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Estructura: 
 
L’estructura que s’ha seguit per l’elaboració d’aquest document és la següent: 
 

1. Presentació 
2. Introducció i marc normatiu 
3. Anàlisi de les polítiques dutes a terme (2016-2021) 
4. Marc estratègic 
5. Principis rectors i metodologia 
6. Diagnosi 
7. Objectius 
8. Metodologia d’implementació 
9. Temporalització 
10.  Difusió 
11. Avaluació 
12. Recursos. 
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1. Presentació 
 
Us presentem el Pla Local de Joventut d’Alguaire 2022-2025. 

A l’hora de fixar-nos uns objectius pels propers 4 anys hem tingut en compte la realitat 
del nostre municipi i dels nostres joves, intentant cobrir els eixos que segueix el Pla 
Nacional de Joventut i els principis rectors de qualitat, participació, transformació i 
integralitat. 

S’ha intentat recollir la percepció de la realitat que tenen els joves, els seus interessos i 
sobretot les seves necessitats, per poder identificar els punts febles del conjunt de 
serveis oferts per l’ajuntament i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de joventut, 
i procurar mesures que puguin resoldre aquestes mancances. Un cop detectades les 
mancances es podran concretar solucions oportunes en forma d’activitats i projectes a 
curt, mig i llarg termini. 

El Pla Local de Joventut 2022-2025 presenta l’anàlisi de la realitat juvenil, juntament 
amb una anàlisi de les polítiques de joventut municipals fetes fins al moment. 

Cal destacar que al mes de setembre de l’any 2021 es va crear l’Associació Joves 
Alguaire, i des de la seva creació hem estat en contacte estret amb ells treballant les 
polítiques de joventut que afecten a joves, infants i famílies en general, treballant en 
tot moment l’educació en el lleure, la cohesió i inclusió social. Aquesta estratègia ens 
ha permès una major participació a la resta d’activitats incloses dins d’altres eixos. 

Cal dir que degut a la Pandèmia de la Covid-19, que va afectar directament la vida dels 
joves, aquesta nova Associació de Joves Alguaire posa èmfasi des de la seva creació 
sobretot en les activitats festives i lúdiques, però tenen clar que no es poden obviar 
tots els eixos que marca el Pla Nacional de Joventut. 

Aquest pla compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Segrià i des de 
l’Ajuntament sempre se li ha consignat una partida pressupostària per poder dur-lo a 
terme i és voluntat que això continuï essent així. 

En el nostre pla tenim en consideració la població jove d’Alguaire pensant en efectuar 
les millors intervencions segons les necessitats existents i els recursos dels que 
disposem, amb l’objectiu que els joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de 
vida en igualtat de condicions. Es voluntat empoderar-los com a agents de canvi social, 
potenciant el seu paper actiu en la societat i comptem amb la implicació de tots els 
agents del territori, treballant en xarxa. 

 
 
 
 

Pilar Serra i Tersa 
Regidora de Joventut 

Ajuntament d’Alguaire 
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2. Introducció i marc normatiu. 
 
El Pla Local de Joventut d’Alguaire 2022-2025 es l’instrument que defineix per als anys 
2022-2025 el pla d’acció de les polítiques previstes en matèria de joventut al municipi, 
i que determina les línies bàsiques a seguir per en propers anys en aquest àmbit. Tot i 
així, es tracta d’un Pla viu i dinàmic que es pot anar adaptant en funció de les 
circumstàncies i de les necessitats dels joves del municipi. 

El present document és més que una revisió i actualització de les accions emmarcades 
en el Pla Local de Joventut 2016-2019, ja que a causa de la pandèmia viscuda els 
darrers dos anys la realitat juvenil del municipi ha canviat substancialment, pel que 
s’ha dissenyat una nova proposta atenent les noves característiques de la població jove 
d’Alguaire. 

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament sempre s’ha considerat que la 
implicació dels joves del municipi és clau en el disseny de les polítiques de joventut per 
poder oferir unes polítiques integradores i que fomentin la participació i la cohesió, 
però sempre havia estat una fita complicada, especialment per la situació geogràfica 
en la que ens trobem, molt a prop d’una ciutat amb moltes opcions de lleure, 
formació, etc. el que dificultava una mica la participació. 

És per això, que en aquest nou Pla Local de Joventut (PLJ) que cal destacar la creació 
d’una associació de joves, denominada Associació Joves Alguaire, al setembre de l’any 
2021, amb molta voluntat de participar i endegar projectes i amb la que des de la 
Regidoria de Joventut s’hi ha estat permanentment en contacte per poder donar-los 
suport i ajudar-los a implementar les activitats que a nivell d’associació volen oferir al 
municipi. 

La creació d’aquesta Associació i la implicació dels joves que la integren ha donat com 
a resultat el poder elaborar un document més realista pel que fa a la detecció de 
necessitats de la població jove. 

També cal destacar que amb la signatura del nou Conveni en matèria de Serveis Socials 
i altres programes relatius al benestar, període 2022-2025, amb el Consell Comarcal 
del Segrià, en què queden emmarcades diverses àrees relacionades amb joventut, a 
partir de l’any 2023 la gestió de les activitats i els projectes de joventut es gestionaran 
directament des de l’ens supramunicipal conjuntament amb l’Ajuntament d’Alguaire, 
atès que s’ha dotat al Consell Comarcal del Segrià de més recursos en matèria de 
joventut i en suport a les polítiques comarcals i locals. 
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3. Anàlisi de les polítiques dutes a terme (de 2016 a 2021) 
 

L’Ajuntament d’Alguaire disposa de Plans Locals de joventut des de l’any 2000, per 
tant, fa més de 22 anys que s’implementen polítiques dirigides a la població jove del 
municipi. 

El 25 d’agost de 2016 el Ple de l’Ajuntament d’Alguaire va aprovar el Pla Local de 
Joventut 2016-2019 que ha estat vigent fins a l’actualitat, atès que degut a la 
pandèmia de la Covid-19 es va prorrogar, per part del Departament de Drets Socials el 
Contracte Programa, que és el que emmarca les polítiques de joventut. 

El document al que fem referència es va fer tenint en compte una realitat juvenil del 
municipi en data 2016, una realitat que a dia d’avui ha canviat ostensiblement, 
principalment pels efectes de la pandèmia de la Covid-19.  

En el moment de l’elaboració del projecte Pla Local de Joventut 2016-2019 no hi havia 
cap grup de joves actiu en el municipi, no obstant, des de l’Ajuntament es va voler 
continuar promovent activitats dirigides a aquest col·lectiu, principalment en matèria 
de formació i en matèria de participació, per intentar cohesionar el col·lectiu i la 
interrelació entre ells, tot i que no era un objectiu principal forçar la creació o la 
reactivació de l’associació de joves, ja que això era un objectiu a llarg termini. 

