l’alumnat s’ha de 
desplaçar a fora de la comarca, majoritàriament a Lleida.  

En Atenció Sanitaria, la comarca compta amb 2 CAP’s  (Les Borges  Blanques i la Granadella) i un 
consultori a cada municipi, tot i que només els municipis més grans tenen servei diari de metge i/o 
infermera.  

Les dades facilitades pels Ajuntaments de la comarca ens mostren que els serveis bàsics minven si 
aquets no estan gestionats per l’administració local, comarcal o autonòmica. Hi ha molts municipis 
que disposen de bar però que aquest no està obert en un horari complert, sinó les estones de més 
afluència. Els supermercats (a excepció de les Borges Blanques, Juneda i Arbeca) són inexistents i  la 
comarca compta amb municipis on fer la compra de queviures no és possible. Els caixers automàtics i 
les sucursals bancàries també són un dels serveis que escassegen i no n’hi ha a tots els municipis, 
sinó només en els més grans i en algun municipi estratègic de la comarca.  

0 500 1000 1500 2000
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La industria es concentra a Juneda, Les Borges Blanques i Arbeca, per tant aquests són els municipis 
que compten amb més sortides al món laboral. A la resta de  la comarca governa l’agricultura i la 
ramaderia, sectors on costa més trobar-hi joves al capdavant, tot i que els últims anys s’observa una 
canvi de tendència, essent la part sud de la comarca la que té un major percentatge de joves que fan 
el relleu intergeneracional i es donen d’alta a la Seguretat Social com a joves agricultors.   

Quan a infraestructures, per la comarca transiten tres eixos viaris importants . La zona nord compta 
amb la N-240 i AP2 (principals enllaços d’aquesta part de comarca amb Lleida i Tarragona) i la zona 
sud on hi transita la C12 ( enllaç entre els municipis de la zona sud amb Lleida i Terres de l’Ebre). 
També es compta amb carreteres d’àmbit local i amb moltes pistes (camins municipals asfaltades) 
que actuen com a principal vies per enllaçar (més ràpidament) municipis propers i no tant propers.  

Aquestes dues vies principals són els eixos vertebradors també per als transports públics. La comarca 
compta amb 8 línies regulars d’autobús que uneixen, bàsicament, els municipis de la comarca amb 
Lleida ( amb una trajecte, a excepció dels municipis més grans, d’anada (al matí) i un de tornada (a la 
tarda-vespre) i la Línea de tren Lleida-Barcelona amb escasses parades a Juneda, Les Borges 
Blanques,  La Floresta i Vinaixa.  

En telecomunicacions la comarca té accés a telefonia fixa, mòbil i a Internet a tota la comarca, però 
aquesta es molt deficient i amb nombrosos talls a gran part dels municipis de la comarca, dificultant 
així l’accés a  les noves tecnologies de la informació i també al treball en línia necessari en l’era actual 
i indispensable des de l’esclat de la pandèmia de la COVID19.  

 

2.2.3. Educació  
Els joves de la comarca, en la seva majoria, cursen la ESO en algun dels 3 Centres d’Educació 
Secundaria de les Garrigues. El curs actual ho estan fent 695 alumnes. Referent a cursar estudis 
postobligatoris a la comarca l’oferta és més escassa i només es poden fer a la seva capital (especificat 
al punt anterior d’aquest mateix document). Actualment hi cursen batxillerat o algun grau formatiu 
200 alumnes aproximadament. En el cas de l’Escola Agrària de les Borges Blanques molts dels seus 
alumnes provenen d’altres indrets de Catalunya. Per la resta d’estudis postobligatoris l’alumnat ha 
de desplaçar-se a fora de la comarca.  

No es disposen de dades actualitzades oficials del nivell formatiu de les persones joves de la 
comarca. Però les dades que disposem a través d’enquestes realitzades per l’Oficina Jove de les 
Garrigues (OJG d’ara endavant)  i del treball en xarxa amb els serveis socials d’atenció primària,  l’EAP 
i els propis Centres educatius, mostren que la gran part dels joves de la comarca finalitzen la ESO i 
tenen per objectiu seguir amb estudis posteriors. 

La comarca és caracteritza per gairebé un nul abandonant escolar abans dels 16 anys i un baix índex 
de població jove amb només la ESO.  El municipis amb major abandonament escolar són les Borges 
Blanques, Juneda i Arbeca (coincidint també amb una major població global). 
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El Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID apunta que l’àmbit educatiu és un dels que ha rebut un 
impacte més gran per la pandèmia. El tancament escolar durant l’estat d’alarma va forçar el pas de 
l’ensenyament a la modalitat virtual d’una manera immediata i  sense plantejament previ, deixant 
una part d’alumnat, per manca de recursos ( pc i internet a domicili) un temps fora de l’ensenyament 
reglat.  

El curs escolar 2020-2021 es va poder planificar amb temps, i tot i l’evolució de la pandèmia, s’ha 
desenvolupat d’acord amb el previst, un ensenyament presencial en les etapes educatives 
obligatòries i mixt en les etapes no obligatòries. A la comarca, l’INS l’Olivera de la Granadella 
pràcticament no va patir confinaments, però aquest no és el cas dels centres que es troben a les 
Borges Blanques, on hi van haver dos brots molt pronunciats que van obligar a tancar moltes de les 
seves aules per uns dies.  

Les mancances en l’adaptació al nou context poden tenir un impacte negatiu sobre l’aprenentatge, 
les qualificacions, la graduació o la mateixa continuïtat en els estudis. L’impacte es preveu més gran 
entre l’alumnat que forma part de col·lectius desafavorits i pot  desembocar en un abandonant 
prematur dels estudis. Actualment però,  a la comarca no es visualitza aquesta problemàtica.  

 

2.2.4. Treball   
L’anàlisi de la realitat del Pla estratègic comarcal 2015-2025 “Les Garrigues fent camí” ens mostra les 
Garrigues com una comarca poc industrialitzada. A excepció de les Borges Blanques i Juneda, poques 
poblacions compten amb un polígon industrial o amb empreses amb un nombre significatiu de 
treballadors.  

Les dades que mostra el SOC quan a l’atur jove de la comarca són força baixes i no es denota un 
augment significatiu desprès de la pandèmia.  Tampoc és significant la diferència entre sexes ni la 
franja d’edat, essent com es veu al següent gràfic, la franja de 30 a 34 anys la que més persones es 
troben en situació d’atur però també es actualment la franja d’edat jove més poblada.  

 
Dades: Observatori del treball i model productiu de la Generalitat de Catalunya  
 

La diagnosi del “Pla de reactivació socioeconòmica comarcal arran de la Crisi de la Covid-19” 
presentat al Gener de l’any 2021, mostra que a nivell de població general (no jove) els sectors 
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d’activitat on la pèrdua ha estat més acusada ha estat el sector de l’hostaleria i les indústries 
manufactureres, que han perdut cadascuna més de 40 llocs de treball, seguides del sector de 
l’agricultura, ramaderia i pesca i la construcció, amb una pèrdua de 20 
respectivament. 

Les dades extretes de l’Observatori i model productiu de la Generalitat de Catalunya mostren  unes 
dades que no representen la realitat. L’anàlisi tècnic basat en les persones joves que utilitzen el 
Servei de treball de l’OJG mostra que les
l’atur real del territori.  

