
 

 

  

 

AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES 

GARRIGUES 

 

Aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
2021 /2025 



 
2 

Pla Local de Joventut 
Ajuntament de Cervià de les Garrigues 
2021/2025 

INDEX 
1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 3 

1.1 PRESENTACIÓ .............................................................................................. 3 

1.2 FINALITAT I JUSTIFICACIÓ ............................................................................... 3 

2. DIAGNOSI ................................................................................................................ 6 

2.1. LÍNIA METODOLÒGICA I OBJECTIUS .............................................................. 6 

2.2. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL ............................................................... 10 

2.2.1. ANÀLISI PER EIXOS DE DADES ESTADÍSTIQUES QUALITATIVES I 

QUANTITATIVES ................................................................................................ 10 

2.2.2. ANÀLISI DE DADES QUALITATIVES DEL MUNICIPI ............................... 24 

2.3.1. Actuacions realitzades des del consistori ................................................... 26 

2.3.2. Actuacions que es realitzen des d’altres administracions: Oficina 

Jove/consell Comarcal de les Garrigues .............................................................. 27 

2.3.3. Breu anàlisi dels recursos humans, funcionals i financers utilitzats ............ 30 

2.5.- CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI ................................................................ 31 

2. MISSIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PLA ................................................ 35 

3. METODOLOGIA DEL PLA................................................................................... 35 

4. LÍNIES D’ACTUACIÓ........................................................................................... 39 

5. TEMPORALITZACIÓ ........................................................................................... 41 

6. RECURSOS PREVISTOS ................................................................................... 43 

6.1 Econòmics ......................................................................................................... 43 

6.2  Recursos humans............................................................................................. 44 

7. AVALUACIÓ ........................................................................................................ 44 

8. DIFUSIÓ .............................................................................................................. 48 

 

 

 

 



 
3 

Pla Local de Joventut 
Ajuntament de Cervià de les Garrigues 
2021/2025 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 PRESENTACIÓ  

 

El Pla Local de Joventut de Cervià de les Garrigues 2021/2025 s’elabora per tal de donar un 

fort impuls a les polítiques de joventut al municipi i fer front a les necessitats i demandes de la 

població juvenil. 

Pretén ser una eina útil de treball per orientar, estructurar, planificar i avaluar les accions que 

es duguin a terme en matèria de joventut durant els pròxims quatre anys. És una eina per dur a 

terme unes polítiques de joventut més eficaces i eficients, que vetllin pel ple desenvolupament 

del col·lectiu juvenil com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, ajudant a l’administració i als 

propis joves a desenvolupar serveis i actuacions que donin resposta a les seves necessitats i 

interessos.  

Estem treballant en aquest pla amb la finalitat de continuar amb el disseny de totes aquelles 

accions, la concreció dels objectius que té previstos l’ajuntament partint de les aportacions que 

els propis joves han fet. 

Volem continuar treballant per formar als i les joves com a ciutadans dins del nostre municipi ja 

que el paper dels joves és fonamental per avançar en el nostre futur i el del municipi. 

El Pla Local que presentem vol aconseguir consolidar als i les joves del municipi i que aquest 

puguin participar en el dia a dia d’aquest implicant-los en activitats i en projectes que els ajudin 

a créixer com a persones i així, entre tots, formar un poble millor. 

En l’elaboració d’aquest Pla i han participat les entitats locals del municipi, la tècnica 

compartida de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració amb la coordinadora territorial de 

Joventut de Lleida, la secretaria de joventut de la Generalitat de Catalunya i diferents entitats i 

associacions d’arreu del territori que més endavant esmentem. 

 

 

1.2 FINALITAT I JUSTIFICACIÓ 
 

La principal finalitat del Pla Local del municipi de Cervià de les Garrigues fa referència a la 

necessitat de generar un Pla Global i Integral en matèria de Joventut en el sí de l’Ajuntament 

d’aquest municipi per tal de poder emmarcar una política de Joventut que englobi totes 

aquelles accions previstes a curt o mitjà termini i modificables a llarg termini per tal de poder 

donar resposta a les necessitats de participació i emancipació dels joves d’aquest municipi. 

Per tant, el Pla Local de l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues s’ha d’entendre com una eina 

de treball, una eina que faci possible planificar, dirigir, gestionar de manera estratègica i 

operativa, implementar, avaluar i orientar amb la finalitat d’establir i/o millorar totes aquelles 
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intervencions previstes en matèria de Joventut i Administració Local, per tal de poder gestionar 

amb capacitat planificadora totes aquelles intervencions dirigides als joves del municipi de 

Cervià de les Garrigues. 

Per tal de justificar el Pla Local de Joventut del municipi de Cervià de les Garrigues cal 

entendre o tenir molt clar el punt de partida inicial de la realitat de la Comarca de les Garrigues i 

d’aquest municipi en matèria de Polítiques de Joventut, una realitat de treball que en el moment 

actual, es troba en general i a tota la comarca en un moment de continuïtat en el 

desenvolupament que es fonamenta fins al moment per mitjà de tres grans línies de treball 

 Les iniciatives a nivell Comarcal, canalitzades per mitjà del Consell Comarcal de les 

Garrigues i més concretament per mitjà de l’Oficina de Serveis a la Joventut fent cas de 

les iniciatives pròpies dins dels Plans de desenvolupament Comarcal que 

s’implementen seguint les línies de treball de la Direcció General de Joventut i del Pla 

Nacional de Joventut. En aquest sentit i en matèria de treball amb Joventut tenir molt 

en compte el treball dels Tècnics Municipals Compartits (Projecte Dinamo) com a 

coordinadors de les accions en matèria de joventut a nivell comarcal  i local.  

 Les iniciatives a nivell local, que pretenen per mitja de diferents iniciatives i 

implementació de programes arribar a aconseguir cert nivell d’autogestió en matèria de 

Joventut. És evident, que aquesta línia de subvencions per a projectes locals destinats 

a joves és un primer pas cap a aquest objectiu. Destacar a nivell local les iniciatives 

generades per mitjà dels tècnics compartits, creació d’associacions juvenils, treball de 

sensibilització i conscienciació amb joves i ajuntaments, establir línies de treball amb 

joventut, canvis de filosofia.... 

 Les iniciatives per part d’entitats juvenils o associacions de joves en vers a la 

interlocució en les polítiques locals de joventut i l’autogestió d’activitats i iniciatives a 

nivell local per tal de potenciar  el seu rol a nivell local i comarcal. Línia de treball que 

es troba en un moment inicial i es pretén reforçar per mitjà de les iniciatives comarcals i 

com no i molt especialment les locals. 

 

L’actual Pla Local de Joventut de Cervià de les Garrigues, és una continuïtat a les accions 

realitzades en anterioritat, així com una millora en l’enfocament d’altres, sempre amb l’objectiu 

de pal·liar una necessitat compartida per diferents col·lectius del municipi i també de la 

comarca. 

Aquesta necessitat prové d’una banda de l’Administració Local, l’Ajuntament del municipi de 

Cervià de les Garrigues, facilitant així un nou pla de joventut que emmarca les línies de treball a 

seguir en aquesta matèria des d’una perspectiva interinstitucional, interdepartamental i de 

participació jove. Així doncs, la Regidoria de Joventut del municipi de Cervià de les Garrigues 
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és la principal implicada en aquesta tasca per tal d’oferir una proposta d’acció municipal 

adaptada a les necessitats dels joves i adaptada a la realitat del municipi, tant de les 

necessitats, com de les possibilitats, com dels recursos.  

D’altra banda, les necessitats de desenvolupament personal i social expressades pels mateixos 

joves dins del municipi (necessitats des del punt de vista de la participació, educació, ocupació, 

noves tecnologies, cultura i temps d’oci, autonomia i autogestió de iniciatives...). Aquestes 

necessitats han anat sorgint fruït del treball realitzat per mitjà del Projecte Dinamo a la comarca 

de les Garrigues a través dels Tècnics/es Compartits de Joventut, un cop avaluat l’anterior pla, i 

a partir de la tasca del dia a dia amb el col·lectiu de joves. 

Aquest és el marc d’acció que enquadra el Pla Local de Joventut de Cervià de les Garrigues. 

Un marc que pretén donar lloc a projectes amb accions adreçades a les persones joves amb la 

finalitat de plantejar una estructura a nivell polític (Administració local: Ajuntament de Cervià de 

les Garrigues) i juvenil (grup de joves del municipi) per tal d’establir les bases, planificar, 

implementar i avaluar els projectes i accions a través d’un document que emmarqui les línies 

d’una Política de Joventut adaptada a la realitat del municipi. 

Moltes vegades i especialment en matèria de joventut es duen a terme actuacions des de 

diferents àrees, perspectives o entitats, és per això que a més a més dins d’aquesta proposta 

es pretén potenciar el treball conjunt i interdepartamental, millorant els aspectes d’interlocució, 

entre administració i joves, amb la finalitat de potenciar el rol dels joves en aquestes polítiques i 

accions des del disseny fins a la implementació i avaluació d’aquestes.  

Aquest Pla Local ha de permetre i ha de treballar per tal de: 

- Emmarcar de nou les línies de treball en matèria de Joventut de manera coherent i 

coordinada a nivell municipal per tal de donar consistència a les tasques dutes a terme 

dins el moment inicial. 

- Interlocució i feedback per part de tots els agents implicats des del moment de disseny 

de la proposta fins al moment de dur a terme els processos d’avaluació i reorientacions 

pertinents. 

- Elaborar una sèrie de projectes continus en el temps gestionats a nivell municipal i que 

actuïn sobre les necessitats dels joves. 

- Treballar per tal de millorar els aspectes de sensibilització i conscienciació envers 

aquest nou enfocament en el treball en Polítiques de Joventut. 

 

És per això que, davant d’aquest nou context i necessitats aparegudes, des de la Regidoria de 

Joventut és pretén marcar unes línies inicials en matèria de Joventut que emmarquin tots 

aquests aspectes, conscienciant a la resta de departaments, altres administracions, grup de 
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joves envers un treball comú i unes línies clares d’acció... Per tant, ha de ser una proposta per 

consolidar la feina que s’està desenvolupant i motor de noves iniciatives. 

Fins al moment actual les intervencions de caràcter puntual han estat la forma més directa de 

treballar amb les persones joves o d’intervenir sobre les seves necessitats, però més enllà 

d’això i amb la finalitat de cercar un nou enfocament rauen en aquest sentit les propostes 

d’aquest Pla Local de Joventut des del punt de vista de la seva integralitat, realisme, acció 

conjunta i participativa de tots els agents implicats. 