Les activitats que s’han anat proposant durant els anys de vigència del Pla han anat 
tenint bona acollida entre els joves, però la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, en 
la que els joves, no sol del municipi, sinó de tot el món, van resultar grans perjudicats, 
va provocar un resorgiment de les ganes d’agrupar-se i poder fer totes aquelles coses 
de les que es van veure privats durant 2 llargs anys.  

Tot i que des de l’Ajuntament s’havien efectuat contactes amb els joves en diverses 
ocasions, cohesió entre les diferents colles joves, tot i tenir a la seva disposició els 
mitjans per  interrelacionar-se preferien utilitzar altres vies (xarxes socials, grups de 
whatsapp, locals d’oci) per estar en contacte entre ells, tal i com ja hem esmentat, a 
causa de la pandèmia es va veure la necessitat de trobar-se físicament, reunir-se, fer 
activitats comunes, és a dir, recuperar el contacte que la pandèmia els havia privat i 
que previ a la pandèmia no semblava tant necessari.  

Tot això ha derivat en què a finals de l’any 2021 sorgís una nova associació de joves, 
Associació Joves Alguaire, que integra una gran quantitat de joves del municipi, i que 
amb molta empenta, moltes ganes i molta voluntat, sumada a la col·laboració de 
l’Ajuntament, de les altres associacions locals i de la població en general, ha tingut una 
gran acollida i han dut a terme moltes activitats que han servit per cohesionar-los més 
si cal. 

Des de l’Ajuntament celebrem la creació d’aquesta Associació i, tot i que es 
continuaran oferint activitats dirigides i obertes a tot el col·lectiu jove del municipi, 
també es continuarà donant suport, econòmic i logístic, en les activitats proposades 
directament per l’Associació. 
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4. Marc estratègic. 
 
El Pla Local de Joventut 2022-2025 que desenvolupem en aquest document, no és més 
que la continuïtat de les polítiques en matèria de joventut que es venen implementant 
a l’Ajuntament d’Alguaire i que està basat en les línies estratègiques marcades pel Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i el Pla d’actuació de Joventut 21- Covid, que 
són els eixos sobre els que s’executarà el nou Pla Nacional de Joventut 2020-2030. 

Per dur a terme aquest Pla, i tal com marca el Pla Nacional,  s’ha treballat amb 
diferents actors vinculats amb joventut, municipal mantenint contacte directe amb 
l’Associació de Joves i amb els diferents joves que han anat participant en les activitats 
proposades durant els darrers anys, així com a nivell supramunicipal, comptant amb 
les indicacions marcades per la Secretaria de Joventut de Lleida i el Tècnic de joventut 
del Consell Comarcal del Segrià, amb els que s’han mantingut diverses reunions per 
marcar les directrius del Pla. 

Aquest document s’estructura en funció dels 7 reptes que marca el Pla Nacional de 
Joventut 2020 i les 5 fites emmarcades en el Pla d’actuació de Joventut 2021 – Covid, 
en el que es va donar un gir a les estratègies i línies a seguir per adaptar les necessitats 
de la població jove a rel de la pandèmia: 
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5. Principis rectors  
 

D’acord al la Nacional de Joventut 2020, els principis rectors són aquells criteris que 
han d’inspirar el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut 
d’una forma transversal (...) i contenen els valors que han d’impregnar totes les 
actuacions que es derivin del PNJCat 2020 i els transformen en uns criteris que cal 
aplicar en desenvolupar polítiques de joventut. 

D’acord a aquesta descripció, el Pla Local de Joventut 2022-2025 es regirà 
estructuralment també per aquests principis rectors marcats pel PNJCat 2020, i que 
serviran per donar contingut i augmentar l’eficàcia de les actuacions que es volen dur a 
terme amb els col·lectiu de joves, i que segueixen la mateixa línia dels que ja es van 
implementar en el projecte 2016-2019: 
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5.1. Desenvolupament dels principis rectors 

Participació: 

Per dur a terme una correcta implementació de les polítiques de joventut als 
municipis, és imprescindible la participació i la implicació de la població jove en les 
mateixes, per aquest motiu és molt important que el jovent prengui consciència de la 
importància de participar en els afers que els afecten. 

Des de l’Ajuntament d’Alguaire, sempre s’ha tingut la voluntat de fomentar aquesta 
implicació i participació oferint els recursos i infraestructures que té a l’abast per a que 
els joves puguin dur a terme aquelles activitats que són del seu interès.  

Actualment i amb la creació de la nova Associació de Joves encara s’ha donat més 
èmfasi en la col·laboració i en la participació de les activitats que promouen, atès que 
majoritàriament les accions es duen a terme a iniciativa d’aquest col·lectiu de joves no 
solament els afavoreix al propi col·lectiu sinó que incideix i repercuteix a tota la 
població. 

Transformació: 

Aquest principi és basa en la lluita per erradicar les desigualtats entre els diferents 
col·lectius de joves, és a dir, no tots es joves tenen la mateixa facilitat d’accés als 
recursos, per tant, s’ha de treballar per intentar minimitzar els diferents obstacles que 
van sorgint als diferents col·lectius de joves, per poder accedir als béns i serveis que els 
incideixen directament. 

Aquesta transformació s’ha de dur a terme a nivell interdepartamental i 
interinstitucional per poder sumar eines i recursos, per determinar un projecte positiu, 
inclusiu i universal. 

Atès que Alguaire és un poble petit i que té pocs recursos per assumir totes les 
necessitats dels joves, es continuarà treballant interinsitucionalment amb el Consell 
Comarcal del Segrià i els seus Tècnics per donar resposta a les necessitats d’aquests 
col·lectius. 

Integralitat: 

La integralitat es basa en la coordinació i creació d’espais per planificar les diferents 
polítiques que es duen a terme en les diferents àrees municipals i la integració 
d’aquestes en un única línia. 

La  implementació d’aquests espais planificadors acaba desembocant en un treball 
transversal entre les diferents àrees municipals que tenen relació amb les diferents 
necessitats i problemàtiques dels joves (salut, cultura, esports, urbanisme...) i en un 
treball en xarxa entre els diferents agents implicats: Regidoria de Joventut municipal, 
Tècnics de joventut del Consell Comarcal del Segrià i Associació de joves i/o  joves del 
municipi no associats. 

Qualitat: 

La definició de qualitat és la voluntat de voler fer bé les coses, de tenir en compte la 
realitat municipal dels joves per donar-los una resposta eficient i eficaç a les seves 
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necessitats, denotant les diferents necessitats detectades i intentar adequar les 
politiques a la constant realitat canviant. 

 

 

5.2 Metodologia en l’elaboració del PLJ 2022-2025 

Per poder dur a terme aquest document denominat Pla Local de Joventut Alguaire 
2022-2025 s’ha seguit una línia estratègica per emmarcar-ne el seu disseny i poder 
establir-ne la posterior implementació definitiva, és a dir, la seva finalitat és 
transformar aquest document en activitats i actuacions dirigides a la població jove. 
 