L’activitat d’acompanyament i orientació laboral a les persones joves ha permès, en alguns casos,  
detectar la necessitat d’informar als joves so
l’Oficina de Treball de Lleida per tal d’efectuar la 
al sistema de Garantia Juvenil.  

Els recursos gratuïts i/o públics amb els que compta la comar
treball han anat augmentant amb el temps. Les diferents administracions i/o fundacions que els 
gestionen,  els han anat dotant-los de professionals que donen resposta a la majoria de necessitats 
de la població.  

                
                                                                                                                              

vitat on la pèrdua ha estat més acusada ha estat el sector de l’hostaleria i les indústries 
manufactureres, que han perdut cadascuna més de 40 llocs de treball, seguides del sector de 
l’agricultura, ramaderia i pesca i la construcció, amb una pèrdua de 20 i 15 llocs de treball 

Les dades extretes de l’Observatori i model productiu de la Generalitat de Catalunya mostren  unes 
dades que no representen la realitat. L’anàlisi tècnic basat en les persones joves que utilitzen el 

mostra que les dades de l’atur registrat són significativament inferiors a 

L’activitat d’acompanyament i orientació laboral a les persones joves ha permès, en alguns casos,  
detectar la necessitat d’informar als joves sobre el serveis del  SOC i  facilitar el contacte amb 
l’Oficina de Treball de Lleida per tal d’efectuar la inscripció com a DONO i, si és el cas,  donar

Els recursos gratuïts i/o públics amb els que compta la comarca en relació als àmbits de formació i 
treball han anat augmentant amb el temps. Les diferents administracions i/o fundacions que els 

los de professionals que donen resposta a la majoria de necessitats 
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2.2.5. Salut     
L’anàlisi de la salut jove passa indispensablement per analitzar la COVID 19 i l’impacte que aquesta 
ha tingut en la població més jove. En aquest àmbit  no es disposen de dades especifiques de la 
comarca però el Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID indica que, comparant amb altres franges, la 
malaltia no causa efectes immediats tant greus entre les persones joves. Indirectament però, està 
agreujant altres patologies com l’empitjorament de la salut mental. 

Aquest empitjorament de la salut mental  s’atribueix a dos factors: l’econòmic i les restriccions a la 
mobilitat. Per una banda, pel que fa al factor econòmic les persones joves han estat les més 
directament afectades per la crisis econòmica associada a la pandèmia.  Per altra banda, les dades 
disponibles sobre l’afectació del confinament i les restriccions a la mobilitat (segons l’Enquesta sobre 
l’impacte de la COVID-19) mostren que el col·lectiu jove, de 16 a 29 anys, és el que va viure el 
confinament amb més dificultats i el que menys capaç es veia en el moment de l’enquesta 
d’afrontar-lo satisfactòriament, patint un sentiment de tristesa i angoixa superior a la resta de 
franges d’edat analitzades.  

Ambdues dimensions de la salut de les persones joves es veuran directament afectades per la 
pandèmia i la crisi econòmica associada, per la qual cosa és d’esperar un empitjorament immediat 
dels indicadors de salut entre la joventut. 

És possible que la pandèmia, temporalment, hagi accentuat algunes tendències positives com la 
caiguda dels embarassos d’adolescents o el descens perllongat de la mortalitat per accidents de 
trànsit però que n’estigui accentuant altres negatives com el suïcidi, fent-lo escalar fins a la primera 
causa de mort no natural a Catalunya i la segona entre els joves (dades facilitades pel Departament 
de Salut de la Generalitat).  

 

2.2.6.  Habitatge 
Les dades del 2019 del cens d’habitatges de l’IDESCAT pel que fa a la tipologia d’ús (principal, 
secundari, buit) mostren que el major percentatge d’ús d’habitatge a les Garrigues és de residència 
principal. No obstant, destaca la proporció d’habitatges buits, que en el conjunt de la comarca 
representat un 23,03%, superior respecte a l’àmbit territorial de Ponent (15,48%) i de Catalunya 
(11,61%).  

Dels municipis amb una proporció d’habitatges buits superior al 30% en destaquen les Borges 
Blanques, el Cogul, Fulleda i el Soleràs. A la Pobla de Cérvoles i a el Vilosell més del 50% dels 
habitatges són de segona residència.  

A nivell comarcal no hi ha cap borsa d’habitatges, però a  nivell municipal, es compta amb una Borsa 
d’habitatges per al lloguer social a la Granadella que també compta amb capacitat per donar ajudes 
econòmiques als propietaris/es d’habitatges buits per la millorar d’aquests (inicialment del nucli 
antic) amb la condició que les seves cases entrin a formar part de la borsa de lloguer que gestiona 
l’ajuntament per un període de 10 anys.  
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Des de l’any 2020 s’impulsa, des de l’Oficina Jove de les Garrigues i des del Consell de Joves, un cens 
d’habitatges buits per a tots els municipis de les Garrigues. Amb l’objectiu de conèixer la  realitat 
comarcal d’habitatges en desús, l’estat actual d’aquests i la intenció dels seus propietaris/es per 
donar-li un segon ús a través de la venda, lloguer o qualsevol altre tipus de tinença d’habitatge.   

Actualment es disposen de les dades de 13 municipis:  

MUNICIPI TOTAL 
HABITATGES 

HABITATGES 
BUITS 

PROPIETARIS 
CONTACTATS 

PROPIETARIS 
DISPOSATS LLOGUER VENDA 

ALTRES 
MODELS 

ALTERNATIUS 

L'Albagés 240 53 0 8 2 6 0 
L'Albi     83 18 3 15 0 
Bellaguarda 246 77 33 15 5 11 0 
Cervià 543 87           
El Cogul 119 34 30 14 4 10 0 
La Floresta 140 25 21 25 2 23 1 
Fulleda 88 9 4 1 1 0 0 
Juncosa 317 93 90 12 3 9 0 
Puiggròs 149 13 11 3   3   
El Soleràs 231 56 27 10 1 9 0 
Els Torms 105 10 10 8 4 4 0 
El Vilosell 213 8 2 5 0 5 0 
Vinaixa 295 45 13 0 3 0 0 

TOTALS 2686 510  324  119 28 95 1 
 

2.3. Anàlisi de les polítiques de joventut 
La comarca de les Garrigues compta amb un equip de 7 professionals encarregades de desenvolupar 
les polítiques de joventut a tot el territori. Cinc d’aquestes estan contractades pel Consell Comarcal 
de les Garrigues (tècnica comarcal, 2 tècniques compartides- Projecte Dinamo, tècnica del Servei de 
Salut i Referent d’Ocupació juvenil), una per l’Ajuntament de les Borges Blanques i una per 
l’Ajuntament de la Granadella. A excepció de la tècnica municipal de la Granadella que té com a seu 
laboral el PIJ de la localitat, la resta tenen el seu lloc de treball a l’Oficina Jove de les Garrigues que és 
l’equipament que actua com a finestreta única destinada a acollir els serveis d’emancipació juvenil i a 
gestionar els programes i projectes adreçats a les persones de 12 a 35 anys de la comarca.  