2. DIAGNOSI 

2.1. LÍNIA METODOLÒGICA I OBJECTIUS 
 

Aquest apartat del Pla Local de Joventut pretén ser la fotografia actual en la que es troba la 

població jove del municipi de Cervià de les Garrigues. Per tal de dur a terme aquesta diagnosi 

ens hem basat en dades quantitatives i dades qualitatives cadascuna de les quals ha estat 

obtinguda a partir d’unes fonts diferenciades. Per tal de finalitzar la diagnosi estudiarem i 

visualitzarem les polítiques de joventut dutes a terme al municipi durant els últims anys, 

intentant analitzar les accions executades a nivell comarcal, municipal i associatiu. 

La metodologia emprada al dur a terme l’anàlisi de la realitat de Cervià de les Garrigues 

combina i compara dues metodologies diferents, la quantitativa i la qualitativa. 

La metodologia quantitativa ens permet desenvolupar el procés de la diagnosi de la realitat de 

manera objectiva. I la qualitativa ens permet desenvolupar aspectes d’anàlisi de la situació 

actual, de les necessitats dels nostres joves, de les seves problemàtiques, entre d’altres i 

d’aquesta manera dur a terme possibles intervencions. Per tant, les dues metodologies es 

complementen entre si i ens permeten fer un anàlisi més acurat i detallat de la realitat del 

nostre municipi. 

L’anàlisi de la realitat pretén complir els següents objectius: 

 

 Objectius generals 

- Conèixer la realitat juvenil de Cervià de les Garrigues per tal de poder tenir una 

perspectiva objectiva de la seva situació actual. (punt de vista demogràfic, punt de vista 

dels serveis, punt de vista del teixit associatiu...) 

- Emmarcar l’anàlisi de la realitat de cara a l’elaboració del Pla Local. 

 Objectius específics: 

- Recollir dades de caràcter quantitatiu i qualitatiu per a poder estudiar la realitat dels 

joves. 
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- Analitzar les dades conjuntament.  

- Preveure de les accions dutes a terme a nivell comarcal i municipal en matèria de 

Joventut. (Visualització de Polítiques, actuacions, serveis, recursos...). 

- Valorar les necessitats i problemàtiques existents. 

- Elaborar una proposta clara, real i específica en el municipi de Cervià de les 

Garrigues reflectida per mitjà del Pla Local. 

 

METODOLOGIA QUANTITATIVA 

FONTS D’INFORMACIÓ I 

AGENTS 

TÈCNIQUES UTILTIZADES CONTINGUTS DE TREBALL 

 Direcció General de 

Joventut 

 Coordinadora Territorial 

de Joventut de les Terres 

de Lleida per mitjà dels 

tècnics. 

 Ajuntament de Cervià de 

les Garrigues 

 Consell Comarcal de les 

Garrigues 

 Centres educatius de les 

Garrigues 

 Idescat 

 Observatori de Treball 

 Agència catalana de 

joventut 

 Recerca i recull de dades 

estadístiques (EDE, 

IDESCAT) 

 Anàlisi i interpretació des 

dades estadístiques 

 Realització Enquesta 

Joves de les Garrigues 

 Realització enquesta 

regidors de joventut 

 Anàlisi i interpretació de 

l’enquesta 

 Observació de dades 

 Anàlisi de la realitat juvenil 

quantitativament i 

qualitativament: població, 

migracions, treball, 

educació, habitatge, salut, 

teixit associatiu ... 

 Recursos: humans, 

financers, econòmics i 

funcionals. 

METODOLOGIA QUALITATIVA 

FONTS D’INFORMACIÓ I 

AGENTS 

TÈCNIQUES UTILTIZADES CONTINGUTS DE TREBALL 



 
8 

Pla Local de Joventut 
Ajuntament de Cervià de les Garrigues 
2021/2025 

 Direcció General de 

Joventut 

 Coordinadora Territorial 

de Joventut de les Terres 

de Lleida per mitjà dels 

tècnics 

 Tècniques del Projecte 

Dinamo del Consell 

Comarcal i de la 

realització dels Plans 

Locals de joventut 

 Ajuntament de Cervià de 

les Garrigues i regidories 

implicades 

 Col·lectiu de joves de 

Cervià de les Garrigues 

 Observatori de Treball 

 Agència catalana de 

joventut 

 Grups de discussió o 

fòrums de joventut 

 Entrevistes i reunions 

periòdiques 

 Pluja d’idees 

 Visió de la participació 

 Comissions de treball 

 Anàlisi de necessitats i 

mancances 

 Visualització 

d’intervencions 

 Valoració de propostes 

 

Metodologia quantitativa 

 

Recerca i sistematització de dades quantitatives. 

 

 Tècniques: 

 

- Recerca i recull de dades estadístiques: Les eines utilitzades per dur a terme 

aquesta recollida de dades han estat l’Idescat, l’Observatori de Treball i dades pròpies 

elaborades des de l’Oficina Jove de Les Garrigues.  

- Anàlisi i interpretació d’aquestes dades estadístiques: D’una banda,  destacarem 

les característiques sociodemogràfiques centrant-nos en aspectes de població com: 

percentatges entre sexes, l’estructura de la població, el creixement o decreixement 

d’aquesta, les piràmides de població, l’índex de joventut, l’índex d’immigració juvenil, 

les proporcions de joves,etc. I d’altra banda, destacarem característiques estructurals 

centrant-nos en els recursos humans, financers i funcionals. 

- Realització de l’Enquesta Jove de Les Garrigues: realitzada per les tècniques de 

joventut de l’Oficina Jove amb especial incidència sobre els temes que més interessen i 

preocupen als joves. L’Enquesta ha estat realitzada per gran part dels joves de cada 

municipi. 
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- Anàlisi i interpretació de l’enquesta ens ha ajudat a detectar les necessitats i les 

propostes dels i les joves de la comarca: L’enquesta demanava detallar la població i 

d’aquesta manera s’han pogut desglossar els resultats. 

- Observació i triangulació d’aquestes dades. 

 

 

Metodologia quantitativa: 

 

Valoració a través d’un treball conjunt, de les accions desenvolupades fins al moment en 

matèria de joventut al municipi, de les mancances i les necessitats, de les propostes per a 

futures actuacions, de les línies de participació dels joves en l’administració local. 

 

 Tècniques: 

 

- Grups de discussió amb o fòrums amb els joves: es convoquen a tots i totes 

els/les joves del municipi. 

- Entrevistes i reunions periòdiques: membres de la Junta Directiva de l’Associació 

Juvenil Les Besses, alcaldessa i regidors de l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues, 

joves del municipi. 

- Pluja d’idees: a les reunions amb els joves del municipi per fer aportacions i 

propostes. 

- Visió de la participació: a partir de les activitats organitzades a travñes del projecte 

DINAMO. 

- Comissions de treball: membres de la Junta Directiva de l’Associació Juvenil Les 

Besses, alcaldessa i regidors de l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues i joves del 

municipi. 

- Reunió - Fòrum: convocant a tots els joves del municipi amb edats compreses entre 

12 i 35 anys a participar per tal de detectar les necessitats i marcat els objectius de 

treball. 

Aquestes tècniques tenen l’objectiu de detectar les necessitats sobre les quals cal 

actuar i determinar les millors tècniques i propostes per tal de donar resposta als 

diferents eixos del Pla Local de Joventut: 

 

- Diagnosi i disseny del Pla: 

o Elaboració de les propostes per tal de donar forma a respostes realistes per tal 

de fer front a les necessitats. 

o Grups de discussió. 
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- Implementació del Pla: 

o Grups de seguiment de les accions. 

o Grups d’avaluació continua del desenvolupament dels projectes. 

o Coordinacions amb tots els agents implicats. 

 

- Avaluació i replanificació del Pla: 

o Avaluació d’objectius aconseguits. 

o Avaluació del procés dut a terme. 

o Avaluació del grau de satisfacció amb el desenvolupament del Pla 

 

 

2.2. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 

Un cop explicada la metodologia utilitzada, en aquest apartat s’exposa detalladament l’anàlisi 

dut a terme des de les dues perspectives i els resultats o dades extretes. 

 

2.2.1. ANÀLISI PER EIXOS DE DADES ESTADÍSTIQUES QUALITATIVES I 

QUANTITATIVES 

 

Informació general del municipi 

 

Cervià de les Garrigues és un municipi situat a la vall del riu Set, actualment compta amb 662 

habitants, té una extensa zona forestal amb pins i brolles. El poble, a 444 m. d'altitud, va ser  

fundat el 1202. 

Hi destaquen l'Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel, que va ser  reedificada el segle 

XVIII; conserva la façana d'estil clàssic, amb una part central coronada per un frontó triangular i 

un petit rosetó, àmplia nau i capelles als contraforts i campanar de planta quadrada amb un cos 

damunt el vuitavat. 

La Casa de la Vila, construïda l'any 1912, és destacable per la seva construcció majestuosa 

totalment de pedra. Dins el terme hi ha el despoblat i antic terme de les Besses. Està situat a la 

dreta del riu Set, aigua avall de Cervià de les Garrigues; hi resten poques filades de l'antic 

castell feudal de les Besses dalt d'una roca o tossal i de les cases del poble. L'Església de 

Santa Maria de les Besses va ser restaurada el 1973. 
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Evolució de la població de Cervià de les Garrigues (2016 – 2020) 

El municipi de Cervià de les Garrigues té en l’actualitat una població total de 662 habitants, 

població que representa respecte al total de la Comarca de les Garrigues un  3’3%. Com 

podem veure en aquest sentit és un municipi que aporta un percentatge no molt gran respecte 

a la comarca. 

Taula 1. Evolució de la població de Castelldans (2016 – 2020) 

Any 2016 2017 2018 2019 2020 

Habitants 686 660 648 640 662 

 

En la taula 1 podem observar com des del 2016 fins a l’actualitat el municipi de Cervià de les 

Garrigues ha perdut 24 habitants. Veiem que des de l’any 2016 al 2020 ha anat tenint 

davallades i augments, on el pic més alt va ser l’any 2016 amb 686 habitants i el més baix l’any 

2019 amb 640 habitants. 
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A continuació visualitzarem l’organització de la població del municipi segons grups d’edat de 

l’any 2014 i 2020. 