Aquesta metodologia a seguir s’ha basat inicialment en l’anàlisi de les polítiques i 
actuacions en matèria de joventut que s’han efectuat fins al moment, l’avaluació de la 
situació actual i les necessitats reals, especialment les necessitats post pandèmia, 
mitjançant l’elaboració d’una diagnosi,  i finalment l’extracció de les dades obtingudes 
per transformar-les en el coneixement necessari per dissenyar les línies d’actuació i les 
estratègies a seguir, emmarcades en les diferents fites marcades pel PNJCat 2020 i el 
Pla Nacional de Joventut 2021 – Covid-19, per poder finalment fer-ne l’avaluació. 
 
Cal dir, que aquest document que ens ocupa és un document viu i en constant 
transformació, tal i com és la realitat juvenil, que canvia constantment, per la qual cosa 
es deixa obert a que es pugui anar adaptant als possibles canvis i necessitats de la 
realitat juvenil. La pandèmia de la Covid-19 ens ha demostrat la necessitat d’adaptar-
nos a situacions extremes i com a tal, hem d’entendre que qualsevol política ha de ser 
necessàriament adaptable a les condicions del moment o a les diferents realitats que 
es vagin plantejant dia a dia, això si, sense deixar de seguir mínimament les fites 
generals, que intenten emmarcar totes les problemàtiques més usuals dels joves i 
donar-hi resposta. 
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6. DIAGNOSI 

 
6.1 El municipi 
 

Alguaire és un municipi de la comarca del Segrià, província de Lleida, d’extensió 50,11 
km2 i amb una densitat de població de 59,27hab/km2 

És el segon municipi del Segrià en extensió. Situat a la dreta del Noguera Ribagorçana, 
està ubicat al peu de l'escarpament sobre el qual s'alçava el Castell d'Alguaire 
(comanda hospitalera i convent de monges), del qual queden escasses restes. Aquest 
escarpament separa el terme en dues parts o sectors: el de Ponent (a l'extens peu de 
muntanya que separa les valls del Cinca i el Segre) ocupa els altiplans que van dels 
vessants de Tabac (a migdia del terme) i de la serra del Convent (que domina la vila) 
fins a la Serra Pedregosa, i comprèn les partides del Coscollar, Unilla, el Fondo 
d'Almenar, Vilarnau, Malpartit i la Saida. El de Llevant, on es troba la plana del Segrià 
estricte, comprèn les partides o antics termes de Canissella, Ratera, Cruells, el Pedrís, 
Casal, la Calçada i altres. 

Alguaire es troba a 15 km al nord de la capital de província, Lleida. 

Els principals sectors econòmics són l'agricultura i la ramaderia, i en el terme municipal 
s’hi ubica l'Aeroport de Lleida-Alguaire. 

D’acord a les últimes dades que proporciona l’Institut nacional d’estadística (INE) 
extretes de les dades que consten en el Padró municipal d’habitants, a 2021 es 
comptava amb un total de 3.065 persones empadronades, dels quals 1632 persones 
són homes i 1433 dones. 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aeroport_de_Lleida-Alguaire
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Pel que fa a la població jove, si tenim en compte les dades que ens mostra el padró 
d’habitants municipal, el total de joves de 16 a 29 anys (franges marcades pel PNJcat 
2020) són 435, el que representa un 14,19 % del total de població, dels quals 257 són 
homes i 178 són dones. 

No obstant l’anterior, hem de tenir en compte que a Alguaire el Pla Local de Joventut, 
tradicionalment, engloba la població compresa entre els 12 i els 35 anys, atès que es 
considera que per enfortir el teixit participatiu, i especialment ara amb l’Associació 
Joves Alguaire, encabir més franges d’edat significa donar possibilitat a la secció més 
jove de població per poder anar fent vincle amb el tram d’edat superior i donar marge 
a la població de 30 a 35 anys, que encara són joves, de poder donar suport a les 
franges d’edat inferiors, i així tenir més oportunitat de que el col·lectiu sigui més 
robust. Per tant extrapolem les dades de població a les anteriorment esmentades, pel 
que fa al municipi: 

 

Total homes de 12 a 35 anys: 416 

Total dones de 12 a 35 anys: 318 

Total població jove: 23,95 % sobre el total de població del municipi. 

 

Quadre comparatiu de població: 

 
joves total població % joves 

Alguaire 734 3.065 23,95 

Segrià 56.034 211.609 26,48 

Catalunya 2.078.793 7.763.362 26,78 
*Font: Padró població Idescat  

En comparar el percentatge de població jove d’Alguaire respecte la comarca i 
Catalunya podem destacar que, en comparació amb la resta de territoris la població 
jove està 3 punts per sota. 

 

Gràfic població jove per edats i sexe al municipi: 

 
*Font: Padró població Idescat  



Pla Local de Joventut Alguaire 2022-2025 

 
 
6.2 Anàlisi de la població detallat 

 
 6.2.1 Metodologia quantitativa 

La metodologia utilitzada per fer un anàlisi de la població de tallat, l’obtenim de 
l’estudi i  tractament de dades estadístiques extretes del padró municipal d’habitants i 
les dades que aporta l’Idesacat.   
La metodologia quantitativa ens aporta unes dades objectives respecte a la situació de 
la població del municipi 
Analitzarem: volum de població, educació, treball i perfil socioeconòmic. 
 
 

a) Població 
 
 

 
Habitants      

Any Alguaire Segrià Catalunya 

1996 2.825 163.691 6.090.040 

2001 2.724 166.090 6.361.365 

2011 3.097 207.063 7.539.618 

2015 3.002 209.324 7.508.106 

2021 3.065 211.609 7.763.362 
*Font: Padró població Idescat  

 
Un cop avaluades les dades que ens aporta el quadre de població comparatiu, es 
constata que tot i no haver arribat al volum de població que teníem l’any 2011, la 
tendència és altra vegada a l’alça, havent-se incrementat la població del municipi en 63 
persones respecte l’anterior quadrienni. 

A nivell comarcal no s’ha denotat cap baixa de població en cap dels períodes 
comparats, que són de 1996 a 2021 i pel que fa a Catalunya si que de 2011 a 2015 va 
haver-hi una davallada de població, aquesta s’ha recuperat a nivells bastant superiors 
al període 2011, per tant hi ha hagut un increment notable de població a Catalunya 
des de 2015 a 2021. 

Piràmide de Població Alguaire 2021 

 
*Font: Padró població municipal 
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Si analitzem per edat i sexe la població del municipi d’Alguaire, es denota un perfil 
demogràfic madur, especialment a partir de la franja dels 40 anys.  
Hi ha una devallada important de la població dels 0 als 35 anys, el que suposa una 
disminució molt important de la població infantil i jove del municipi. El gruix de 
població es concentra dels 40 als 54 anys. 
 