A través del següent organigrama de recursos tècnics i serveis existents i dels quadre de projectes 
executats els dos últims anys es pot observar que existeix, per al desenvolupament de les polítiques 
destinades a joves,  una coordinació i un treball en xarxa molt marcat. A més a més, la transversalitat 
és un element clau en les polítiques de joventut. Aquestes s’emmarquen sovint en matèries que 
també afecten a altres serveis, departaments i institucions de la comarca, amb els quals n’és 
essencial la coordinació i cooperació per una execució conjunta d’accions.  
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2.3.1 Programes executats els últims 2 anys (per àmbits) 
 

DINAMITZACIÓ JOVE 

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TEMPORALITAT LIDERA  
PROJECTE VALORACIÓ 

 
Apropa’t 

Projecte integral que avarca diversos àmbits de treball. Es 
tracta d’apropar l’informació destina a joves a l’alumnat de la 
comarca. La dinamització jove en sí, no n’és l’objectiu 
principal, però es treballa indirectament i ens ajuda a que les 
tècniques de l’OJG esdevinguin referents únics.  

Anual 
(implementació 
accions octubre- 

juny) 

 
OJG 

La valoració de l’equip tècnic de l’OJG és 
molt  positiva. La jove té com a referència 
a les tècniques i això fa augmentar la seva  
participació a nivell local. 

 
Qda’t 

 

Consisteix en incentivar a les joves a promoure i a participar 
en activitats al seu municipi. L’objectiu es crear un oci 
alternatiu i saludable. S’hi  treballa també l’activació de les 
associacions  de joves. 

 
Durant tot l’any 

 
OJG 

La valoració tècnica és positiva perquè 
ajuda a crear xarxa entre els joves del 
municipi donat-los protagonisme en la 
pressa de decisions quan al disseny i 
l’organització de les accions del programa.  
La valoració jove és molt bona perquè es 
senten implicats en la totalitat del 
projecte. Des del disseny fins a l’avaluació. 

 
Brigada jove 

Projecte que treballa l’arrelament als municipis fent participar 
a les joves, de forma voluntària, en la millora o creació 
d’espais municipals per tal que tothom en pugui gaudir.  Es fa 
de forma dinàmica i l’espai s’escull entre associació de Joves / 
grup de joves, tècnica i Ajuntament.  

 
Estiu 

OJG  
(col·labora 
Ass. joves i 

Ajuntament) 

La part tècncico-política (consell Comarcal 
i Ajuntaments implicats) ho valora 
positivament ja que a través d’aquest 
programa es dona valor, per una banda, 
als espais municipals, i per altra, al jove i la 
seva implicació amb el territori.  
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Campionat 
futbol sala 

Projecte que treballa molts àmbits: la salut, la interacció, 
l’arrelament al territori, la col·laboració entre persones, 
l’autonomia personal i de grup i el treball en equip entre 
altres. El campionat es organitzat per l’OJG però els grups de 
joves s’impliquen de tota la coordinació interna dins del seu 
municipi. Es juguen partits cada divendres a tots els municipis 
participants fet que provoca una forta dinamització del 
territori. Històricament el projecte es desenvolupa a la part de 
Garrigues altes i hi participen la majoria de municipis 
d’aquesta part de la comarca.  

Juliol i Agost 

OJG i equips 
de FS 

(col·labora 
Ajuntament) 

A conseqüència de la Pandèmia  de la 
COVID 19, els 2 últims anys no s’ha pogut 
implementar. La valoració, però, és molt 
positiva. L’interès de les joves per seguir-
lo tirant endavant és alt. Aquest és un dels 
projectes que mostra que si el projecte és 
de l’interès de les joves i aquestes hi son 
partícip durant tot el procés, la seva 
implicació es  màxima i els resultats són 
molt favorables. 

Projecte 
Dinamo 

Projecte que dota de personal tècnic compartits en matèria de 
joventut a 22 dels 24 Ajuntaments de la comarca. A través 
d’ell es poden elaborar els Plans Locals de joventut, treballar i 
sensibilitzar els joves des d’altres Plans com igualtat de 
gènere,... i executar accions destinades a millorar 
l’emancipació juvenil en tota la seva integralitat. En la seva 
millor besant, promou un treball en xarxa entre Ajuntament-
tècnic- jove que, molts cops, és la porta d’entrada a la 
implicació jove en el si del seu municipi.  

 
Durant tot l’any 

 
OJG 

 
La valoració és molt positiva. En una 
comarca extensa, mal comunicada i amb 
municipis molt petits, aquest projecte es 
vital per poder apropar les polítiques 
públiques de joventut a tot el jovent, 
evitant així, discriminació per territori. A 
les Garrigues, sense aquest projecte seria 
difícil implementar polítiques de joventut 
d’àmbit municipal.  

 
 

 

Consell de 
Joves 

 
 
Té per objectiu detectar les necessitat que té la comarca de 
les Garrigues per a les persones majors de 23 anys.  Es 
resumeix amb trobades periòdiques amb u grup heterogeni 
de joves de la comarca per copsar el seu punt de vista sobre 
àmbits com l’habitatge, el treball, l’emprenedoria, el 
sentiment de pertinença ... amb l’objectiu de crear projectes 

 
 
 
 

Durant tot l’any 

 
 
 
 

OJG 

Abans de la pandèmia va funcionar molt 
bé. Va arribar a  una participació i 
implicació de joves a les reunions  molt 
alta (més de l’esperada per part de les 
tècniques). Durant la pandèmia es va 
seguir amb les reunions virtuals però cada 
cop hi havia més joves despenjats. Post- 
pandèmia , la valoració tèncico-política és 
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SALUT 

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TEMPORALITAT LIDERA  
PROJECTE VALORACIÓ 

Taula de  
salut jove 

 

Més que un projectes es podria definir com l’espai on les 
entitats de la comarca que treballen a l’àmbit de la salut o a 
l’àmbit social, en especial amb persones joves, es coordinen 
per analitzar les necessitats detectades en aquest àrea i 
conjuntament donar-hi resposta. 

Reunions 
quadrimestrals 
(implementació 
depenent l’acció 

projectada) 

 
OJG 

Valoració pre-pandèmia  molt positiva per 
part de la majoria d’entitats participants. 
Ens ha ajudat a enxarxar-nos a l’hora 
d’executrar el Projecta Apropa’t i també a 
dissenyar nous projectes. El fet que la 
Pandèmia hagi colpejat de ple al sistema 
sanitari ha desemboca amb un parèntesi en 
el projecte, amb l’objectiu d’anar-lo 
reprenent a mesura que la situació vagi 
millorant.  

 
Apropa’t 

Projecte transversal que ocupa varis àmbits:  es fan tutories 
als alumnes de 1er a 4rt d’ESO,  tractant principalment temes 
de salut. També a l’hora de pati es fan tallers quan hi ha el dia 
mundial del tabac, de l’esport, etc. destinats a tot l’alumnat 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius. 

Anual 
(implementació 
accions octubre- 

juny) 

 
OJG 

La valoració dels Centres Educatius i de 
l’equip tècnic de l’OJG és positiva. 
S’assoleixen amb escreix els objectius 
marcats. El treball coordinat amb els CES i la 
resta d’agents implicats ens ajuda a 
treballar tots en una mateixa direcció. 

que minvin aquestes necessitats i promoguin l’arrelament de 
la jove i de retruc el repoblament de la comarca. 

que s’ha de reprendre afegint nous joves. 
A través d’aquest Consell de Joves s’ha 
dissenyat un projecte molt ambiciós en 
l’àmbit d’habitatge i s’ha analitzat l’actual  
situació de la comarca en aquest àmbit.  
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Qda’t 

 

 
Explicat al quadre “Dinamització jove”. Les seves accions van 
destinades a mostrar a les persones joves que la diversió no 
passa pel consum d’alcohol o substàncies tòxiques sinó que 
les persones es podem divertir d’una forma saludable a través 
d’accions que els despertin  interès i sensacions noves.  