Taula2. Distribució de la població del municipi per grups d’edat (2020) 

Any 2014  Any 2020  

Edat Home Dona Total % Edat Home Dona Total % 

0-4 11 9 20 2,82 0-4  9 12 21 3,17 

05-09 12 14 26 3,67 05-09 13 9 22 3,32 

10-14 12 13 25 3,53 10-14 11 11 22 3,32 

15-19 13 13 26 3,67 15-19 17 15 32 4,83 

20-24 13 13 26 3,67 20-24 16 10 26 3,93 

25-29 15 15 30 4,24 25-29 9 15 24 3,63 

30-34 20 17 37 5,23 30-34 21 15 36 5,44 

35-39 18 22 40 5,65 35-39 22 18 40 6,04 

40-44 34 19 53 7,49 40-44 23 20 43 6,50 

45-49 31 19 49 6,92 45-49 33 16 49 7,40 

50-54 31 31 62 8,76 50-54 19 19 38 5,74 

55-59 33 22 55 7,77 55-59 29 24 53 8,01 

60-64 23 19 42 5,93 60-64 28 24 52 7,85 

65-69 28 28 56 7,91 65-69 23 18 41 6,19 

70-74 17 19 36 5,08 70-74 26 28 54 8,16 

75-79 21 17 38 5,37 75-79 12 17 29 4,38 

80-84 20 23 43 6,07 80-84 16 14 30 4,53 

85-89 9 22 31 4,38 85-89 15 14 29 4,38 

90-94 3 9 12 01,69 90-94 7 11 18 2,72 

95-99 1 0 1 0,14 95-99 1 2 3 0,45 

TOTAL 365 343 708 100 TOTAL 350 312 662 100 

 

En aquesta taula podem observar la davallada d’habitants que ha patit Cervià de les Garrigues 

en els últims 6 anys, en concret 46 habitants. Si observem la piràmide poblacional de l’any 

2020 veiem que la base d’aquesta és estreta i comença a augmentar a partir de la franja dels 

25 anys. Això ens denota un envelliment evident de la població de Cervià de les Garrigues 

concentrant-se el major nombre d’habitants en les franges dels 35 als 59 anys que representen 

aproximadament el 40% del total de la població. 
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Índex de Joventut 

Respecte als índexs de joventut ens centrarem a analitzar les dades de la franja d’edat entre 

els 15 i 34 anys. Aquest punt el diferenciarem en dos blocs:  

- Un primer bloc on es comentarà la situació real dels joves de 15 a 34 anys dins del 

municipi. 

El segon bloc on es durà a terme una comparació de les dades municipals, comparades amb la 

resta del territori.  

Taula3. Població jove del municipi per grups d’edat. Cervià de les Garrigues (2020) 

2014 

Edats Homes Dones Total % 

15-19 13 13 26 21,85 

20-24 13 13 26 21,85 

25-29 15 15 30 25,21 

30-34 20 17 37 31,09 

TOTAL 61 58 119 100 

2020 

Edats Homes Dones Total % 

15-19 17 15 32 27,12 

20-24 16 10 26 21,85 

25-29 9 15 24 20,34 

30-34 21 15 36 30,51 

TOTAL 63 55 118 100 
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L’any 2020 el nombre de joves d’entre 15 i 34 anys censats al municipi és d’un total de 118 , 63 

homes i 55 dones. La franja d’edat més nombrosa està compresa de joves entre 30-34 anys 

(30,51%), seguida per la franja 15-19 (27,12%), la de 20-24 (21,85%), i per últim la de 25-29 

(30,34%). 

Si comparem els resultats totals del 2014 amb els del 2020 podem observar com els joves de 

15 a 34 anys han disminuït, de 119 (61 homes i 58 dones) a 118 (63 homes i 55 dones). 

 

Dades de migracions 

 

 

 

Pel que fa a les migracions internes que es produeixen al municipi de Cervià de les Garrigues 

en aquesta taula es pot observar l’evolució d’aquestes des  de l’any 2016  al 2019 en les 

franges  d’edat de 15 a 29 i de 30 a 34 anys.  

En l’any 2016 veiem que el nombre de joves que marxen del municipi és superior als que 

arriben tenint així un saldo migratori negatiu en la franja de 15-29 i de 30 a 34.  També volem 

destacar l’any 2019 on el saldo migratori va resultar negatiu en les dues franges, de 15 a 29 (-

2) i de 30 a 34 (- 1). Observem que els joves de 15 a 29 anys tendeixen a emigrar més del seu 

municipi que la franja de 30 a 34 això ens fa pensar que potser la  causa és per estudis o feina. 

Cervià de les 

Garrigues 

IMMIGRACIONS EMIGRACIONS SALDO MIGRATORI 

 HOMES DONES TOTAL         HOMES DONES   TOTAL         HOMES        DONES          

TOTAL 

    2016      

15-29 5 7 12 4 7 11 1 1 2 

30-34 3 0 3 4 2 6 -1 0 -1 

2017 

15-29 4 4 8 3 3 6 1 1 2 

30-34 3 3 6 4 3 7 -1 0 -1 

2018 

15-29 4 6 10 7 5 12 -3 1 -2 

30-34 6 4 10 2 1 3 4 3 7 

2019 

15-29 3 4 7 2 7 9 1 -3 -2 

30-34 3 3 3 4 3 7 -1 0 -1 
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A continuació detallem el nombre d’estrangers segons el seu continent d’origen. L’any 2014 hi 

va haver 17 immigracions però no consta el continent d’origen, igual que al 2013 on n’hi 

constaven 8. L’any 2012 hi va haver 3 immigracions de la resta de la UE, 1 de la resta 

d’Europa, 1 d’Amèrica i de 5 no consten el continent. Per acabar l’any 2011 hi ha haver 13 

immigracions però no es sap la procedència. 

Immigracions externes per continent de procedència. Cervià de les Garrigues 

  

 Resta de la 

UE 

Resta 

d'Europa 

Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Total 

2016 0 2 0 2 2 0 0 6 

2017 0 0 0 0 0 1 0 1 

2018 1 0 1 1 0 0 0 3 

2019 0 1 0 0 0 1 0 1 

 

Font: Idescat, a partir de l’Estadística de variacions residencials de l’INEC 
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Dades de treball 

Pel que fa a les dades relacionades amb l’atur i l’ocupació dels joves ho hem dividit en tres 

apartats. En primer lloc l’atur registrat a Cervià de les Garrigues l’any 2020 per edats i sexe. En 

segon lloc l’atur registrat i els demandants d’ocupació amb edats quinquennals, i per últim 

dades dels joves de Cervià de les Garrigues inscrits a Garantia Juvenil que en són 18. 

- Atur registrat per edats i sexe a Cervià de les Garrigues. 2021 

En aquest apartat podem observar en l’atur registrat l’agost del 2021 al municipi de Cervià de 

les Garrigues desglossat per edats quinquennals i per sexe. 

 

Demandants d’ocupació per sexe i edat a Cervià de les Garrigues. 2021 

En la següent taula podem observar el nombre de persones registrades coma demandants 

d’ocupació al municipi de Cervià de les Garrigues a l’agost de 2021. 

EDAT HOMES DONES TOTAL 

De 20 a 24 2 0 2 

De 25 a 29 2 0 2 

De 30 a 34 3 1 4 

De 35 a 39 0 3 3 

De 40 a 44 0 2 2 

De 45 a 49 2 4 6 

De 50 a 54 2 3 5 

De 55 a 59 4 5 9 

De 60 a 64 7 6 13 

TOTAL 22 24 46 

 

 

 

 

EDAT HOMES DONES TOTAL 

De 16 a 19 anys 0 0 0 

De 20 a 24 anys 1 0 1 

De 25 a 29 anys 2 0 2 

De 30 a 34 anys 3 0 3 
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Dades d’educació 

En l’àmbit de l’educació disposem de dades actuals específiques de la comarca per poder 

realitzar un anàlisi de la realitat totalment eficaç. 

Total d’alumnes per àmbit d’ensenyament any 2021 

 ESO Batxillerat CFGM Total 

Garrigues 695 115 39 859 

 

En la taula mostrada anteriorment es fa referència al nombre total d’alumnes dels que disposen 

els centres d’estudis de la comarca. Podem observar que hi ha un total de 859 alumnes 

matriculats entre els nostres 3 centres d’ensenyament, repartits entre les diferents modalitats, 

ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior.  

No hem mostrat dades de formació universitària en la taula anterior ja que no hi ha dades 

actualitzades que puguin ser rellevants per l’anàlisi, i perquè en aquests moments la comarca 

no compta amb cap universitat i els estudiants de les Garrigues han de desplaçar-se fora del 

territori per a poder cursar aquests tipus d’estudis superiors. 

 

Dades de salut 

L’evolució de la salut de les persones joves en el passat recent, així com la del conjunt de la 

població, sens dubte està marcat per l’impacte de la COVID-19. És sabut que l’afectació directa 

de la pandèmia és inferior entre les persones joves que entres les persones més grans.  

Això va ser així durant els primers mesos de la pandèmia; a partir de l’estiu, amb la relaxació 

de les restriccions a la mobilitat, els contagis entre persones joves van augmentar. Tot i això, 

cal tenir en compte que encara no es disposa de dades sobre les seqüeles que hagi pogut 

deixar la malaltia sobre les persones joves infectades. És de suposar que, en la mateixa línia, 

seran menys entre les persones joves, però caldrà veure quanta és la població afectada i en 

quina mesura. 

Les afectacions sobre la salut de les persones joves relacionades am b la pandèmia també es 

produeixen de manera indirecta, principalment a través d’un empitjorament de la salut mental 

que s’atribueix a dos factors: l’econòmic i les restriccions a la mobilitat. Per una banda, pel que 

fa al factor econòmic, tal i com hem vist amb anterioritat, 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 ii les restriccions a la mobilitat (segons 

l’Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19) mostren que el col•lectiu jove és el que va viure el 
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confinament amb més dificultats i el que menys capaç es veia en el moment de l’enquesta 

d’afrontar-lo satisfactòriament. 

Les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia conflueixen no només amb els eixos de 

desigualtat social, sinó també amb la fase del cicle de la vida i d’autonomia financera i 

residencial de la població jove: les persones que provenen de llars familiars més afavorides, 

amb un nivell d’estudis més alt i que han pogut dur a terme la transició al mercat laboral més 

satisfactòriament són també les que han pogut afrontar el confinament en millors condicions. 

Aquestes qüestions han influït, directament o indirectament, sobre la salut i el benestar mental 

de la població jove. Les persones de 16 a 29 anys són el col•lectiu que més tristesa i angoixa 

ha sentit durant el confinament en relació amb la població de més edat. Per altra banda, les 

persones joves que es troben a l’atur i en una situació socioeconòmica més vulnerable reporten 

més sentiments de tristesa i d’angoixa en relació amb les que han mantingut la feina i s’han vist 

menys afectades per la crisi. 

En aquest sentit, la irrupció de la pandèmia pot suposar, doncs, una accentuació de la 

tendència a l’empitjorament de la salut mental de les persones joves detectada els darrers anys 

i vinculada a les dificultats del col•lectiu en l’àmbit laboral i econòmic, que té una afectació 

directa sobre les expectatives, les condicions de vida i les oportunitats de les persones joves. 

Un indicador d’aquest empitjorament és el cas extrem dels suïcidis, degut a la incidència 

creixent dels malestars emocionals, així com les situacions d’assetjament escolar (bullying) i 

ciberassetjament (cyberbullying). 