La imatge que es representa és la d’una població regressiva, amb una base més estreta 
que el cos central i un percentatge de 3a edat gran. Per tant, podem dir que Alguaire 
igual que s’ha denotat en tots els gràfics de població dels darrers quadriennis té una 
població envellida, amb creixent esperança de vida, amb baixes taxes de natalitat i de 
mortalitat, i amb un creixement natural reduït. És la tipologia típica de les piràmides 
dels països desenvolupats, en què es detecta una davallada important de la natalitat. 

Respecte a l’anàlisi per sexes, dels 15 als 69 anys hi ha una quantitat inferior de dones 
respecte a homes, tot i que de 0 a 14 anys i de 69 en endavant és les dones qui tenen 
major nombre en la població. En el global de la piràmide, i com ja es tendència, hi ha 
un nombre total superior d’homes respecte al de dones. 

  

o Població jove (12 a 35 anys) 

   
*Font: Elaboració pròpia, dades Padró població IDESCAT 

 
 
Pel que fa a les franges de població de 12 a 35 anys hi ha una disminució molt 
destacable de joves d’aquesta franja d’edat respecte la totalitat de la població, situant-
se en un 14% aproximadament. No obstant, els joves en edats compreses entre 12 a 
35 anys suposen el 24% aproximadament de la població total d’Alguaire. 

 
Dins de l’interval de 12 a 35 anys la presència masculina és gairebé 100 unitats 
superior a la femenina, una tendència que ja vam destacar en el passat Pla local de 
joventut efectuat l’any 2016, per tant 6 anys després la tendència continua sent de 
major nombre de joves homes respecte les dones.  
La franja d’edat amb més integrants joves es situa entre els 25-29 anys, dada que ha 
canviat respecte a l’anterior PLJ 2016-2019 en què la franja d’edat superior era la de 30 
a 34 anys. 
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o Població jove immigrant 

 
Nacionalitat Homes Dones 

BELARÚS 0 1 

BRASIL 1 2 

COLÒMBIA 0 2 

COSTA D’IVORI 4 1 

FRANÇA 2 1 

GÀMBIA 19 4 

GUINEA  1 0 

GUINEA BISSAU 0 2 

ITÀLIA 1 0 

MALI 30 8 

MARROC 11 7 

MAURITÀNIA 0 2 

NICARAGUA 2 2 

PAKISTAN 1 0 

PERU 0 1 

POLÒNIA 0 1 

PORTUGAL 1 0 

R. DOMINICANA 1 0 

ROMANIA 39 35 

SENEGAL 6 0 

UCRAÏNA 3 4 

VENEÇUELA 0 1 

XINA 1 0 

 
123 74 

*Font: Padró població municipal 

 
Com es pot observar Alguaire compta amb joves de múltiples nacionalitats, no obstant 
s’han de destacar els joves provinents de Romania, Mali, Gàmbia i Marroc, que són els 
quatre grups més destacats. La població jove immigrant suposa un 26,84 % del total de 
població jove del municipi i un 6,42 % sobre el total de població del municipi. 
  
Cal fer referència a què el col·lectiu romanès és el més integrat i el que més participa 
de les activitats organitzades per al col·lectiu jove. Pel que fa a la resta de col·lectius cal 
posar de manifest que és a partir de la franja d’edat de 15-16 en què hi ha més 
integració, però les franges d’edat superior, tot i que participen en algunes de les 
festes municipals més importants (Fira i Festa Major) és més difícil que participin en 
activitats d’altres formats. També caldria remarcar que presumiblement el nivell 
d’estudis i econòmic també influeix, així com l’edat d’arribada al municipi, ja que molta 
població jove estrangera ha vingut al municipi a treballar i no ha tingut contacte 
periòdic directe amb els joves residents. 

 
b) Situació laboral 

Els darrers anys s’ha constatat la desaparició de molts llocs de treball degut a la crisi, el 
que ha posat de manifest la vulnerabilitat dels joves respecte el mercat laboral. 
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Aquesta vulnerabilitat es detecta tant en joves amb poca formació com amb joves amb 
estudis superiors, que també tenen problemes per poder accedir al lloc de treball per 
al qual s’han format. 

Les retallades en educació i les polítiques d’accés al món laboral afecten directament 
als joves que volen incorporar-se al mercat laboral. 

 

o Atur registrat. Situació municipal (mitjana anual 2021) 

  Sexe 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 2 1,2 3,2 

De 20 a 24 anys 4 6,3 10,3 

De 25 a 29 anys 8,3 4,9 13,3 

De 30 a 34 anys 4,1 5 9,1 

De 35 a 39 anys 6,8 11,9 18,8 

De 40 a 44 anys 8,9 11,2 20,1 

De 45 a 49 anys 10,4 4,9 15,3 

De 50 a 54 anys 11,4 5,5 16,9 

De 55 a 59 anys 7,3 4,8 12,1 

De 60 anys i més 7,8 12,3 20 

Total 71,1 67,9 139 
*Font: Padró població IDESCAT 

 
En l’anàlisi de l’atur registrat per edat i sexe per l’any 2021, s’observa que la major part 
de la població aturada al municipi es en les franges de 25 a 29 anys i de 45 a 54 anys.  
El percentatge de població jove aturada (mitjana anual) respecte a la població total 
aturada (mitjana anual) és del 25,83%. 
 
Si analitzem per sectors: 
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Respecte la desocupació juvenil: 
 

Edat 

Mitjana de 
joves aturats 

per franja 
d’edat 

total joves 
per franja 

d’edat 

De 16 a 19 anys 3,2 128 

De 20 a 24 anys 10,3 151 

De 25 a 29 anys 13,3 156 

De 30 a 34 anys 9,1 144 

 
35,9 579 

*Font: Elaboració pròpia, dades Padró població IDESCAT              *Font: Elaboració pròpia, dades Padró població IDESCAT 

 
Si fem la comparativa de població jove aturada (16 a 35 anys) respecte el total de 
població jove veiem que l’atur entre els joves suposa un percentatge del 6,20%.  
 

Pel que fa a l’atur juvenil del municipi, disgregat per sexes, veiem que hi ha bastanta 
paritat en el nombre general, no obstant, destaca que de la franja de 20 a 24 anys hi ha 
una mitjana bastant superior d’atur en l’àmbit femení i de la franja de 25 a 29 anys 
l’atur mitjà registrat és superior en el sector masculí. 
 
 

o Atur registrat. Municipi. Comarca. Província. 
 