Anual 
(s’implementa: 

vacances 
escolars) 

 
OJG 

Valoració positiva, s’assoleix l’objectiu pel 
qual va ser creat, però la pandèmia ha fet 
que a l’hora de dissenyar les accions els 
joves no hi acabin de participar. Des de 
l’equip tècnic és visualitza una apatia post-
pandèmia per part dels joves i una manca 
d’implicació per part d’alguns ajuntaments. 

 
Taula salut 

mental 
 

 
Es podria definir com l’espai on les entitats de la comarca que  
treballen en l’àmbit de la salut i l’àmbit d’atenció a les 
persones es reuneixen per definir les necessitats detectades i 
treballar de forma conjunta per donar-los-hi resposta  

 
Anual (reunions 

sense 
temporalitat 
establerta) 

 
Associació 

Talma 

 
No s’ha dut a terme valoració de forma 
conjunta i coordinada amb la resta 
d’entitats participants. 

 
 
 

OCUPACIÓ 

TREBALL 

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TEMPORALITAT LIDERA 
PROJECTE 

VALORACIÓ 

 
Garantia 
juvenil 

Projecte europeu desenvolupat pel SOC que té per objectiu 
donar una resposta laboral o educativa als joves d’entre 16 i 
29 anys que no estudien ni treballen. A través d’ell se 
subvencionen formacions, s’obren convocatòries d’ajuts a les 
empreses que contracten joves, s’impulsen ajudes 
econòmiques a joves que volen emprendre el seu negoci, ... 

 
Durant 

l’obertura de 
convocatòries 

 
SOC 

La valoració tèncico-política del Consell 
Comarcal i dels ajuntaments, en els ajuts que 
van destinats a ells, és per una banda 
positiva perquè es treballa la inserció dels 
joves al món laboral, però per altra banda 
negativa perquè alguns cops les directrius de 
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les convocatòries són difícil de complir. Per la 
resta, el projecte es valora molt favorable. 

 
Enxarxa’t 

Programa que té per objectiu englobar tots els projectes que 
es destinin a joves menors de 40 anys que han creat una 
empresa a la comarca. Els objectiu principals del Programa 
són per una banda, dotar-les de la formació necessària per  
poder tirar endavant el seu negoci,  per altra, promoure la 
coneixença d’aquestes per poder crear sinèrgies que 
provoquin, si s’escau, un treball conjunt que benefici a totes 
les parts i per últim, donar-les a conèixer a la població 
general per tal d’obrir mercat i enfortir-les al territori 
contribuint a retenir  el talent jove i evitar el despoblament.  

 
 
 
 

Durant tot l’any 

 
OJG amb 

col·laboració 
d’entitats 

treballen la 
Promoció 

econòmica  
a la comarca 

 
La valoració tècnico-política de totes les 
entitats implicades i la valoració dels joves 
que han participat en algun dels diversos 
projectes executats és molt positiva. És un 
programa que preveu tenir una llarga 
continuïtat per l’interès mostrat per totes les 
parts involucrades. 

 
Apropa’t 

Projecte transversal que ocupa varis àmbits. En l’àmbit  
formatiu-laboral, la Referent d’Ocupació Juvenil treballa amb 
l’alumnat de diversos cursos les competències laborals. 
Adaptant les sessions als nivells, edats i interessos dels joves 
segons estiguin estudiant ESO, Batxillerat o Cicles Formatius.  

 
Octubre - juny 

 
OJG 

La valoració dels Centres Educatius i de 
l’equip tècnic de l’OJG és positiva. 
S’assoleixen amb escreix els objectius 
marcats. El treball coordinat amb els CES i la 
resta d’agents implicats ens ajuda a treballar 
tots en una mateixa direcció.  

Eina 
Connecta 

El projecte era la creació d’un eina informàtica que ens 
permetés tenir registrats als joves i per tant, l’accès a les 
dades acadèmiques (formatives), laborals, interessos i 
municipis de residència entre altres. L’eina es va fer efectiva 
l’any 2016 i l’any 2022 preveu una remodelació dels objectius 
i que esdevingui una borsa de joves de la comarca interessats 
en buscar una sortida laboral.  

 
 
 

Durant tot l’any 

 
 
 

OJG 

Tot i el volum de joves registrats l’eina no ens 
ha resultat d’utilitat. En aquest moment 
s’està reformulant per tal que aquesta pugui 
esdevenir una font d’informació i ens serveixi 
per donar sortida laboral, si s’escau,  als i les 
joves del territori que estan en una situació 
de recerca en l’àmbit laboral.  
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En aquestes quadrants s’indiquen els programes prioritaris en els que participa l’àrea de joventut del Consell Comarcal de les Garrigues, però no la totalitat de 
projectes als que participa.  
A més a més, el Servei Comarcal de Joventut té delegades, per part de la Generalitat de Catalunya les competències de:  

 Visites de comprovació del decret 267/2016 de  5 de juliol de les activitats d’educació en el lleure en el qual hi participen menors de 18 anys.  
 Altes, baixes, suspensions temporals d’activitat , inspeccions, seguiment,... d’instal·lacions juvenils de la comarca de les Garrigues. 

FORMACIÓ 

 

Forma’t 

Programa que té per objectiu general millorar 
l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les 
seves oportunitats d’accés al treball i la realització del 
propi projecte professional en igualtat d’oportunitats. 
Els destinataris són per una banda els joves ( a títol 
individual) i per altra, els Centre Josep Vallverdú (únic 
centre on es cursa Batxillerat i Cicles Formatius). Dins del 
Programa s’hi troben projectes d’orientació acadèmica, 
premis a treballs i investigacions i cursos formatius.  

 

 

Durant tot l’any 

 

OJG 

 

És un programa que s’ha anat realitzat des  
l’any 2005, readaptan-lo a les noves 
necessitats però mantenint  l’essència inicial. 
Tècnicament es definiria com un programa 
amb projectes que funcionen millor i altres 
que fins i tot readaptant-se tenen dificultats, 
però que el temps fa que les entitats que el 
conformen no vulguin deixar d’implementar.  
Es preveu un canvi de metodologia de treball 
en algun dels seus projectes l’any 2022 . 

 
Accions en 
ruta 

Projecte que ofereix formacions certificades a través de  
mancomunar la part formativa dels Plans Locals de tots els 
municipis de la comarca. Aquest projecte es va crea l’any 
2014 per poder fer arribar a les joves interessades una 
formació independentment del municipi on es realitzes i es 
factures. És proposa als ajuntaments com un recurs molt 
més eficient pels seus joves i que comporta una 
maximització molt àmplia del recurs formatius fent que 
aquest arribi a tothom que l’interessa provocant una 
optimització important de recursos.  