D’altra banda, és possible que la pandèmia accentuï, temporalment, algunes tendències 

positives, com la caiguda dels embarassos adolescents o el descens perllongat de la mortalitat 

per accidents de trànsit, que explica part de la reducció destacada de la taxa de mortalitat 

juvenil. 

Hi ha una sèrie de dinàmiques que influeixen en l’estat de salut de la població jove; en primer 

lloc,  el col•lectiu que assumeix més pràctiques individuals de risc, com ara consum de 

substàncies legals o il•legals; en segon lloc, l’eix estudi - treball o inactivitat - activitat. Els 

estudiants són els que presenten resultats més bons de pràctiques i estat de salut, mentre que 

les persones que estan treballant o a l’atur són les que mostren una situació pitjor. A més, entre 

les persones que treballen, el fet de tenir itineraris laborals inestables, amb un elevat grau de 

precarietat o amb feines pesades, mecàniques o amb poca autonomia personal, contribueix a 

multiplicar els problemes de salut. Cal destacar que, predominantment immigrants i dones, tot i 

que no tenen gaires comportaments de risc, presenten un estat de salut relativament negatiu 

vinculat a unes condicions de vida i de treball adverses. 
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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. 

 

2.2.2.1. Resultats de l’enquesta jove 

 

Durant l’any 2020, es va dur a terme un anàlisi quantitatiu de la realitat de Cervià de les 

Garrigues a través d’una enquesta elaborada per les tècniques de joventut de l’Oficina Jove. 

L’enquesta estava formada per 27  preguntes desglossades en diferents àmbits: educació, 

salut, treball, formació, oci i cultura, mobilitat i participació. L’enquesta es va formular tenint en 

compte les edats, i sexes i distribuïda entre els joves del municipi.  

A continuació, passem a detallar els resultat més destacats de l’enquesta i que més poden 

condicionar. 

En l’enquesta han participat un total de 27 de 12 a 35 anys dels quals 17 són noies i 10 nois. I 

les seves ocupacions actuals són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ  

Pel que fa a la formació un 14,8% dels joves enquestats estan estudiant actualment i un 14,8% 

estudia i treballa al mateix temps i un 11,1% estudia i busca feina. Un 14,8% ha estudiat ESO, 

un 18,5% ha estudiat batxillerat, un 25,9% cicles de formació de grau mig, un 22,2% cicles de 

formació de grau superior, un 18,5% formació universitària i un 15% altres formacions. . 
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TREBALL 

Pel que fa a l’àmbit de treball un 59,3% dels i les joves es troba treballant i un 14,8% estudia i 

treballa al mateix temps. Un 11,1% i busca feina per poder treballar mentre estudia. 
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D’aquests 27 joves que han participat a l’enquesta un 10 ha vingut a l’oficina jove per motius 

laborals; buscar feina, assessorament per elaborar un currículum, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUT 

Pel que fa a salut tal hi com es pot veure en els gràfics següent els temes que més els 

preocupen i dels quals els agradaria tenir més informació de la que reben actualment són sobre 

alcohol, sexualitat, drogues i addiccions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa l’alimentació i l’esport un 40% es preocupa per portar una alimentació equilibrada i 

un 30% fa esport més de 3 dies a la setmana. La resta fa entre 1 i 3 dies d’esport a la setmana 
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i procura menjar de manera equilibrada de tant en tant. Per últim un 15% no es preocupa ni de 

fer esport ni tampoc de controlar la seva alimentació. 

 

OCI I CULTURA  

Un 71% dels joves participen en les activitats culturals que s’organitzen al municipi i de les 

activitats culturals que s’organitzen les que més els hi agraden són la festa major i les activitats 

d’estiu.  

I el que més acostumen a realitzar en el seu temps d’oci nocturn els caps de setmana és anar 

als bars del poble i d’altres pobles, discoteques de pagament i cases d’amics, anar al cinema, a 

veure monòlegs, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITAT  

A nivell de mobilitat es queixen de que les ofertes de transport públic són bastant limitades i 

això no els facilita als/les que encara no disposen de carnet de conduir per a poder trobar una 

feina o estudiar fora del municipi. 

Alguns dels i les joves que van participar en l’enquesta van puntualitzar que la dificultat de 

transport públic els podria arribar a obligar marxar a viure fora del seu municipi.  
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PARTICIPACIÓ 

El 100% dels joves saben on està situada l’Oficina Jove de Les Garrigues però només un 37% 

han vingut per motius formatius, laborals o informatius.  

 

 

En la gràfica següent podem observar que un 74,1% dels joves no participen ni pertanyen a 

cap associació del municipi, un 14,8% pertanyen a l’associació de Joves Les Besses, un 7,4% 

pertanyen a associacions de caire esportiu i un 3,7 a l’AMPA. 
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2.2.1.2. Pla estratègic de la comarca de les Garrigues 2015-2025 

 

El Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025, foment del 

desenvolupament econòmic local i l’ocupació, és un pla estratègic de territori que té com a 

finalitat concretar una estratègia territorial que determini les accions (serveis i activitats) que 

caldria impulsar a la comarca en els propers deu anys en l’àmbit del desenvolupament 

econòmic local i l’ocupació, atenent a la diversitat socioeconòmica del territori. En la seva 

elaboració, la participació de persones, entitats i agents, tant públics com privats, permetrà 

potenciar el territori i avançar cap a la comarca que la ciutadania vol i és possible. Com a pla 

estratègic territorial, inclou un enfocament integrat de desenvolupament local, en què el foment 

de l’activitat econòmica i l’ocupació esdevé la part central junt amb altres vessants del 

desenvolupament local com la formació, la cultura, el capital humà i el medi ambient. 

 

2.2.2. ANÀLISI DE DADES QUALITATIVES DEL MUNICIPI 

 

2.2.2.1. Resultats del procés de consulta 

 

La diagnosi establirà el punt de partida per al desenvolupament de totes les actuacions en 

matèria de joventut dels pròxims 4 anys. Així doncs, vam dur a terme una reunió al municipi de 

Cervià de les Garrigues per tal de conèixer les seves necessitats i el seu punt de vista en 

diferents àmbits. Així doncs tenien que manifestar aspectes negatius i positius del municipi, 

dels i les joves del municipi i per últim anotar quines activitats els hi agradaria poder dur a 

terme durant aquests 4 anys. 

1. Municipi:  

Pels joves els seu municipi té molts aspectes positius: entre aquests hi destaquen la festa 

major, és un municipi amb moltes associacions, des de l’Ajuntament es realitza activitats per a 

totes les edats i també donen importància a les bones comunicacions entre jovent i ajuntament. 

Altres aspectes que alguns dels i les joves han destacat es el fet de que els agrada estar a prop 

dels seus familiars i amics. 

Pel que fa als aspectes negatius els joves destaquen que al municipi hi falta un bar musical, 

pesen que la zona poliesportiva està mal aprofitatada ja que només s’utilitza uns dies puntuals i 

creuen que es podria treure més bon partit d’aquest. A més els hi agradaria disposar d’un espai 

esportiu el qual esta pensat començar aquest any a muntar. 
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2. Joves 

Els aspectes positius dels joves són que tenen una associació de joves que els representa molt 

potent però volen que els més joves del poble, el grup de 15 a 18 anys, comencin a entrar a 

l’associació per poder fer el relleu. Els joves col·laboren amb actes solidaris com la marató, 

també destaquen que l’ajuntament compta amb ells a l’hora de decidir les activitats i/o accions 

que volen fer en el seu municipi.  

Pel que fa als aspectes negatius pensen que els joves han de col•laborar més amb les 

activitats que es duen a terme al municipi. Tot i així remarquen que venen d’un any complicat  

degut a la pandèmia que hem patit. Els hi agradaria que hi hagués més activitats pel jovent a 

les festes. I per últim un dels aspectes negatius és que molts joves no viuen al poble, sinó que 

només hi van el cap de setmana i/o per vacances per motius laborals o d’estudi. 

3. Local 

En referència al local del jovent el municipi consta amb dos espais, un per als joves que formen 

part de l’associació que són els de 20 a 25 anys mes o menys i un altre per als grup de joves 

de 15 a 18 anys. Els dos espais estan arreglats i habilitats per a les seves necessitats i els i les 

joves els utilitzen molt. 

4. Activitats 

Les activitats que als i les joves els hi agradaria fer al llarg d’aquests 4 anys al seu municipi les 

podem dividir en diferents apartats ja que van manifestar diferents temàtiques: 

- Activitats a nivell cultural: cine, teatre, concerts... 

- Activitats a nivell formatiu: cursos de professionalització per el currículum. 

- Activitats a nivell d’oci: escape room, tast de begudes o aliments, activitats en grup... 

- Activitats a nivell informatiu: xerrades sobre les temàtiques que a els i les joves els 

preocupin. 

- Activitats a nivell esportiu: torneig de futbol sala, escalada... 
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2.3.ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DEL MUNICIPI 

 

El consistori de Cervià de les Garrigues està configurat per 6 regidors/es i l’alcaldessa.  

Cartipàs 2019 – 2023: 

Nom i cognoms Càrrecs Regidories 

Mercè Rubió Carrer Alcaldessa Planificació estratègica, governació, patrimoni, 

manteniment, recursos humans i cultura 

Josep Maria 

Moragues Perramon 

Tinent 

d’alcalde 

Regidoria d'Hisenda 

Sandra Martínez Azor Regidora Regidoria de Joventud 

Andrés Fernández 

Hidalgo 

Regidor Regidories d'Obres i ubanisme 

Ramon Álvarez 

Suárez 

Regidor Regidoria d'Esports 

Ramon Alentorn 

Gorgues 

Regidor Regidories de medi natural i agricultura 

Teresa Romeu 

Vallverdú 

Regidora Regidories de serveis socials i ensenyament 

 

2.3.1. Actuacions realitzades des del consistori 

 

En aquest apartat fem una visualització global de tot el que s’ha fet i s’està fent en matèria de 

joventut, des de totes les àrees i optimitzant en la mesura del possible tots els recursos dels 

quals disposem. Ho podem dividir en dos apartats: activitats fetes des de Ajuntament i activitats 

fetes conjuntament amb l’Oficina Jove. 

Ajuntament  

Degut a la situació que va ocasionar la Covid-19 l’ajuntament no va pdoer dur a terme totes les 

accions que tenia pensades per a fer al municipi, tot i així, va dur a terme diferents accions. 

- Una festa Holi 

- Cursos d’anglès 

- Tallers de manualitats 

- Festa per al jovent 
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Oficina jove i ajuntament 

Des de oficina jove juntament amb l’ajuntament es va dur a terme una setmana del jovent per 

englobar totes les activitats en les dates que els anava millor al jovent per tema vacances. 

- Un laser tag on van participar 25 joves. 

- Un taller de tye-dye on van participar 20. 

- Una master-class de bachata on van participar 12 joves. 