Edat Catalunya Lleida Segrià Alguaire 

De 16 a 19 anys 7.707,30 490,1 287,8 3,2 

De 20 a 24 anys 21.787,50 1.345,50 761,9 10,3 

De 25 a 29 anys 34.294,70 2.002,50 1.067,80 13,3 

De 30 a 34 anys 39.532,20 2.333,60 1.264,80 9,1 
*Font: Elaboració pròpia, dades Padró població IDESCAT 
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Segons les dades extretes del padró de població de l’Idescat la taxa d’atur jove 
municipal, comparat amb la comarca, la província i la comunitat autònoma, denota 
que les franges d’edat en què es registra major nombre d’aturats són les de 30 a 34 
anys, en tots ells, excepte en la municipal que la major franja d’edat d’atur és de 25 a 
29 anys. 
L’índex de desocupació jove a nivell de municipi és baix respecte a la resta de d’índex 
d’atur.  
 
Segons l’informe de l’Observatori Català de la Joventut a Catalunya hi ha, en xifres 
absolutes, a Catalunya 147.900 joves (16 a 29 anys) a l’atur en el quart trimestre 2021, 
tot i que la taxa d’atur respecte anys anteriors ha disminuït. Segons aquest mateix 
informe, es tracta principalment de joves sense estudis postobligatoris i joves 
estrangers. 
 
El coeficient d’atur juvenil a Catalunya, segons la mateixa font, és del 12,8%, xifra que 
representa el percentatge de població jove aturada respecte al total de la població 
jove. La taxa d’atur es mesura sobre el conjunt de la població activa, i per això és més 
alta que el coeficient d’atur. Per a la població de més de 29 anys el coeficient d’atur és 
del 4,8%. 

 

 
o Atur segons nivell d’estudis  

 
*Font: Observatori de treball i model productiu (dades desembre 2021) 

 

Segons les dades de l’Observatori de treball i model productiu, de desembre 2021) 
podem observar com la franja de major volum de demandants d’ocupació (població 
jove fins a 34 anys)) és la de 20 a 29 anys i amb estudis secundaris finalitzats, que a 
l’hora també és on s’aglutina el major nombre total de població demandant d’ocupació 
de tots els rangs d’edat. La qual cosa significa que la major taxa de desocupació al 
municipi està en les persones que tenen finalitzats els estudis secundaris obligatoris 
però sense especialització posterior. 
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o La Garantia Juvenil 

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea que té com a finalitat de donar 
solució a l’elevat índex de desocupació juvenil i que ofereix accions formatives, 
possibilitat de contractes en pràctiques, subvencions per joves emprenedors i opcions 
per formar-se a l’estranger, amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil i l’abandonament 
dels estudis obligatoris). 

En base a aquesta iniciativa europea i amb el suport del Servei d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya (SOC) neix la Xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil a 
Catalunya i que al Segrià es materialitza en el programa de Referents d’Ocupació 
Juvenil, que és un servei de suport i orientació adreçat a joves entre 16 i 29 anys 
gestionat pel Consell Comarcal del Segrià.  
L’execució del programa es duu a terme mitjançant una tècnica impulsora, la tasca de 
la qual consisteix en assessorar i acompanyar als i les joves tant en la recerca formativa 
com laboral. Aquest servei implica ajudar a cada jove de forma individualitzada a 
trobar els seus interessos i acompanyar-los en la cerca de la formació adient o en el 
seu procés de recerca de feina.  
Com a servei abasta tota la comarca del Segrià, i sabedors dels problemes de mobilitat 
i transport públic existent, fins i tot es desplacen als municipis dels i les joves on els 
ajuntaments cedeixen espais per fer les atencions. 
 
 

o Contractacions per nivell d’estudis (2021) 

Grup nivell formatiu 
Contractes Contractes Contractes 

Menors de 20 
anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Sense estudis 7  17  27  

Estudis primaris incomplets 4  9  19  

Estudis primaris complets 32  73  69  

Programes de formació professional – Estudis 
secundaris 

0 7  4  

Educació general – Estudis Secundaris 21  63  37  

Tècnics-professionals superiors – Estudis post-
secundaris 

0  9  7  

Universitaris primer cicle – Estudis post-secundaris 0  0 0 

Universitaris segon i tercer cicle – Estudis post-
secundaris 

0  10  14  

Altres estudis post-secundaris 0  0  0 

 

*Font: Observatori de treball i model productiu 

 
De l’anterior quadre es desprèn que la majoria de contractes es fan o bé en persones 
amb estudis primaris complerts i estudis secundaris complerts, tot i que també hi ha 
un nombre elevat de contractacions en persones joves sense estudis, que d’acord a la 
sectorització agrícola del municipi, es pot interpretar que són persones immigrants que 
són contractades en el marc de la campanya agrària.               
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o Contractació per sectors 

  

 

*Font: Observatori de treball i model productiu 

 

Respecte a la contractació per sectors econòmics a Alguaire per l’any 2021 podem 
veure que en menors de 20 anys és el sector agrícola en el que es van fer el major 
nombre de contractacions. Dels 20 als 24 anys les contractacions estan més o menys 
equilibrades entre els sectors indústria, construcció i serveis, no obstant a partir de 25 
anys torna a ser el sector agrícola el que concentra el major nombre de contractacions. 
A partir dels 30 anys el sector majoritari en què s’efectuen contractes és la construcció. 

 

 

 
*Font: Observatori de treball i model productiu 

 

 

Pel que fa a la durada d’aquestes contractacions, tenint en  compte el mateix període 
de 2021 del quadre anterior, es pot observar com la majoria de contractacions tenen 
una durada indefinida, o bé en molt menor mesura són contractes de 3 a 6 mesos.  

 
 

c) Educació 
 

o Nivell d’estudis població jove. 
 

 
De 15 a 24 anys De 25 a 34 anys 

Educació primària o inferior 73 56 

Primera etapa d’educació secundària i similar 81 86 

Segona etapa d’educació secundària i similar 106 50 

Educació superior 29 116 
*Font: Elaboració pròpia, dades Padró població IDESCAT (2019) 
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% joves de 15 a 
34 anys 

Educació primària o 
inferior 

Primera etapa d’educació 
secundària i similar 

Segona etapa 
d’educació secundària 

i similar 
Educació superior 

Alguaire 5,05 6,53 5,71 5,67 

Lleida 3,91 7,00 7,09 6,95 

Catalunya 3,36 6,65 7,45 8,27 
*Font: Elaboració pròpia, dades Padró població IDESCAT (2019) 
 

Després d’analitzar el nivell educatiu de la població jove del municipi (estadístiques de 
l’any 2019) veiem que el nivell d’estudis de la població de 15 a 34 anys és la segona 
etapa d’educació secundària, seguit dels estudis de primera etapa d’educació 
secundària o similar. 

A nivell comparatiu entre el municipi, la província i la comunitat autònoma, el nivell de 
formació en relació al total de població (any 2019), es detecta que tenim un grau molt 
superior, a nivell municipal, de població jove amb únicament estudis d’educació 
primària o inferiors, i també estem uns nivells bastant per sota de la mitjana catalana 
pel que fa a l’educació de segona etapa de secundària igual que d’educació superior. 