 
 
 
 

Durant tot l’any 

 
 
 
 

OJG 

 
És un programa que persisteix amb el temps 
i que funciona molt bé. L’objectiu d’obrir els 
cursos a joves de tota la comarca ha fet que  
durant la pandèmia de la COVID l’únic canvi 
que s’hi fes fos passar els cursos de format 
presencial a format virtual/on-line. La 
valoració tecnico-política (consell comarcal i 
Ajuntaments és molt positiva. I la valoració 
jove dels cursos de forma individual també.  
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En la següent infografia s’observa la totalitat de programes i serveis  que lidera l’Oficina Jove de les Garrigues a nivell comarcal; a qui van dirigits, qui hi 
participa i com s’executa el treball en xarxa que ens permet donar-los-hi sortida.  
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2.4. Conclusions de la diagnosi  
La diagnosi ens marca una tendència d’envelliment i de despoblament molt acusada. Revertir 
aquesta situació és un deure tant del Consell Comarcal de les Garrigues i els Ajuntaments dels 
municipis que conformen la comarca com del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
L’absència d’una actuació ràpida pot provocar la desaparició, en els propers anys, d’algun dels 
seus municipis.  

La manca de serveis però, fa preveure que aquesta recuperació de població no sigui efectiva a 
curt termini i que s’hagin de treballar des de tots els departaments per tal que les polítiques de 
repoblament es facin visibles. Estem doncs, davant una situació difícil en la que les polítiques 
destinades als joves de la comarca (actualment desenvolupades des del Servei Comarcal de 
Joventut( incloent aquí el Plans Locals i projectes de la majoria d’ajuntaments de la comarca), 
l’Oficina Jove i els Serveis municipals de joventut de les Borges Blanques i la Granadella) hi 
juguen un paper molt important. Enfocar la globalitat de les polítiques en arrelar al jove al 
territori ha de ser una de les principals línies estratègiques dels propers anys.  

Tot i això s’ha de ser conscient i s’ha de seguir desenvolupant programes que ajudin a les 
nostres joves a esdevenir unes persones sensibilitzades amb el mon que els envolta. Seguir 
implementant projectes que lluiten per la no discriminació,  la igualtat entre les persones i que 
ens ajudin a crear joves amb valors, compromesos amb les polítiques inclusives, de gènere i 
mediambientals entre altres.  

No es pot actuar però, sense tenir en compte que la Pandèmia de la COVID 19 ha marcat un 
abans i un després en el fer de les persones. Essent les persones joves les que indirectament 
n’estan patint les conseqüències i, que tot i no ser les més perjudicades per la malaltia en sí, 
actualment estan patint trastorns que responen a patologies de salut mental. S’hauran d’anar 
observant i readaptant els programes de joventut a la situació canviant que ens podem anar 
trobant en aquest àmbit. Seguir treballant amb la resta d’institucions del territori vinculades 
en l’àmbit de la salut  i l’àmbit de joventut per poder donar una resposta més integral es la 
única opció que es preveu.  

També s’observa que si no es compta amb un equip tècnic prou ampli com per donar 
cobertura a tot el territori, aquestes polítiques no tindran sentit. Dotar d’un tècnic comarcal al 
servei i proveir d’un tècnic/a compartit/da o municipal a la totalitat dels ajuntaments de la 
comarca és bàsic per fer arribar les polítiques a tot el jovent, fet que és molt important per 
l’equilibri i la igualtat d’ oportunitats de tots els joves de Catalunya.  

 Per altra, és important comptar amb un projecte de difusió ben definit. Saber a qui es vol 
arribar i quina és la millor forma de fer-ho provoca que totes les accions arribin al públic diana 
o al públic a qui van dirigides. Des de l’Oficina Jove de les Garrigues és compta amb un 
protocol de difusió molt marcat. Per una banda, les xarxes socials ( facebook, twitter, 
instagram, youtube, telegram i whatsaap) per arribar als joves, per altra, xarxa de treball amb 
tècnics d’altres àmbits per arribar a tots els departaments , i per altra, grups de whatssap amb 
regidors/es de joventut i contacte directe amb els Ajuntaments.  
 
La Pandèmia ens ha ensenyat a viure en un món virtual, en el que les xarxes socials han 
esdevingut cabdals no només per fer arribar els missatges als joves sinó també per interactuar 
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amb ells i aquest nova fórmula no només no s’ha de perdre, sinó que s’ha de sumar a la “nova 
normalitat” semi-presencial que estem vivint.  
 

3. Missió 
El Servei Comarcal de Joventut de les Garrigues té la missió de desplegar les polítiques de 
joventut a la comarca i fer-les arribar fins als municipis més petits i amb menys recursos. 
Aquesta missió presenta una triple vessant: garantir l’equilibri territorial i el reequilibri 
comarcal en matèria de polítiques de joventut, proveir del suport tècnic necessari als 
Ajuntaments per assolir-ne el desplegament comarcal i local i fer arribar aquestes polítiques a 
les persones joves de la comarca.  

Donar suport als municipis en el foment de l’emancipació juvenil, coordinar i promoure un 
treball en xarxa eficient i eficaç entre els diferent agents del territori implicats en el disseny, 
implementació i avaluació dels projectes destinats a les joves i acompanyar a les persones 
joves en el seu procés de transició entre la vida jove i la vida adulta són també algunes de les 
missions del Servei Comarcal de Joventut. 

La metodologia de treball emprada ha de ser la creació de projectes que ens donin resposta a  
les necessitats detectades i ens ajudin a assolir els objectius marcats en cada una de les línies 
estratègiques comarcals que es prioritzaran. Implicar a totes les agents del territori és una 
utopia que s’ha de treballar donar una resposta integral i fer arribar a la totalitat dels 
destinataris les polítiques comarcals de joventut.  

Els destinataris finals de tots els projectes sempre serà el jovent del territori. Tot i això, s’han 
d’articular projectes on els destinataris directes siguin altres institucions com Ajuntaments, 
Centres Educatius o altres departaments del Consell Comarcal o altres  institucions que en 
tinguin necessitat; amb l’objectiu final de promoure un treball acurat per donar una millor 
resposta a la persona jove.  

Els principis rectors i criteris metodològics es marcaran a partir d’aquestes conceptes clau:  
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4. Línies estratègiques, Objectius i 
Pla d’actuació 

La Generalitat de Catalunya delega a tots els Consell Comarcal de Catalunya una part de 
l’execució de les Polítiques de Joventut.  
 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
Descripció 

Correspon a l’ens comarcal l’assistència i la cooperació als municipis, la realització 
d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal que assegurin 
l’establiment i la prestació dels serveis municipals adequats al territori comarcal. Les 
comarques tenen, entre d’altres, les competències que els delega l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb els principis de proximitat a la ciutadania i participació i eficàcia en 
la prestació de serveis, atenent sempre els interessos propis dels ens locals. Aquest bloc de 
competències són bàsiques per apostar per unes polítiques de joventut properes i per tant 
esdevé la Línea Estratègica 1 d’aquet Pla Comarcal.   

Per altra banda, amb l’entrada en vigor del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de 
competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques, es deleguen les 
competències d’execució en matèria d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.  

Per fer possible l’efectivitat d’aquestes competències, es va subscriure un conveni amb cada 
comarca, en el qual el consell comarcal va incloure l’exercici de les competències de la 
Direcció General de Joventut que es delegaven, derivades del Decret 140/2003, de 10 de 
juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 
En els convenis amb cada consell comarcal es recollia també la col·laboració del consell 
comarcal en la verificació del compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de 
les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i la funció 
d’assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial en matèria de joventut, 
desplegada en el marc dels plans comarcals de joventut. 