- Un escape room personalitzat on van participar 40 joves. 

- Una master-class de batucada on van participar 10 joves. 

 

2.3.2. Actuacions que es realitzen des d’altres administracions: Oficina 

Jove/consell Comarcal de les Garrigues 

 

A banda de les polítiques de joventut dutes a terme a través de l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues, al nostre territori hi ha altres administracions que també desenvolupen tot un seguit 

de polítiques destinades  a ajudar als joves de la comarca a poder desenvolupar-se. 

En aquest cas, podem parlar de l’Oficina Jove de les Garrigues que duran l’any compta amb un 

seguit d’actuacions comarcals per als joves. 

Amb la següent imatge podrem veure tots els projectes que es duen a terme des de l’oficina 

per als municipis que van destinats principalment als i les joves del mateix i també els projectes 

que són més a nivell comarcal els quals s’ofereixen a tothom, jovent, entitats que treballin amb 

joves, ajuntaments, instituts, etc.  
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En la taula següent podeu veure una breu explicació de cadascun dels projectes i algunes de 

les entitats que hi participen.  

 

PROJECTES DESCRIPCIÓ ENTITATS IMPLICADES 

Apropa’t Projecte transversal que ocupa 

varis àmbits: les tècniques de 

joventut i la tècnica d’ocupació 

fan tutories i activitats de 

sensibilització durant el curs 

als alumnes del centre i la 

UEC. 

Instituts, CAP, SIAD, Oficina 

Jove. 

Qda’t El projecte consisteix en 

incentivar als joves dels 

municipis que facin coses i 

estiguin actius amb el propi 

municipi. Organitzant activitats, 

tallers, formacions..  

Promovent una activació de les 

associacions joves. 

Oficina Jove, associacions de 

jove i ajuntaments. 

Iguals És un projecte que va destinat 

als pares dels alumnes dels 

instituts, on es treballen totes 

les problemàtiques que es 

veuen dins dels centres 

educatius. Racisme, Sexualitat, 

trastorns... 

Centres educatius, Talma, 

Colors de ponent i Oficina Jove 

Eina connecta És un borsa de treball per a 

joves de la comarca, on els 

que volen s’hi apunten i quan 

alguna empresa de la comarca 

busca treballadors, es busca el 

perfil per aquesta borsa. 

Oficina Jove 

Brigada jove Projecte per dinamitzar als 

joves i que es facin seu el 

local, o la millora de les 

instal·lacions públiques  del 

municipi. 

Ajuntaments i Oficina Jove 
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Forma’t Orientació acadèmica i 

formació als alumnes dels 

centres educatius. 

Aquest projecte té una segona 

línea que consisteix en realitzar 

cursos a l’oficina jove per als 

joves de tota la comarca. 

Oficina Jove i Centres 

educatius 

Servei de salut El servei de salut es 

desenvolupa a través de les 

accions que es duen a terme 

als centres educatius 

mitjançant el projecte Apropa’t. 

Oficina Jove i centres 

educatius 

Accions en ruta Des de l’oficina jove 

s’organitzen formacions als 

diferents pobles de la comarca, 

en funció de la demanda dels 

joves. 

Oficina Jove 

Garantia juvenil Projecte europeu que busca 

donar oportunitats a tots 

aquells joves que acaben 

d’estudiar i volen iniciar-se en 

el seu àmbit. Aquest programa 

subvenciona a les empreses 

poden contractar amb 

contracte de pràctiques a 

aquests joves formats. 

SOC, Oficina Jove i entitats 

locals 

Servei de treball Es desenvolupa mitjançant les 

tutories que es fan als centres 

educatius i amb les atencions 

directes que es fan a l’oficina 

amb joves de la comarca que 

tenen alguna necessitat 

relacionada amb el món 

laboral. 

Oficina Jove i centre educatius 

Consell de joves És un projecte, on es reuneix 

amb aquells joves vinculats 

amb la comarca on es fan 

quedades per detectar les 

necessitats que hi ha per poder 

Oficina Jove 
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treballar sobre elles. 

Actualment s’està treballant 

sobre l’Habitatge, on hi ha 

molta vivenda buida i poca en 

lloguer o venda. 

CREA Té per objectiu potenciar la 

creació d'empreses entre els i 

les joves garriguenques, 

promovent així l'emprenedoria i 

l’autoocupació. 

Oficina Jove i centres 

educatius 

Enxarxa’t Projecte que dóna a conèixer 

totes les empreses que han 

estat creades per joves de fins 

a 35 anys de la comarca. Fent 

així activitats perquè es 

coneguin entre elles i puguin 

crear sinergies. 

Oficina Jove i empreses 

Campionat de futbol sala Cada estiu es realitza un 

campionat de futbol sala, que 

dura un mes i que es juga cada 

cap de setmana, aquest es 

organitzat pels joves dels 

diferents municipis de la 

comarca. 

Oficina Jove 

 

 

2.3.3. Breu anàlisi dels recursos humans, funcionals i financers utilitzats  

 

Els recursos que el municipi de Cervià de les Garrigues pot aportar per a poder desenvolupar 

les accions que permetin aconseguir els objectius, en relació a les polítiques locals de joventut, 

s’agrupen en dos blocs: recursos humans i funcionals. 

Pel que fa als recursos que permeten treballar per al desenvolupament de projectes i/o 

iniciatives juvenils, Cervià de les Garrigues disposa de: 

 Regidora de joventut, que desenvolupa les tasques de: Interlocució entre els joves i 

l’ajuntament, treball coordinat amb la resta de regidories. 

 



 
31 

Pla Local de Joventut 
Ajuntament de Cervià de les Garrigues 
2021/2025 

 Tècnica compartida dinamo, que desenvolupa les tasques següents: Tasques de gestió 

d’iniciatives juvenils, dinamització de recursos per a joves, dinamització d’associacions, 

iniciatives juvenils i coordinació per al bon funcionament intern d’aquestes, suport i 

assessorament a la regidoria de joventut. 

 

En aquest sentit i fent referència a la presència d’espais municipals destinats exclusivament a 

joventut, cal dir que el municipi en l’actualitat disposa poliesportiu, cine piscines, biblioteca, 

pista de futbol, pista de pàdel. 

2.5.- CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

 

Un cop elaborat i treballat l’anàlisi de la realitat, creiem convenient exposar unes conclusions 

finals i unes propostes a partir de les quals continuar treballant en les polítiques de joventut al 

municipi. 

Com a conclusions finals podem destacar que Cervià de les Garrigues és un dels 5 municipis 

més gran de la Comarca amb de 662 habitants en l’any 2020. Ens els últims 5 anys el municipi 

ha perdut un total de 24 habitants. 

Cal destacar també que el municipi compta des de fa anys amb l’Associació de joves Les 

Besses, de la qual es va canviar la junta l’any 2019. Des d’aquesta s’intenta treballar de 

manera coordinada amb l’Ajuntament. Tot i que fa anys que l’Associació ha assolit un paper 

important dins de les polítiques de joventut al municipi, encara costa una mica arribar a la resta 

de joves i que aquests participin. En l’anterior pla local ja es va comentar aquest fet, tot el 

jovent rep la informació de les accions que s’organitzen al municipi, tan de les que són de 

l’ajuntament, com de l’associació o de l’Oficina jove, a través de les xarxes socials de 

l’associació (Facebook, Instagram), el grup de WhatsApp del jovent i també a través de les 

xarxes d’ajuntament i pregons. El nivell de participació jove a augmentat des de l’últim pla local 

però encara faltaria més implicació a l’hora d’organitzar aquestes activitats. La nova junta de 

l’associació ho va remarcar en la primera reunió que es va dur a terme i els i les joves 

assistents van manifestar que s’implicarien més. 

Per aquest motiu i sempre tenint en compte que l’Ajuntament creu vital el bon funcionament de 

l’Associació de joves s’ha plantejat dur a terme reunions més seguides amb l’associació, tenir 

un contacte directe amb ells, apostar per les seves idees i inquietuds, cercar les accions més 

adients pel perfil de joves que tenim a Cervià de les Garrigues+- per així afavorir la seva 

participació. Així doncs, implicarà una major coordinació, que tot i que ja existeix, ambdues 

entitats creuen  que no és suficient i s’han plantejat com a objectiu un treball molt més marcat 
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en espai i temps intentant així, que l’associació de joves sigui el canal més eficaç alhora 

d’arribar a la resta de joves.  

A partir d’aquí i per tal de continuar treballant amb les línies d’actuació s’encaminen a treballar 

per la interlocució, l’associacionisme i la participació amb plantejaments i intervencions 

continues i per promoure l’emancipació dels i les joves del municipi amb una sèrie d’actuacions 

que es durant a terme durant la vigència d’aquest Pla Local. A la vegada però, cal ser 

conscients dels recursos econòmics, humans i funcionals dels quals disposa el municipi i 

gestionar-los de la millor manera possible. 

Tot i que concretarem aquelles necessitats detectades al llarg d’aquest apartat, tant 

l’Ajuntament com els i les joves deixen clar que a trets generals les principals mancances i/o 

problemàtiques són les següents:  

- Manca d’implicació dels joves tant en l’organització i participació en les accions 

organitzades tant per l’Ajuntament com per l’Associació de joves. 

En definitiva la necessitat d’un Pla Local de Joventut que prengui com a eixos principals la 

participació i la formació. 

L’actuació davant d’aquesta realitat passa per un clar posicionament tant a nivell polític com 

participatiu per part dels joves, en el sentit d’elaborar i prioritzar clarament unes polítiques de 

joventut recollides dins d’aquest Pla Local, amb la dificultat que això implica en municipis com 

els de la comarca de Les Garrigues.  

En tot moment hem estat treballant per tal que aquest Pla Local sigui el més coherent i realista 

possible a partir de la visió interdepartamental entre Ajuntament i joves realitzant una proposta 

clara i real per la qual poder apostar amb una sèries de garanties a mitjà/llarg termini. 

Cal recordar que aquestes conclusions són el resultat del treball amb la resta de joves, una 

vegada determinades quines són les necessitats que ells mateixos han detectat al municipi, 

quines són les actuacions que ells creuen que s’haurien de dur a terme, quina creuen que és la 

millor forma per tal d’arribar a la resta...  

També s’ha de destacar que els i les joves han participat en les reunions i dinàmiques que 

s’han realitzat per dur a terme el Pla Local expressant la seva opinió respecte a tots aquells 

àmbits que els afecten en el seu municipi i han fet aportacions molt interessants.  

A partir de la implicació de tots els agents a través de diverses tècniques utilitzades (explicades 

anteriorment i que ens han ajudat a mostrar-nos la realitat juvenil d’aquest municipi), es pot 

extreure com a conclusió les següents línies d’actuació: 
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  LÍNIES D’ACTUACIÓ  CONCLUSIONS DE 

LA DIAGNOSI 

POSSIBLES 

OBJECTIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PARTICIPACIÓ 

Sorgeix la 

necessitat de 

dissenyar una acció 

planificada que 

treballi de forma 

coherent la 

participació dels 

joves del municipi. 