Això ens fa reflexionar en què és necessari fer arribar més imputs als joves del municipi 
per a que puguin reemprendre o continuar la seva formació per poder tenir més 
oportunitats laborals. Aquesta informació d’accés a la formació es fa a través del Servei 
de Garantia Juvenil del Consell Comarcal del Segrià que amb el suport de l’Ajuntament 
d’Alguaire, periòdicament s’ofereixen reunions als joves i es fa difusió dels serveis als 
que poden accedir a través dels mitjans de comunicació locals i XXSS. 

 

 



Pla Local de Joventut Alguaire 2022-2025 

 
 

o Dades formatives a nivell municipal: 
 

Titulació Homes Dones Total 

Altres titulacions mitjanes(Auxiliar de Clínica, Secretariat, Programador d’informàtica. 
Auxiliar de vol. Diplomats en Arts i Oficis, etc..) 1 0 1 

Arquitecte o Enginyer Tècnic 1 2 3 

Batxiller Elemental. Graduat Escolar. EGB completa. Primària completa. ESO. Formació 
professional bàsica 90 68 158 

Batxiller Superior. BUP. Batxiller LOGSE 27 32 59 

BATXILLER, FORMACIÓ PROFESSIONAL DE SEGON GRAU O TÍTOLS EQUIVALENTS O 
SUPERIORS 8 7 15 

Diplomats en Escoles Universitàries (Empresarials, Professorat d’EGB,ATS i similars) 1 6 7 

Doctorat i Estudis de postgrau o especialització per a Llicenciats. Màster universitari 7 13 20 

 Ensenyament Primari incomplet. Cinc cursos d’EGB o equivalent o Certificat d’Escolaritat o 
equivalent 28 13 41 

Formació Professional de Primer Grau. Formació professional de Grau Mitjà. Oficialía 
Industrial 23 19 42 

Formació Professional de Segon Grau. Formació professional de Grau Superior. Mestratge 
Industrial 31 17 48 

Llicenciat Universitari. Arquitecte o Enginyer Superior. Grau universitari 22 24 46 

NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 6 3 9 

Sense estudis 8 1 9 

TITULACIÓ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR 65 23 88 

  318 228 546 
*Font: Elaboració pròpia, dades Padró municipal (2022) 
 

 

Segons les dades del Padró d’Habitants Municipal per l’any 2022, veiem la població 
inclosa dins de les franges d’edat de 16 a 35 anys, majoritàriament, té un nivell 
d’estudis suficient com per accedir al món laboral, no obstant, aquest grup de 
població, el que té major proporció, únicament té estudis bàsics o amb poca 
especialització. 

Si transformem aquesta informació en percentatges podem veure que un 13,91 % de 
la població jove té estudis de caràcter universitari, un 30,22% tenen estudis superiors 
als obligatoris, dels quals un 10,84% no tenen especialització (BUP o Batxillerat), un 
28,94% té estudis bàsics i finalment un 26,93 % té els estudis inconclusos.  

 

d) Emancipació 
 
S’estima que la majoria de joves d’Alguaire no estan emancipats i que conviuen amb 
les seves famílies, si més no, la franja compresa entre les 18 i 29 anys, no obstant, dins 
aquesta franja, hi ha els joves universitaris, que tot i estar empadronats a la població 
tenen com a residència principal la població on cursen els estudis, per tant, entre 
setmana resideixen fora del municipi. 
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Pel que fa als habitatges, tot i que al municipi hi ha alguns habitatges de lloguer, inclòs 
un bloc d’habitatges socials gestionat per l’Agència de l’habitatge, majoritàriament els 
joves que s’emancipen i continuen residint a la població, ho fan en habitatges de 
propietat o propietat d’algun membre de la família.   
 
 
6.2.2. Metodologia qualitativa 

Mitjançant l’elaboració del Pla Local de Joventut i l’anàlisi que se’n deriva, es pretén 
conèixer la realitat dels joves del municipi i les seves mancances i necessitats, alhora 
que es una guia per planificar i organitzar les politiques de joventut del nostre municipi 
d’una manera útil i realista, tot i que com ja hem esmentat a l’inici del Pla, aquest és un 
document viu, i que any a any, any s’ha d’anar revisant i actualitzant amb la realitat del 
moment. 

Per poder desenvolupar l’anàlisi de la realitat juvenil és important comptar amb la  
participació de la població jove i tots aquells agents que hi tinguin alguna connexió  
(entitats locals, agents que treballen en l’àmbit de la joventut...).  

Per poder dur a terme aquest anàlisi hem intervingut en diverses àrees:   

1. Diverses reunions des de la Regidoria de Joventut i des de la Regidoria d’Actes 
culturals i festes amb l’Associació de joves (tant a nivell general com amb la 
Junta). Per poder determinar els seus interessos, i poder donar suport a les 
seves inquietuds. 

2. La interpretació i les propostes recollides en les enquestes efectuades als joves 
que han participat en activitats i altres aportacions recollides. 

3. Entrevistes i sessions de treball amb agents i professionals relacionats amb 
l’entorn juvenil i els Regidors de les diferents àrees municipals. 

 
 

a) Descripció de les accions: 

1. Reunions amb els joves: 

Alguaire compta des de finals de l’any 2021 amb una associació de joves l’Associació 
Joves Alguaire integrada per unes noranta persones d’edats compreses entre els 16 i 
35 anys, que participen molt activament en activitats dirigides al seu col·lectiu i a la 
població en general. 

Des de l’Ajuntament s’ha celebrat molt la creació d’aquesta associació, ja que, tal i com 
ja es va manifestar en el Pla Local de Joventut 2016-2019, la màxima prioritat havia 
estat sempre la cohesió dels joves del municipi i que aquests participessin de les 
activitats que es feien a nivell local, ja que la seva participació solia ser baixa i la seva 
cohesió com a grup també, però arran de la crisi ocorreguda per epidèmia sanitària de 
la Covid-19, en què es va restringir la mobilitat i el contacte social, els grups de joves 
del municipi es van haver de “reinventar” i van saber adaptar-se a la situació de la 
millor manera possible que era fent activitats dins el propi terme municipal i amb la 
gent jove del municipi. Aquesta carència d’activitats d’oci i lleure per motius sanitaris, 
entenem que va ser la propulsora per a la creació d’aquesta Associació que, s’ha 
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integrat molt per formar part activa en la població i que demana que se’ls tingui en 
compte per tot allò que es fa al poble i per al poble. 

Arran de la creació de l’associació s’han mantingut moltes reunions, tant a nivell 
d’associació com amb la seva junta, per part de la Regidoria de Joventut i també de la 
Regidoria de Cultura i Festes, fins i tot algunes amb la participació dels tècnics de 
joventut comarcals. I un cop analitzades les diferents reunions mantingudes, el què 
hem detectat en primer lloc és la gran voluntat en voler fer coses, tant pel seu 
col·lectiu com a nivell general.  