Objectius 

1. Fer arribar les polítiques de joventut a tots els municipis de la comarca 
2. Informar assessorar i orientar de la legislació que regula les Instal·lacions Juvenils  
3. Fer les inspeccions i els informes tècnics corresponents a tots els tràmits de les 

Instal·lacions Juvenils de la comarca 
4. Mantenir al dia l’aplicatiu d’Instal·lacions Juvenil expedit per la Generalitat de 

Catalunya 
5. Informar assessorar i orientar de la legislació que regula les activitats d’educació en 

el lleure en les quals participen menors d e18 anys 
6. Difondre el Decret 267/2016 i vetllar perquè les entitats que promouen activitats de 

lleure educatiu s’hi cenyeixin a l’hora de programar les seves activitats.  
7. Fer les visites de seguiment per verificar l’aplicació del Decret 267/2016 a les 

activitats que es notifiquen a la comarca  
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La missió del Consell Comarcal és doncs, el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques de 
joventut. En el cas de les Garrigues es farà a través del Pla Comarcal de Joventut, un pla 
estratègic que ens marcarà el rumb a seguir els propers 4 anys. 
  
Les línies estratègiques enumeren els grans objectius sectorials que es volen assolir per tal de 
fer front a les necessitats detectades en la diagnosi del Pla. D’inici s’han identificat, a més a 
més de la “Delegació de competències”  3 línies estratègiques que inclouen 16 Programes 
marc i que són els que integraran els projectes i les accions a desenvolupar i que s’aniran 
readaptant a les situacions canviants dels joves al llarg del temps que perduri aquest Pla.  

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. TERRITÒRI 
Descripció 

Aquesta línia és prioritària. Sense ella serà difícil poder desplegar polítiques de joventut a la 
comarca, que aquestes arribin a tots el municipis i que aquestes aconsegueixin els objectius 
proposats en l’actual Pla.  

La comarca de les Garrigues està formada per 24 municipis, del quals 17 tenen menys de 500 
habitants censats i només 3 en tenen més de 1.000. Aquesta realitat provoca un manca 
d’oportunitats i de recursos per a les persones que hi resideixin provocant cop una major 
despoblació i envelliment.  

Lluitar perquè els recursos i les polítiques de joventut arribin a tots els indrets i a tots els 
joves de la comarca passa per creació, en aquest cas continuïtat, de projectes a nivell 
comarcal que dotin de tècnics especialistes en atenció a la joventut. S’aposta per continuar 
fent arribar les polítiques a tot el territori de forma equitativa a través del Projecte Dinamo 
que té per objectiu assessorar als Ajuntaments i Associacions de joves de 22 dels 24 
municipis de la comarca.  

El que es preveu es continuar teixint xarxa amb tots els Ajuntaments i institucions de la 
comarca per poder abordar les problemàtiques i necessitats amb les que es troben el joves 
de les Garrigues. 

Objectius 

1. Garantir l’equitat territorial i comarcal de les polítiques de joventut 
2. Dotar del suport tècnic necessari als municipis per al desplegament de les polítiques 

de joventut comarcals i locals 
3. Seguir apostant perquè l’eix estratègic de la participació sigui una de les línies 

prioritàries del Plans Locals de la comarca 
4. Apostar per la continuïtat de l’Oficina Jove de les Garrigues com a finestreta única al 

servei del jove 
5. Seguir treballant perquè l’OJG sigui el referent a la comarca en polítiques de joventut 

i l’espai coordinat amb l’Ajuntament de les Borges Blanques des d’on surten els 
programes i projectes destinats a les joves  

6. Liderar i coordinar el treball transversal i interinstitucional en matèria de joventut a 
la comarca  

7. Crear xarxa amb la resta d’entitats del territori per donar una resposta integral i 
comú  
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Projectes 

P 1. PROGRAMA DINAMO (TÈCNICS/QUE COMPARTIDES) 

P 2. OFICINA JOVE DE LES GARRIGUES 

P 3. TAULES COMARCALS: 

TAULA COMARCAL DE REGIDOR/ES 

TAULA DE SALUT JOVE 

TAULA D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA  

TAULA D’HABITATGE 

 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. EMANCIPACIÓ I ARRELAMENT 
Descripció 

Si s’ha plantejat que les línees estratègiques 1 i 2 són les més prioritàries perquè es 
considera que sense equip tècnic, recursos i serveis no es poden desenvolupar les polítiques. 
La línia estratègica 3 no deixa de ser igual d’important, perquè sense destinataris, per tant 
sense joves, les polítiques de joventut no tenen sentit.  

Precisament, els programes i projectes que es plantegen en aquesta línea estan enfocats a 
afavorir el lideratge dels joves, per una banda, a  dinamitzar accions al territori provocant-ne 
un interès jove,  per l’altra i a promoure l’arrelament i el retorn d’aquests, per última.  

Precisament, és el jovent de les Garrigues el que es consideren que han de ser el 
protagonista del canvi estructural que la comarca necessita per fer front a un rejoveniment 
de bona part dels seus sectors econòmics actuals. D’aquí la importància d’atreure el talent i 
estimular l’esperit emprenedor perquè les nostres joves, o joves d’altres indrets, decideixin 
emprendre el seu futur laboral i personal a la comarca. 

Tanmateix, per aconseguir atraure o retenir realment als joves, a banda, de facilitar-los les 
eines per emprendre els seus projectes empresarials o agafar el relleu d’altres negocis 
(familiars o no), també serà imprescindible actuar en relació a l’habitatge, per tal que 
l’habitatge sigui accessible també als pobles més petits. I, per últim, però no menys 
important, caldrà vetllar per fer veure a les persones joves que un futur a les Garrigues 
també es possible.  

Objectius 

1. Ser capaços de transmetre un missatge d’oportunitat i de futur a les persones joves 
de la comarca i nodrir el seu talent i les seves capacitats de lideratge 

2. Fomentar l’arrelament al territori evitant així la fuga de talent jove i promoure el 
retorn de les joves ja migrades 

3. Implicar a les persones joves en el disseny, l’execució i l’avaluació de projectes per 
millorar les seves necessitats com a joves  

4. Donar l’oportunitat als joves de formar-se oferint-los espais de formació no reglada a 
través de cursos certificats 
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5. Promoure projecte per oferir al jove l’emancipació domiciliaria sense haver 
d’emigrar del territori per manca d’habitatges 

6. Treballar per la inserció de tots els joves migrats al nostre territori 

Projectes 

P 1.  PROGRAMA FORMA’T 

P2. PROJECTE ACCIONS EN RUTA 

P3. PROGRAMA ENXARXA’T 

P 4. PROJECTE QUEDA’T 

P 5. PROJECTE BRIGADA JOVE 

P.6 PROGRAMA HABITATGES BUITS  

P. 7 PROGRAMA GARRIGOXARXES  

P 8. PROJECTE CONSELL DE JOVES DE LES GARRIGUES  

P 9. PROJECTE EINA CONNECTA 

P 10. PROGRAMA APROPA’T 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. SALUT JOVE I DRETS SOCIALS 
Descripció 

Aquesta línia estratègica preveu projectes amb accions destinades a la sensibilització i  
prevenció en diversos àmbits que es podrien englobar en la salut per una banda i els dret 
social, per l’altra.  