Mantenir el projecte 

Dinamo de tècnics 

compartits per tal de 

fomentar el treball 

d’interlocució i foment 

de la participació 

juvenil a través d’un 

augment participatiu 

d’aquests en el 

disseny i organització 

d’accions. 

Es detecta la 

importància del 

treball fet fins al 

moment i la 

necessitat de 

continuar donant 

suport al teixit 

associatiu juvenil 

fomentant hàbits de 

responsabilitat, 

d’interès i de 

participació. 

Seguir potenciant el 

teixit associatiu juvenil 

del municipi per 

generar processos de 

coordinació i 

participació en l’àmbit 

local. 

Es detecta una 

sintonia i 

coordinació entre 

Associació Juvenil i 

Ajuntament. 

Promoure i implantar 

uns canals de 

coordinació pautats en 

espai i temps entre 

Ajuntament i 

Associació Juvenil. 

- TREBALL Necessitat de seguir 

treballant per 

millorar l’ocupabilitat 

i l’accés al món 

laboral dels joves. 

 

Treballar des del 

servei de treball de 

l’oficina jove en 

l’orientació 

professional, 

intermediació en el 
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FORMACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mercat laboral, 

autoocupació i 

emprenedoria. 

Desconeixença 

d’una part dels joves 

del programa 

Garantia Juvenil. 

Fer difusió a través de 

xarxes i atencions 

directes als joves del 

municipi de 16 a 29 

anys informant-los del 

programa. 

En les enquestes 

podem observar que 

una part dels joves 

no sap on dirigir-se 

quan vol cercar 

feina. 

Donar a conèixer el 

servei de treball de 

l’oficina jove en les 

reunions amb els 

joves. 

- FORMACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CULTURA 

Els joves manifesten 

interès en dur a 

terme formacions 

que puguin afegir 

als seus 

currículums. 

Realitzar tallers de 

recerca de feina i 

elaboració de 

currículums. 

Organitzar cursos de 

professionalització per 

augmentar el 

currículum. 

Potenciar el interès en 

dur a terme estudis 

extra. 

Muntar cursos per 

obtindre diferents 

certificats. 

Poca implicació per 

part d’alguns joves 

en la coneixença del 

territori, festes i 

tradicions del 

municipi. 

Promoure tallers, 

sortides, xerrades 

culturals per tal de 

despertar l’ interès del 

jove envers el seu 

territori i que aquest li 

doni la importància 

que li pertany. 
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2. MISSIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PLA 
 

En aquest apartat pretenem descriure de manera clara i concisa els objectius generals que 

emmarquem en aquest Pla Local de Joventut. Aquests s’han d’entendre des d’un punt de vista 

genèric, que ens serviran per anar concretant any rere any els diferents projectes a prioritzar. 

Els objectius estratègics del Pla Local volen donar resposta a les necessitats del jovent a través 

de dos grans blocs: 

 Objectius de participació: fan referència a participació i treball per potenciar 

el interès i implicació dels i les joves del municipi en les diferents temàtiques 

com són l’associacionisme i activitats del municipi, així com també l’interes per 

projectes enfocats a l’ajuda de recerca de feina. 

 Objectius formació: fan referència a formació i cultura com es mostra a la 

taula de l’apartat anterior on es vol aconseguir que els i les joves del municipi 

que  

Els objectius estratègics del Pla Local de Joventut de Castelldans  són:  

 Promoure la participació de les persones joves per mitjà de la creació i 

consolidació de grups i comissions que generin processos d’interlocució i 

participació. 

 Impulsar la formació, el treball i l’autoocupació per tal de contribuir en 

l’estimulació del desenvolupament local i potenciar la formació ocupacional. 

 Promoure la cultura i les tradicions com a forma de participació i expressió 

juvenil. 

 Fomentar hàbits, estils de vida i conductes saludables a través de l’esport i 

impulsant accions en matèria de salut. 

3. METODOLOGIA DEL PLA 
 

INTEGRALITAT 

 

Totes les actuacions s’han treballat en xarxa i coordinades amb altres agents del municipi per 

la millora del seu funcionament. 

Des de l’oficina jove és va parlar amb l’ajuntament en una reunió a principi d’any i es va decidir 

que totes les regidories de l’ajuntament s’implicarien en les accions que es duguessin a terme 

al municipi per als i les joves, ja que qualsevol actuació al municipi sigui directament dedicada a 

joves o no els repercuteix d’alguna manera perque també són habitants del municipi. 
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 Interdepartamentalitat 

Conscients que per aconseguir dur a terme el Pla Local de Joventut i poder fer front al 

conjunt de problemes i necessitats específiques dels joves hem de partir d’una base de 

treball des de diferents departaments, és vital que totes les regidories treballin 

coordinadament. A través d’aquesta perspectiva es manifesta la necessitat de realitzar 

un treball conjunt per donar resposta a les necessitats i propostes que els joves 

manifesten i que s’inclouen en els diferents projectes de les diferents regidories de 

l’Ajuntament. 

 

 Interinstitucionalitat 

Des de l’Ajuntament creiem que qui millor pot aplicar la coordinació de l’àrea de 

joventut és el Consell Comarcal de les Garrigues sota la coordinació i la supervisió de 

la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, ja que són aquests dos 

nivells administratius qui tenen una visió global de totes les polítiques que es 

desenvolupen a la comarca. 

És des de la DGJ que es realitzen els estudis necessaris sobre els joves de Catalunya i 

saben quines són les polítiques més adequades per aquests. 

Per tant, a l’hora de redactar el nostre Pla Local, aquesta és una de les premisses que 

s’han tingut en compte deixant-nos aconsellar en tot moment per la tècnica compartida 

del Projecte Dinamo, assessorada per la DGJ i encaminant-nos cap a aquells 

programes i projectes més necessaris per joves al nostre municipi. 

 

 

PARTICIPACIÓ 

 

La participació és un aspecte que ha anat prenent rellevància i importància els darrers anys. A 

través de la tècnica compartida del Projecte Dinamo s’ha aconseguit implicar als joves en les 

accions que es desenvolupen al nostre municipi. També la situació que s’ha viscut aquest últim 

any amb la pandèmia ha fet que els i les joves vegin més la importància de dur a terme accions 

al municipi i el necessari que és el seu nivell d’implicació. 

 

TRANSFORMACIÓ 

 

L’objectiu de totes les polítiques és la de transformar la realitat per millorar-la i aconseguir que 

la situació dels joves hagi evolucionat i millorat i tingui millors i més bones opcions en el seu 

pas de transició a la vida adulta. 

Per a gestionar aquest camí a la transformació de la vida dels joves, en clau d’impacte en la 

realitat juvenil i el seu entorn, s’han de tenir en compte en tot moment els conceptes d’inclusió i 

universalisme, vetllant perquè les polítiques de joventut arribin al màxim nombre de joves, 
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sense discriminació social de cap tipus i adaptades a les necessitats de cada col·lectiu amb 

què es treballi. 

 

 

QUALITAT 

 

En tot moment ens hem centrat en els criteris d’eficiència i eficàcia per intentar treballar cercant 

projectes que siguin relativament fàcils de poder ser duts a la pràctica, temporalitzant una sèrie 

d’accions accessibles a curt i mitjà termini i desenvolupant unes estructures que ens permetin 

treballar amb plantejaments a llarg termini i poder-ne aconseguir els seus objectius. 

 

Per tractar la qualitat cal valorar diferents conceptes: 

 

- L’adequació a la realitat: tractada en cada punt d’aquest pla, necessària pel bon 

desenvolupament de qualsevol actuació. 

- La proximitat: treballar el dia a dia a partir del contacte directe amb els joves, l’entorn i els 

diferents agents que estan en contacte directe amb el col·lectiu jove. 

- La innovació i la creativitat: cal afrontar la realitat de forma imaginativa sorgint així projectes 

diferents, fresos i pràctics. 

- L’avaluació: cal avaluar contínuament tot el que es duu a terme per tal de no caure en 

monotonies i millorar sempre les actuacions, sabent rectificar a temps i canviar les accions que 

no milloren cap situació.  

 

ORGANISMES DE TREBALL 

Dur a terme una metodologia de treball sota el criteri d’interdepartamentalitat, 

interinstitucionalitat i participació democràtica suposa el fet de qüestionar-se unes 

determinades realitats des del punt de vista de la seva integralitat, i per tant des del punt de 

vista de l’enfocament multidepartamental a l’hora d’actuar sobre aquella necessitat. En aquest 

sentit i dins del Pla Local de Joventut es pretén dissenyar una proposta adequada a partir 

d’aquesta perspectiva i fent ús dels següents organismes, per tal de potenciar aquest 

enfocament en l’anàlisi de les necessitats, la implementació del Pla, l’avaluació i replanificació 

de la intervenció. 

 Àmbit provincial 

Grup de Treball Territorial: Estarà format per part de la coordinació territorial de la Direcció de 

Joventut al territori, representants de les administracions comarcals (tècnics de joventut del 

Consell Comarcal de les Garrigues), i representants de l’Administració Local. La seva funció 
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principal serà en l’àmbit d’informació i assessorament, per tal d’implementar, coordinar i fer el 

seguiment del Pla Local de Joventut. 

 Àmbit comarcal 

Consell Comarcal de les Garrigues i els seus departaments: a través del PIECJ (Protocol 

d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut) esdevé una de les principals administracions 

implicades en el Pla; més concretament per mitjà de l’Oficina Jove de Les Garrigues. Les 

accions que s’han dut a terme són: consell gestor, taula comarcal, reunions tècniques a l’OJ i 

trobades de regidors/es de la comarca. 

 Àmbit local 

Ajuntament de Cervià de les Garrigues i les seves regidories: és un dels altres elements 

fonamentals en l’elaboració i implementació d’aquest procés. En aquest sentit es duran a terme 

comissions de treball de caràcter trimestral per poder assegurar en tot moment la posada en 

pràctica del Pla Local de Joventut. Destaquem una vegada més les iniciatives generades a 

escala local per mitjà de l’equip tècnic dinamitzant i donant suport i assessorament a 

associacions juvenils, grups de joves sense personalitat jurídica i/o joves a títol individual; 

treballant per la sensibilització i conscienciació de joves i ajuntament quant a la importància de 

les polítiques de joventut; establint uns canvis, dependents dels canvis de l’entorn, de la 

filosofia respecte al treball realitzat fins al moment; i en definitiva, fomentant la participació i 

l’emancipació de tots els i les joves del municipi. 