Pel que fa als interessos manifestats respecte a les actuacions que susceptibles 
d’incloure al Pla Local de Joventut que ens ocupa, és que els joves estan interessats en 
certs cursos formatius, de lleure educatiu i esportius, però el seu màxim interès és 
incrementar les activitats d’oci.   

Respecte als seus suggeriments majoritàriament van dirigits a la programació de festes 
i activitats lúdiques, es comentà la realització d’un taller d’elaboració de capgrossos, 
una activitat de paint ball i un curs de direcció de lleure educatiu, entre altres. També 
van demanar si es pot mantenir el suport que s’està donant a nivell municipal en les 
activitats que s’organitzen des de l’associació i que no formen part de les pròpies 
activitats emmarcades en el Pla Local de Joventut. 

En definitiva, la conclusió que s’extreu de les reunions mantingudes amb els membres 
de l’Associació de joves és que, es prioritari continuar fent reunions de manera 
periòdica entre l’Associació i les Regidories de Joventut, Cultura i Festes per tal d’anar 
establint les línies cap on s’aniran dirigint les accions en matèria de joventut, tant pel 
que fa a les col·laboracions en les activitats organitzades per l’Associació de Joves, com 
per establir les activitats a desenvolupar en el marc del Pla Local de Joventut, que 
inclouran oferta formativa, lúdica i esportiva obertes a tots els joves del municipi. 

 

2. Enquestes i altres aportacions recollides.  

Per poder captar una altra realitat juvenil i un punt de vista diferent, que és el que et 
dona l’anonimat a l’hora de respondre una enquesta, s’han realitzat uns formularis 
amb preguntes generals i específiques respecte als interessos que puguin tenir els 
joves per poder tenir en compte a l’hora de dissenyar accions en matèria de joventut i, 
que han contestat de manera voluntària joves que han anat participat en algunes de 
les activitats fetes. 
 

2.1 Anàlisis dels resultats obtinguts: 

 

a) Respecte al perfil dels enquestats: 
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El perfil d’edat dels enquestats ha estat un perfil divers i a l’hora bastant equitatiu pel 
que fa a franges d’edat. 

                                                       
b)  Implicació en associacions locals  

S’ha preguntat si la persona enquestada pertany a algun dels col·lectius locals (entitats, 
clubs i/o associacions), sense tenir en compte l’Associació de Joves, que en el moment 
d’efectuar les enquestes no estava constituïda . 
 

 
 
Del resultat de les enquestes es desprén que la majoria de joves que han respost no 
pertanyen a cap associació, club o entitat local (exceptuant l’associació de joves), i que 
si ho fan majoritàriament és en les entitats de caire esportiu. 
 

c)  Respecte al temps d’oci  

S’ha consultat als joves enquestats en què inverteixen el seu temps d’oci: 

1.- Oci esportiu: pràctica regular d’esport 
2.- Oci nocturn: pub, sopar, concerts 
3.- Oci cultural: teatre, música, etc 
4.- Oci online:  xarxes socials, jocs online, plataformes tv digital... 
5.- Temps lliure sense activitat planificada: passejar, trobar els amics, jugar, 
conversar... 
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Els resultats obtinguts són els que mostren la gràfica següent: 
 

 
 
 
La major part dels enquestats manifesten què dediquen el seu temps d’oci a temps 
lliure no planificat, seguidament d’oci esportiu i oci online. Es pot considerar, doncs, 
que d’acord als resultats de l’enquesta, tot i que una majoria important té 
majoritàriament un temps lliure no planificat, hi ha un interès important per part dels 
joves pel que fa a la pràctica de l’esport i les activitats esportives en el seu temps d’oci. 
 
 

d) Priorització d’activitats del Pla Local 

Respecte a la valoració de quins temes interessen més als enquestats en matèria de 
joventut s’extreu que: 
 

 

 
Segons podem observar en la gràfica, segons els joves enquestats, el major interès és 
en formació seguit de cultura i oci i la participació, que en definitiva, són les àrees que 
habitualment ja es venen potenciant des de la Regidoria de Joventut quan es fan les 
programacions anuals d’activitats. 
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e) Propostes d’activitats o de foment de la participació juvenil 
 

Pel que fa a les propostes d’activitats els joves enquestats demanen: 
 

- Xerrades o conferències de gent coneguda (famosa). 

- Cursos per treure carnets oficials (manipulador aliments, fitosanitaris...) 

- Cursos de defensa personal 

- Curses d’obstacles 

- Tallers o formació esportiva  

- Teatre o música 

- Fer una piscina coberta per fer natació durant l’any 

- Cursos i xerrades culturals 

- Formació 

- Concerts 

- Festes 

- Activitats d’oci nocturn 
 
Per millorar la participació: 

- Portar més gent “moderna” – entès com que interessi a la població jove. 

- Activitats no programades per fomentar que la gent surti de casa (festes/oci) 

- Activitats participatives 

- Més inversió, informació i consciència. 

- Fer activitats que involucrin el jovent 

- Fer difusió als instituts 

- Fer més festes 
 
 

3. Entrevistes i sessions de treball amb agents i professionals relacionats amb 
l’entorn juvenil i els Regidors de les diferents àrees municipals 

 
Per tenir una visió més global de la realitat juvenil també s’han valorat altres àmbits 
relacionats d’una o altra manera amb la població jove per tal de que ens donin la seva 
visió des de diversos àmbits. 
 
En primer lloc cal destacar que l’Ajuntament d’Alguaire forma part del Pla Educatiu 
Entorn Alt Segrià, que està conformat pels municipis d’Alguaire, Almenar i Alfarràs. 
El Pla Educatiu Entorn pretén donar resposta a les múltiples necessitats dels alumnes 
dels centres escolars que agrupen els municipis que el conformen i especialment els 
alumnes de l’INS d’Almenar que és on s’aglutina la major part d’alumnat. 
 
Entre les activitats que ofereix el Pla Educatiu entorn, hi ha activitats formatives a 
nivell d’institut, però també activitats lúdiques, culturals, esportives, etc, ja que hi 
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estan implicats tots els agents municipals. Podem destacar tallers de ràdio, de música, 
activitats de servei comunitari, tallers d’higiene menstrual, exposicions, etc... 

D’altra banda, s’han mantingut reunions amb els Tècnics de Joventut del Consell 
Comarcal del Segrià, de diversos municipis de la comarca i de la pròpia Direcció 
General de Joventut, en les que s’han intercanviat opinions i s’ha posat de manifest les 
mancances i les fortaleses detectades pels diferents agents implicats en matèria de 
joventut, dels diversos àmbits anomenats. 