En tots els àmbits es pretén treballar conjuntament amb altres departaments i institucions 
que persegueixen els mateixos fins. Focalitzar els esforços per continuar teixint una xarxa 
prou solvent com per unificar els recursos i  treballar tots en una mateixa direcció. En aquest 
punt, la COVID 19 ha provocat que molta de la feina feta s’hagi esborrat i per tant s’hagin de 
tornar a projectar noves fórmules per seguir amb un treball en xarxa, real i coordinat liderat 
per l’OJG. 

Sensibilitzar i prevenir per un costat i promoure conductes saludables i treballar la igualtat i 
el respecta a tota persona pel simple fet de ser-ho, per l’altre, són  les accions que es durant 
a terme des dels programes i projectes que conformen aquesta línia estratègia. A diferència 
de la resta de línies aquesta, tot i que té per objectiu arribar a totes les persones joves de la 
comarca, es focalitza als joves d’entre 12 i 20 anys. En són el seu públic diana, ja que s’estima 
que aquesta franja d’edat és l’idònia per incidir i provocar canvis de perspectives.  

Descentralitzar serveis i oferir-los des dels Centres Educatius i els municipis ens ha d’ajudar 
arriba a més del 95% dels joves/adolescents de la comarca.   

Objectius 

1. Reactivar i liderar la taula de Salut Jove perquè esdevingui l’òrgan vertebrador de les 
accions destinades a promoure una vida saludable entre les persones joves 
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2. Sensibilitzar en perspectiva de gènere i promoure la igualtat entre persones sense  
tenir en compte l’origen i la diversitat sexual de cada individu entre altres aspectes 

3. Promoure i enfortir l’autoestima, autoconeixement i autoacceptació individual per 
minvar els casos de trastorns de Salut Mental 

4. Promoure estils de vida saludables  
Projectes 

P 1. PROGRAMA APROPA’T 

P2. PROJECTE QUEDA’T 

P3. TAULA DE SALUT JOVE   

 
 
En aquest bloc es mostres només els Programes i Projectes que liderarà el Servei Comarcal de 
Joventut i l’Oficina Jove. Però no s’analitza ni s’enumera els projectes liderats des d’altres 
àrees, departaments i institucions amb els que es col·labora . L’àmbit jove és transversal i 
aquesta especificitat provoca una coordinació continuada amb la majoria d’agents que 
treballen qualsevol àmbit al nostre territori i que indirectament també tenen les persones 
joves com a públic diana dels seus programes, projectes i serveis.  
 
 

5. Metodologia del Pla d’actuació 
 
Per assolir els objectius en totes les accions previstes, la metodologia de treball passarà per 
una coordinació real i efectiva amb la totalitat d’agents.  El treball en xarxa que es marca des 
d’un inici ve definit en la següent taula. Tot i això, aquest s’anirà readaptant en base a les 
necessitats del moment i a les creacions, si n’és el cas, de nous departaments, institucions o 
entitats que hi puguin tenir cabuda.  
 
Marcar una temporalització dels projectes ben plantejada i, pensada en base a les necessitats 
dels joves, però també dels recursos tècnics, econòmics i  d’infraestructures és indispensable 
per poder tirar endavant un pla d’aquestes característiques. La taula de Temporització mostra 
el plantejament en el temps que s’ha fet de cada un dels programes i en diferenciarà tres 
moments: el disseny, la implementació i l’avaluació.  
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TREBALL EN XARXA I COORDINAT AMB LES ENTITATS DEL TERRITORI 
 

                      
                                  Programes 
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Associacions de Joves                 

Centres d’educació 
secundaria  de la comarca 

                

Ajuntaments de la comarca                 

Altres departaments del 
Consell Comarcal 

                

PIJ La Granadella                 

Mossos d’Esquadra                 

CAP Borges                 

Oficina de Treball de Lleida                 

Consell Esportiu de les 
Garrigues 

                

EAP Garrigues                 

Creu Roja Garrigues                 
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Associació Talma                 

Associació Antisida Lleida                 

Agència Catalana de  Joventut 
(delegació Lleida) 

                

ABS Borges                 

Associació Leader de Ponent                 

Delegació de la Cambra 
Comerç  a les Garrigues 

                

Associació Colors de Ponent                 

Biblioteca Marquès d’Olivart                 

Biblioteca Municipal Emili 
Pujol 

                

Agència Catalana de 
l’Habitatge  
 

                

Institut  Hipòcrates (Centre de 
desintoxicació i tractament 
d’addiccions)  
 

                

Diputació de Lleida 
 

                

Consell de Joves                 
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6. Pla de comunicació i difusió 
La difusió de les accions és un dels elements claus per assolir l’èxit d’aquestes. Per tal de poder 
arribar a totes les persones i institucions interessades en les polítiques de joventut a nivell 
comarcal i municipal, l’Oficina Jove de les Garrigues ha començat a desenvoluparà un Pla de 
comunicació. Aquest ha de permetre, a més a més de transmetre i difondre les accions, 
fomentar el reconeixement de les polítiques de joventut.  

Per fer una bona planificació cada projecte estableix un seguit de mecanismes diferents de 
difusió que s’han tingut en compte en base als objectius, als destinataris als que es vol arribar, 
als canals i al pressupost existent. Per tant, tot i que en aquest document es mostra a part de 
la resta de projectes, el pla de comunicació, a efectes pràctics  s’ha incorporat com un projecte 
més del Pla Comarcal i de l’Oficina Jove, esdevenint en l’actualitat la peça clau per arribar a la 
població.  

El principals canals utilitzats es podrien dividir en tres blocs:  

 Coordinacions, trobades, reunions, ... amb format presencial o virtual amb 
destinataris i interessats.  

 Xarxa de professionals  
 Xarxes Socials  

Enxarxar els tres blocs és necessari per assolir l’objectiu de fer arribar les polítiques de 
joventut al major nombre de població possible. Tot i això s’ha detectat que durant i desprès  
partir de la Pandèmia de la COVID19 les xarxes socials a través d’internet han resultat 
imprescindibles per  arribar als joves (el principal públic diana de les polítiques de joventut), 
per aquest motiu s’ha reforçat en gran mesura aquests canal de comunicació.  

Actualment des de l’Oficina Joves es gestionen perfils a diferents xarxes socials: instagram, 
facebook, twitter, canal de youtube, Tik Tok i sites, entre altres. Es compta també amb grups 
de whatsaap amb joves, com a mínim un per cada municipi, un grup de whatsaap amb els i les 
regidores de joventut i diverses llistes de distribució diferenciades per àmbits i projectes.  
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7. Pressupost 
El pressupost s’estipularà de forma anual a través del Pressupost del Consell Comarcal de les 
Garrigues que serà l’òrgan que estipularà l’import de despesa màxima de les accions que es 
desenvoluparan a través d’aquet Pla.  

Per l’elaboració del pressupost es contemplarà, anualment, el conveni entre el Departament 
de Drets Social de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de les Garrigues a través 
del Contracte Programa i la resta de subvencions que es preveuen rebre, els fonts propis del 
Consell Comarca i, si s’escau, l’ingrés d’altres institucions que hi col·laborin i dels  propis 
usuaris inscrit en alguna de les accions si aquesta es de pagament.  