Entitats juvenils i grups de joves: tot i que a priori poden semblar un element no vital, és a 

través d’aquestes associacions que s’aglutina a un nombre important de la població jove del 

municipi, per aquest motiu esdevé prioritària la seva participació i coordinació amb la resta 

d’administracions implicades. A través de la tècnica s’assessoren i periòdicament per tal de 

recollir les necessitats, demandes, interessos, motivacions i poder actuar sobre la seva realitat 

valorant les seves respostes. Aquesta línia de treball s’ha anat consolidant any a any i es 

pretén seguir reforçant, fent-los partícips de les iniciatives locals, i també comarcals. 

Per tal de poder assegurar el compliment d’aquests criteris s’ha decidit estructurar els següents 

quadres en els quals es pot observar la interrelació i coordinació existent entre totes les 

administracions i agents implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut de 

Cervià de les Garrigues. Des de l’ajuntament del municipi s’aposta per treballar 

metodològicament. 
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Estructura de treball i Acció Pla Local de Joventut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 

Mitjançant aquest Pla Local de Joventut es presentaran dos àmbits d’actuació, que responen 

als objectius estratègics abans descrits.  

L’ajuntament de Cervià de les Garrigues es marcarà les accions i projectes tal com li vinguin 

marcades les convocatòries de subvenció de la DGJ. Aquests dependran en tot moment de les 

directrius que es marquin des de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, 

Afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya. 

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT I COORDINACIÓ 

TERRITORIAL DE JOVENTUT A LLEIDA 

PIECJ GARRIGUES 

INTERDEPARTAMENTALITAT. INTERINSTITUCIONALITAT I PARTICIPACIÓ 

Consell Comarcal de les 

Garrigues i 

departaments: 

 Joventut 

 Serveis socials 

 Promoció 

econòmica 

 Habitatge 

 Consell Esportiu 

 Projecte LEADER 

 Altres 

departaments 

 

Ajuntament i Comissions de 

Govern: 

 Planificació estratègica, 

governació, patrimoni, 

manteniment i recursos 

humans. 

 Hisenda, obres i 

Urbanisme. 

 Joventut  

 Esports 

 Medi natural i 

agricultura 

 Serveis socials i 

ensenyament. 

Associació de 

Joves Les Besses 

Altres grups de 

joves 

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CASTELLDANS 
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A continuació mostrem els àmbits d’actuació de les polítiques de Joventut que es plantegen 

actualment des del municipi i que s’aniran concretant als projectes emmarcats en aquest Pla 

Local de Joventut 2020-2025.  

AMBIT DE PARTICIPACIÓ 

REGIDORIA Joventut 

RESPONSABLE Oficina Jove i Ajuntament de Cervià de les Garrigues 

EIX Participació 

JUSTIFICACIÓ La necessitat de que els i les joves del municipi  s’impliquin 

més en les accions i d’aquesta manera els hi donguin més 

importància. 

FINALITAT/ 
OBJECTIU GENERAL 

Fomentar la participació al municipi. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS Promoure la participació de les persones joves per mitjà de 

la creació i consolidació de grups i comissions que generin 

processos d’interlocució i participació. 

DESTINATARIS Els i les joves del municipi de 12 a 35 anys. 

PRESSUPOST El que  l’ajuntament desitgi destinar de les subvencions 

anuals de Joventut. 

ÀMBIT TEMPORAL Durant tota la legislatura. 

AVALUACIÓ - Nombre d’accions dutes a terme per donar 
resposta a les necessitats dels joves. 

- Nombre de participants. 
- Grau de participació juvenil i assoliment dels 

objectius. 
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5. TEMPORALITZACIÓ 
 

Com es pot veure al següent quadre resum, la temporalització es presenta en 4 grans moments 

presents al llarg de la realització del Pla Local de Joventut. 

 Moment de diagnosi o anàlisi de la realitat, implica el fet de recollir les 

dades, analitzar-les, fer-ne una interpretació i extreure’n unes conclusions. 

 Moment de disseny del Pla, fent la previsió de tota la intervenció i marcant 

uns objectius a assolir. 

 Moment d’implementació i execució de projectes i actuacions. 

 Moment d’avaluació i replantejament, a partir d’una avaluació de seguiment, 

de procés i de resultats. 

AMBIT DE FORMACIÓ 

REGIDORIA Joventut 

RESPONSABLE Oficina Jove i Ajuntament de Cervià de les Garrigues 

EIX Formació 

JUSTIFICACIÓ La necessitat dels i les joves d’aconseguir més estudis i 

certificats que els ajudin a l’hora de buscar feina en un 

futur. 

FINALITAT/ 
OBJECTIU GENERAL 

Promoure la formació no reglada al municipi. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS Impulsar la formació, el treball i l’autoocupació per tal de 

contribuir en l’estimulació del desenvolupament local i 

potenciar la formació ocupacional. 

DESTINATARIS Els i les joves del municipi de 12 a 35 anys. 

PRESSUPOST El que  l’ajuntament desitgi destinar de les subvencions 

anuals de Joventut. 

ÀMBIT TEMPORAL Durant tota la legislatura. 

AVALUACIÓ - Nombre d’accions dutes a terme per donar 
resposta a les necessitats dels joves. 

- Nombre de participants. 
- Grau de participació juvenil i assoliment dels 

objectius. 
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Cal destacar que aquest és la temporalització del Pla Local Global i no pas la temporalització 

específica dels projectes. En aquest sentit aquesta temporalització és al llarg de tota la 

legislatura, tot i que poden haver-hi canvis i modificacions durant el temps d’aplicació del Pla 

Local de Joventut. 

   

2021 

 

2022 

 

2023 

                   

2024 

                   

2025 

Gener                 

Febrer                  

Març                  

Abril                  

Maig                  

Juny                  

Juliol                  

Agost                  

Setembre                  

Octubre                  

Novembre                  

Desembre                  

 

Anàlisi de la realitat 

Disseny del Pla Local de Joventut 

Implementació: redacció i execució dels projectes i actuacions 

Avaluació i replanificació 
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6. RECURSOS PREVISTOS 

6.1 Econòmics 
 

L’ajuntament té previst destinar una partida pressupostària pròpia a les polítiques de joventut 

durant aquests 4 anys i poder així desenvolupar un treball continu amb el sector poblacional 

més jove del municipi. 

Aquest nou pressupost és un document auster i compromès amb la necessitat de fer una gestió 

eficient i eficaç dels recursos. Les mesures d’estalvi són fruit del particular context de crisi 

econòmica i canvi polític i d’una profunda revisió del destí de la despesa. La despesa s’ha 

concretat en polítiques que tenen per objectiu garantir diversos àmbits com ara la formació, la 

cultura, l’oci, la participació i la salut. 

 

Tot i això, els recursos financers que té previstos destinar l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues a polítiques de Joventut al llarg d’aquest legislatura és aproximadament d’uns 70.000 

€ en el qual s’inclouen l’aportació de fons propis de l’ajuntament i el fons subjectes a 

l’atorgament de les diferents subvencions que es presentaran en cada projecte en el marc 

d’aquest Pla Local. 

 

D’aquesta manera, cada any que es presentin els respectius projectes, tant d’activitats des de 

l’any 2021 com d’inversions es detallarà l’aportació de fons propis de l’Ajuntament. La suma 

d’aquestes aportacions en els diferents projectes,  serà la partida corresponent destinada a 

Joventut els pròxims 4 anys. 

 

L’Ajuntament destina anualment un pressupost a projectes destinats a desenvolupar polítiques 

de joventut, i en aquests es tenen en compte les subvencions que es puguin rebre des de la 

Direcció General de Joventut. Per tant, segons les subvencions rebudes l’Ajuntament de Cervià 

de les Garrigues prioritzarà les accions a realitzar. 
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6.2  Recursos humans 
 

Ajuntament Personal de joventut 

- Alcalde 

- Regidors/es 

- Personal de 

l’ajuntament 

- 1 tècnica de joventut. Funcions de disseny, gestió, execució i avaluació del Pla 

Local de joventut i projecte d’actuacions, dinamització juvenil, informació 

juvenil ... 

- 1 administrativa dedicació ocasional. Suport per les accions i activitats que es 

duen a terme, subvencions i tràmits administratius. 

- Personal brigada. Suport per preparar i facilitar el material i instal·lacions 

necessàries per portar a terme les activitats i programes que es duen a terme. 

 

 

7.  AVALUACIÓ 
 

L’avaluació del Pla Local de Joventut s’emmarca en el procés d’elaboració i disseny de l’actual i 

dels futurs Plans Locals i projectes que se’n derivin. Aquesta avaluació ens ha de permetre 

extreure una informació que faci possible la detecció d’aquells aspectes/conclusions més 

rellevants de les nostres actuacions. 

L’avaluació d’aquest Pla s’estructurarà a partir de tres criteris determinats: 

 L’avaluació del disseny del Pla 

 L’avaluació de la seva implementació 

 L’avaluació dels resultats obtinguts 

L’estructura d’aquest avaluació es desenvolupa en funció d’unes preguntes valoratives 

orientades a esbrinar quins instruments i activitats han permès assolir els nostres objectius i 

quins no. El resultat, per tant, ens permetrà fer una valoració global del Pla a nivell tècnic i 

polític. 

Així doncs, la nostra intervenció com a administració pública és concebuda com un conjunt 

d’hipòtesis sobre com i per què se suposa que s’assoliran els objectius, tenint present que 

aquestes proporcions poden ser correctes o equivocades, o determinades a diferents 

situacions. Aquest conjunt d’hipòtesis sobre com esperem que funcioni el programa per tal de 

què aquest sigui eficaç, és la teoria del canvi. 

De la mateixa manera, aquesta teoria ens permetrà comparar entre allò que ha passat i el que 

hauria d’haver passat i així poder valorar els resultats de l’avaluació i identificar i el que hauria 

d’haver passat i així poder valorar els resultats de l’avaluació i identificar si el disseny de la 
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intervenció té punts febles en la determinació dels objectius i/o en els fonaments lògics sobre 

com s’espera assolir-los. L’avaluació, a través de la teoria de canvi ha d’aportar molta 

informació per als agents implicats i ha de servir de guia per a introduir modificacions i millores 

en el disseny de la intervenció. 

Concretament en aquest apartat pretenem avaluar com es treballarà al llarg de tot el Pla, per 

tant l’avaluarem com un procés continu de treball, de caràcter circular, de reorientació a través 

dels projectes anuals. Al quadre que s’adjunta a continuació es pot observar com es durà a 

terme aquest procés valoratiu. 

Què avaluem? Quan 

avaluem? 

Qui avalua ? Com avaluem? 

L’Anàlisi de la 

realitat i el 

diagnòstic, les 

necessitats 

detectades 

(Conclusions 

diagnòstic). 

Al començar 

analitzarem la 

situació actual 

en que és troba 

el municipi. 