 

8. Avaluació  
L’avaluació del Pla Comarcal de Joventut té per objectiu analitzar la mesura en la que el 
desenvolupament dels projectes ha fent que s’assoleixin els objectius marcats. És, per tant, 
una manera d’identificar si la proposta del Pla  ha esdevingut efectiva a la pràctica. L’avaluació 
final del Pla es farà al tercer trimestre de l’any 2025, ens marcarà en quina mesura s’han assolit 
els objectius marcats inicialment (any 2021) i ens ajudarà a l’hora de plantejar un nou Pla 
Comarcal o Pla estratègic de Joventut.  

L’avaluació però s’ha d’entendre com una eina de millora continua, que proporcionarà 
informació de manera periòdica per ajustar els projectes desenvolupats a les necessitats 
existents. Així doncs, durant els 4 anys de vigència del Pla s’aniran programant diferents 
moments avaluatius que ens marcaran, no només, si s’estan assolint els objectius de cada un 
dels projectes, sinó també si la metodologia de treball marcada és la més adient. Aquests 
processos valoratius ens han de permetre anar readaptant i reorientant en tot moment els 
projectes i adequar-los a les necessitats reals del moment.  

Per estructura l’avaluació s’ha determinat la creació tres nivells específics on s’analitzarà el 
desplegament del Pla des de diverses perspectives. Aquesta estructura possibilitarà tenir una 
reflexió tant del funcionament dels projectes i les actuacions especifiques, com del 
funcionament general del Pla, des d’una òptica més estratègica. Aquestes tres moments són:  

o Avaluació operativa: és el primer nivell valoratiu i comprèn totes les tasques que es 
realitzaran  de manera continuada per recollir informació quantitativa i qualitativa sobre el 
funcionament de les accions que es vagin desenvolupant dins de cada programa o projecte. 
Es realitzarà després de cada actuació i, segons metodologia de treball de l’acció concreta, 
serà avaluada únicament per l’equip tècnic que forma l’OJG o per la totalitat d’agents 
participants.  
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Com s’ha pogut observar a l’Apartat 4 d’aquest Pla Comarcal (Línies estratègiques, objectius 
i Pla d’actuació) aquesta Pla inclou, per una part Programes i per altra part Projectes. Tot i 
això, en l’avaluació operativa  s’analitzaran i es valoraran les accions a títol individual que es 
desenvoluparan dins de cada Projecte.  
 

o Avaluació estratègica anual:  aquests segon nivell d’avaluació és durà a terme de forma 
anual o un cop s’hagin executat totes les accions que conformen els projectes. En ell es 
realitzarà un anàlisi general de cada un del projectes. Aquest anàlisi ens informarà de forma 
global del funcionament del Pla Comarcal de Joventut. Serà en aquest moment quan es 
determinarà el grau d’assoliment dels objectius de les línies estratègiques marcades i el 
plantejament, si s’escau, de possibles modificacions.  
Per desenvolupar aquesta avaluació estratègica anual serà imprescindible comptar amb les 
dades de l’avaluació operativa, ja que serà la ens donarà la informació objectivable sobre el 
funcionament de les accions desenvolupades.  
 

Aquesta avaluació es durà a terme per cada un dels Programes o Projectes executats i hi 
participaran la totalitat dels agents implicats, creant finalment una Comissió de seguiment 
del Pla (formada per part tècnica i política) que serà qui de forma global avaluarà la 
continuïtat de les accions.  
 

o Avaluació final del Pla: al finalitzar el període de vigència del Pla Comarcal de Joventut 
2022-2025 es realitzarà una avaluació general del seu funcionament. Per una banda, es 
determinarà el nivell d’assoliment dels objectius inicials i per altra, es buscaran opcions de 
millora que puguin resultar útils per al desenvolupament del següent Pla.  
 

Aquesta avaluació final recollirà les conclusions extretes de cada avaluació estratègica 
anual i el resum de les dades quantitatives i qualitatives de cada Programa o Projecte. 
Dades que ens permetran valorar l’assoliment d’objectius de les línies estratègiques i per 
tant l’evolució de les polítiques de joventut comarcals en els diversos àmbits treballats.  
 

Aquesta última avaluació és durà a terme tenint en compte els següents aspectes:  
 

 Nivell de desenvolupament dels programes i projectes previstos: és necessari 
determinar en quina mesura s’han desplegat les polítiques de joventut previstes i el 
grau d’assoliment dels objectius establerts per a cada un del projectes i programes , 
que ens ha de permetre de forma global,  observar l’assoliment dels objectius  de 
les línies estratègiques projectades. Aquesta formula ens facilitarà obtenir una visió 
general del funcionament del Pla al llarg de la seva implementació; detectar els 
punts forts i els punts febles i donar pautes per l’elaboració de la nova planificació.  
 

 Evolució dels recursos del Servei Comarcal de Joventut del les Garrigues:  la 
dotació adequada de recursos és un element fonamental per desenvolupar 
qualsevol pla estratègic.  

 

L’avaluació de recursos es definirà en funció de: recursos professionals destinats a 
l’execució de cada Programa i Projectes ( professionals de joventut i professionals 
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d’altes departaments amb qui es treballen de forma coordinada), els recursos 
econòmics i els recursos funcionals. En cada una d’aquets paràmetres s’hauran de 
tenir en compte uns criteris:  

- Recursos professionals:  
o Equip tècnic de l’OJ  (nombre de professionals adequada a les 

necessitats del servei, experiència d’aquesta professionals en les 
polítiques de joventut, motivació personal en vers als projectes 
desenvolupats)  

o Agents implicats d’altres departaments/institucions (implicació 
directa dels professionals de l’àmbit concret a treballar, estat de 
les coordinacions, mapa de recursos i observació dels 
departaments existents que no hi participen,...) 

- Recursos econòmics:  
o Pressupost de Joventut (fonts propis del Consell Comarcal, , 

aportació del Contracte Programa, aportació econòmica d’altres 
institucions, altres subvencions,....)  

o Altres fonts d’ingrés (entitats col·laboradores, pressupost d’altres 
departaments del Consell Comarcal de les Garrigues, subvencions 
d’altres institucions (Leader de Ponent, Diputació de Lleida,...), 
inscripcions participants, etc) 

- Recursos funcionals:  
o Facilitat d’accés als espais ( a nivell comarcal i municipal)  
o Adequació i equipaments dels espais  

 
Avaluats els criteris anteriors es podrà fer l’enfocament del proper Pla Comarcal de Joventut. 
La principal finalitat d’aqueta avaluació global és establir les bases i les orientacions del 
següent Pla Comarcal de Joventut. Per tant, es necessari que aquesta última avaluació compti 
també amb una perspectiva estratègica que estableixi el grau d’assoliment dels objectius 
marcats per cada línea de treball i quins són els aspectes que han impedit un major 
compliment.  
Aquesta última avaluació també ens ha de permetre observar l’evolució de la realitat juvenil 
del territori durant els anys que ha perdurat el Pla. L’observació dels canvis experimentats ens 
servirà de base a l’hora de planificar treballar en la diagnosi del proper Pla i poder establir 
quines són les prioritats a estudiar d’aquesta nova realitat.  
I per últim, l’avaluació final també ha de ser útil per analitzar les metodologies utilitzades per 
al desplegament Pla, si s’han complert els objectius, entre altres, de temporalitat i l’adaptació 
d’aquesta als Programes i Projectes dels anys posteriors.  
 
 
 
 
 
 