Aquesta serà la 

Diagnosi. 

 Dinamo. 

 Conseller de Joventut del  

 Consell Comarcal de les 

Garrigues. 

 Regidor/a de joventut de  

 l’Ajuntament de Cervià 

de les Garrigues. 

 Resta de regidories de 

l’Ajuntament. 

 Joves. 

 Coordinacions entre tècnica 

compartida al municipi i la 

regidora de joventut. 

 Fòrums de joventut 

 Grup de discussió amb els 

joves. 

 

Els Objectius, el 

disseny i la 

implementació 

del Pla a través 

dels diversos 

projectes que s’hi 

incloguin 

Abans de 

presentar el Pla 

al Ple de 

l’Ajuntament i 

durant els 

quatre anys de 

vigència 

d’aquest Pla 

Local de 

Joventut i dels 

seus respectius 

projectes . 

 

 La tècnica compartida del  

Projecte Dinamo. 

 Regidora de Joventut de  

l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues. 

 Resta de regidors/es de  

l’Ajuntament. 

 Associació de Joves de 

Cervià de les Garrigues. 

 Professionals que han 

impartit el curs 

 

 

 Coordinacions entre tècnica 

compartida al municipi i la 

regidora de joventut. 

 Coordinacions amb els 

tècnics i professionals que  

desenvolupen les accions. 

 Reunions periòdiques amb 

la junta de l’Associació. 

 Reunions amb tots els joves 

durant la implementació de 

les activitats i la finalització 

de cada un dels projectes 

L’avaluació final 

del Pla Local de 

Joventut 

 

Un cop 

finalitzades 

totes les 

activitats i 

 Tècnica compartida del 

Projecte Dinamo a Cervià de 

les Garrigues. 

 Coordinadora de l’OJG. 

Reunió d’avaluació final amb els 

diferents agents implicats: 

Tècnica compartida del Projecte 

Dinamo, Regidors/es de 
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Un cop definits els agents i els moments d’avaluació passem a definir tal i com serà l’avaluació, 

treballarem amb tres criteris: disseny, procés i resultats, depenent de cada un dels moments 

valoratius, definirem també els criteris claus, els indicadors i les fonts que ens han d’ajudar a 

contestar-nos els nostres dubtes. 

 

AVALUACIÓ DEL DISSENY 

PREGUNTES 

D’AVALUACIÓ 

CRITERIS CLAU INDICADORS FONTS 

S’han involucrat al 

regidor/a en el 

disseny de les 

reunions - fòrums 

amb els joves? 

Quan s’hagi fet com a 

mínim una reunió 

conjunta entre regidor/a 

i tècnica compartida per 

dissenyar la reunió - 

fòrum. 

- Número de reunions 

conjuntes (tècnica -

regidora) 

- Correus i trucades 

telefòniques de 

coordinació. 

- Regidoria de joventut 

- Tècnica compartida del 

Projecte Dinamo. 

S’han utilitzat els 

millors mecanismes 

de difusió per 

arribar als joves. 

Quan la difusió s’hagi 

realitzat des de diversos 

canals utilitzats pels 

joves. 

- Nombre de canals 

utilitzats. 

- Percepció dels joves. 

  

- Facebook Ajuntament i 

Associació de Joves. 

- Web Oficina Jove. 

- Premsa comarcal 

- Joves 

S’han tingut 

presents les 

accions que dutes 

a terme 

anteriorment? 

Quan s’hagi recuperat 

l’avaluació del Pla 

anterior per continuar 

amb el treball realitzat. 

- Nombre d’accions que 

tenen continuïtat.  

 

- Memòria Pla Local anterior. 

accions incloses 

en els diversos 

projectes que 

han conformat 

el Pla Local de 

Joventut.  

 Conseller de Joventut del 

Consell Comarcal. 

 Regidora de joventut de 

l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues. 

 Resta de regidors/es 

 Junta Associació de joves 

de Cervià de les Garrigues. 

 Resta de joves del 

municipi. 

 Resta d’agents implicats  

l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues, coordinadora de 

OJG, coordinadors d’altres 

institucions, conseller de joventut 

i tota la resta d’agent implicats i 

que es cregui necessària la seva 

participació. 



 
47 

Pla Local de Joventut 
Ajuntament de Cervià de les Garrigues 
2021/2025 

S’han tingut en 

compte tota la 

informació existent 

per fer l’anàlisi de 

la realitat? 

Quan s’hagin utilitzat i 

contrastat diverses 

metodologies de 

diagnosi quantitatives i 

qualitatives per poder-lo 

dur a terme 

- Número de fonts 

estadístiques 

consultades. 

- Autentificació i 

contrast de les dades. 

- Número de tècniques 

qualitatives utilitzades 

- Padró Municipal 

- Consell Comarcal Garrigues i 

OJ 

- DGJ 

- Agència Catalana de la 

Joventut  

- IDESCAT 

- Centres Educatius 

- Observatori de Treball 

- Regidores de l’Ajuntament 

- Junta Associació de Joves del 

Cervià de les Garrigues. 

- Joves. 

- Resta de tècnics/tècniques 

municipals (administratius, 

bibliotecaris,...) 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS 

PREGUNTES 

D’AVALUACIÓ 

CRITERIS CLAU INDICADORS FONTS 

S’ha respectat la 

temporalització 

marcada? 

Quan no s’hagin produït 

canvis entre la previsió 

inicial i l’execució final 

dels projectes. 

- Projectes presentats 

en data establerta. 

- Avaluacions 

presentades en data 

establerta. 

- Temporalització marcada 

- Actes de l’aprovació del Ple o 

la Junta de Govern de 

l’Ajuntament. 

 

La coordinació 

entre Ajuntament i 

els representants 

dels joves ha 

estat la prevista? 

Quan la valoració 

d’ambdues parts sigui 

positiva. 

- Dur a terme cada dos 

mesos una reunió de 

coordinació entre 

tècnica Projecte 

Dinamo- Regidora de 

joventut- Junta 

Associació de Joves. 

- Organitzar entre 

Associació de Joves i 

Ajuntament com a 

mínim 5 accions 

anuals. 

-  Actes de les reunions. 

-  Valoració Regidoria de 

Joventut 

- Valoració de la resta de les 

Regidories de l’Ajuntament 

- Valoració de la junta de 

l’Associació de Joves. 

-  Memòria dels projectes 

executats.  

Les avaluacions 

dels Projectes 

Quan s’hagi reunit a 

tots els agents implicats 

- Assolir com a mínim el 

50% dels d’objectius. 

- Memòria valorativa dels 

projectes executats. 
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anuals han tingut 

els resultats 

esperats? 

en el projecte que 

s’estigui avaluant per tal 

que valorin les accions. 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS 

PREGUNTES 

D’AVALUACIÓ 

CRITERIS CLAU INDICADORS FONTS 

L’avaluació que 

s’ha anat fent dels 

diferents 

projectes a ajudat 

a reorientar el 

Pla? 

Sempre i quan s’hagin 

tingut en compte per 

als següents projectes 

- Percepció activitats 

amb resultats no 

satisfactoris 

- Percepció d’activitats 

satisfactoris 

- Memòria dels projectes 

anuals 

- Regidoria de Joventut 

- Tècnic compartit de joventut 

Els objectius 

generals del Pla 

estan ben 

plantejats? 

Quan els objectius 

generals i específics 

dels projectes anuals i 

donin resposta als 

objectius del Pla. 

- Número d’objectius 

generals del Pla 

assolits. 

- Memòria dels projectes 

anuals 

- Avaluació del Pla 

 

S’han assolit els 

objectius marcats 

des d’un inici? 

  - Memòria dels projectes 

anuals 

- Avaluació del Pla 

S’ha informat als 

destinataris dels 

canvis que el pla 

ha experimentat? 

Sempre i quan s’hagi 

fet difusió d’aquests 

per diversos canals 

existents (reunions, 

assemblees, web, 

facebook,...) 

- Número de canals 

utilitzats.  

- Qualitat dels canals 

utilitzats.  

 

- Web 

- Facebook Ajuntament 

- Facebook Associació de 

Joves 

- Pregons 

 

8. DIFUSIÓ 
 

Per tal de donar a conèixer de forma eficaç i eficient les activitats i serveis, concretament que 

s’ofereixen en els diversos projectes que es poden incloure en aquest Pla Local del municipi de 

Cervià de les Garrigues i així arribar a donar a conèixer els diversos projectes en matèria de 

joventut que es porten a terme al municipi de forma concreta s’utilitzaran diferents canals de 

difusió determinats en cada un dels projectes o activitats que al llarg de la vigència d’aquest Pla 

Local. 
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Així, podem dir que la difusió es realitzarà a l’inici de cada un dels projectes de forma general, i 

a l’inici de cada una de les activitats compreses en aquests projectes de forma concreta. Tot i 

això, en cada un dels projectes que es porti a terme es realitzarà una agenda d’activitats en 

funció de la temporalització marcada en relació a les activitats concretes d’aquests projectes. 

I per a poder arribar a tots els col•lectius, no només en l’àmbit de la població, aquesta agenda 

d’activitats basada en la temporalització del projecte es presentarà a nivell comarcal, 

acompanyada de diferents estratègies per arribar a tots els col•lectius, estratègies de difusió 

que s’implementaran de la forma descrita en la taula següent: 

 

ESTRATÈGIES DE 

DIFUSIÓ 

 

AGENTS IMPLICATS 

Presentació del 

projecte als mitjans de 

comunicació 

- Premsa comarcal (Som Garrigues) 

 

Pàgines web, xarxes 

socials i altres eines 

2.0 de les institucions 

participants.  

- Ajuntament de Cervià de les Garrigues 

https://www.cerviadelesgarrigues.cat/  

- Oficina Jove de Les Garrigues https://sites.google.com  

 -A través de WhatsApp, la tècnica de joventut té un grup tancat 

amb la  majoria dels joves entre 14 i 23 anys de Cervià de les 

Garrigues. En aquests grups es promou la participació i es fa difusió 

de les accions projectades. A més a més serveix també per 

concretar reunions. 

Suport paper: 

- Cartells situats en 

llocs estratègics 

 

- Consell Comarcal de les Garrigues 

- Ajuntament de Cervià de les Garrigues 

- Establiments on pengin els cartells 

Boca – Orella - 

Pregons 

 

- Joves. 

- Consell Comarcal 

- Ajuntament municipal i altres ajuntaments. 

Instituts (PROJECTE 

APROPA’T) 

- Instituts de la comarca. 

- Repartiment de tríptics als alumnes cada cop que es fa una 

activitat en una població en concret, d’aquesta manera, arriba la 

informació d’una manera més detallada a tots els joves de la 

comarca. 

 

 

https://www.cerviadelesgarrigues.cat/
https://sites.google.com/
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