Cal destacar que a partir d’aquest any 2022 i amb la signatura del nou Conveni en 
matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar, pels anys 2022 a 
2025, el Consell Comarcal del Segrià comptarà amb dues tècniques compartides més, a 
banda del Tècnic que hi havia fins al moment, en matèria de joventut, que 
s’encarregaran a través de les fitxes corresponents detallades en el conveni, del 
desplegament de les polítiques de joventut locals, de la creació d’una oficina jove per 
l’emancipació juvenil, que és un dels punts que es demandava en les enquestes 
recollides a la població jove i un major suport en al jovent en situació de vulnerabilitat.  
 
Finalment comentar que l’equip de govern es reuneix periòdicament en sessions de 
treball en les que els regidors de les diferents àrees municipals posen de manifest, 
entre altres, totes aquelles qüestions relacionades amb joventut que van sorgint, ja 
sigui en matèries pròpies de la Regidoria de Joventut, de les de Cultura i Festes, la 
Regidoria d’Esports i també d’Urbanisme, Educació o Salut. 
 

4. Resum anàlisi de la realitat juvenil. 

Un cop efectuada tota la l’avaluació de la realitat juvenil al municipi i analitzats tots els 
factors i tots els imputs emmarcats en la diagnosi, hem efectuat un quadre on 
s’emmarquen de manera resumida les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les 
oportunitats davant de les que ens trobem i sobre les que actuar durant la vigència del 
present Pla Local de Joventut 2022-2025: 

 

Debilitats Fortaleses 

- Manca de locals de trobada d’oci 
pels joves  

- No hi ha locals d’oci nocturn al 
municipi 

- Sensació dels joves que els adults 
no els tenen suficient en compte. 

- Manca d’una borsa de treball. 

- Poc interès o desconeixement dels 
serveis que ofereix el Consell 
Comarcal del Segrià en matèria de 
formació i ocupació (Garantia 
Juvenil) i en matèria de joventut 

- Creació de l’associació de joves i 
gran disposició en la participació i 
organització d’activitats. 

- Incorporació d’una Tècnica de 
Joventut compartida amb el 
Consell Comarcal del Segrià. 

- Avaluació de la situació actual, per 
l’elaboració del nou Pla Local de 
Joventut. 

- Voluntat política en continuar 
donant suport als joves. 

- Existència del Pla Educatiu Entorn 
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(Oficina jove) 

- Desconeixement de les activitats o 
actes municipals. 

- Activitats poc atractives per als 
joves. 

- Col·lectius de joves que no formen 
part de l’associació, que no volen 
implicar-se i actuen com 
espectadors. 

 

Alt Segrià. 

- Existència d’activitats periòdiques 
(curses populars, club de lectura, 
tornejos de pàdel..) 

- Dinamisme en la difusió de les 
activitats (Ebando i XXSS). 

- Existència del local “Espai Jove Lo 
Trull” per poder dur a terme 
activitats. 

Amenaces Oportunitats 

- Atur juvenil 

- Gran nombre de població jove 
únicament amb estudis bàsics 

- Manca d’espais de trobada pels 
joves. 

- Manca d’integració de certs 
col·lectius de joves. 

- Poc coneixement dels serveis 
existents en matèria de joventut. 

- Manca d’integració/participació de 
joves de 12 a 16 anys, que pot 
ocasionar manca de relleu 
generacional. 

- Gran voluntat per part dels joves 
de participar i involucrar-se. 

- Teixit associatiu fort amb més de 
20 associacions, entitats i clubs 
que ajuden a la integració de la 
població. 

- Equipaments municipals diversos 
per realitzar activitats (espai jove, 
pavelló poliesportiu, biblioteca, 
camp de futbol, pista de pàdel, 
esbart...) 

- Gran oferta d’activitats esportives. 

- Activitats en el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn. 

 

Un cop avaluades les debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces extretes de la 
diagnosi efectuada, se’ns obre la línia per poder encaminar les accions que es volen 
dur a terme en matèria de joventut per poder donar resposta a les mancances i a 
través de les oportunitats crear una estratègia que ens ajudi a minimitzar les debilitats 
presentades. 

 

6.2 Conclusions. 
 

Un cop analitzada la realitat juvenil des de totes les perspectives incloses en la 
diagnosi, i que ha servit per a què es pugui tenir una informació el més aproximada i 
veraç possible de la realitat juvenil del municipi, és el moment d’avaluar i decidir què 
es vol fer per atendre les demandes i necessitats dels joves en base als resultats 
obtinguts: 
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6.2.1 Anàlisi general. 

Pel que fa a la formació es detecta que, tot i que els joves expressen la seva voluntat 
en formar-se, únicament és un petit grup el que participa de les activitats formatives, 
igual que es denota una manca d’interès general per participar de les activitats 
emmarcades en l’àmbit de la Garantia Juvenil. Entenem que és perquè els joves que 
més implicats estan en les activitats que s’ofereixen ja tenen aquestes necessitats 
cobertes, però el que cal es treballar per arribar a la resta de joves que no formen part 
d’aquest grup i que realment tenen mancances tant en matèria de formació com 
d’ocupació. 

Respecte a la participació, cal destacar que la creació d’una associació per part dels 
joves del municipi ha donat una gran oportunitat de poder treballar directament amb 
ells, escoltar-los i establir unes bases de col·laboració per a què aquest projecte que 
han iniciat es transformi en ferm i puguin continuar durant molt de temps, ja que era 
una mancança molt important al municipi. Tot això també implica que serà molt més 
eficient i eficaç.  A la vegada dona l’oportunitat de poder oferir activitats més 
orientades a les seves preferències. 

En la línia de l’ocupació s’ha constatat mitjançant la diagnosi efectuada que Alguaire 
no té grans problemes pel que fa a l’ocupació dels joves, el que si cal posar de manifest 
que Alguaire és un municipi petit, i que per tant, no té una gran oferta laboral, no 
obstant això es veu compensat amb la proximitat del municipi a la ciutat de Lleida (15 
km), pel que molts joves del municipi es traslladen per poder treballar. 

En l’apartat de cultura i salut cal destacar que la voluntat general dels joves és que es 
facin més festes i un increment de l’oferta lúdica, ja que a causa de la pandèmia de la 
Covid-19 l’únic local que oferia lleure nocturn al municipi va tancar, i per tant els joves 
per poder tenir oferta lúdica s’han de desplaçar. L’interès majoritari és les festes/actes 
culturals de gran format més que la participació en els actes culturals ja instaurats al 
municipi. En matèria de salut els joves manifesten molt poc interès, pel que entenem 
que, tot i ser un tema important, no és un tema prioritari d’actuació. 

 

6.2.2 Quadre resum. 

 

Situació Es manifesta interès en fer formació reglada 

Debilitats La formació reglada té un cost molt elevat  

Oportunitats Es mirarà de poder oferir formació reglada a un preu competitiu, 
mitjançant el pagament mancomunat entre alumne i administració. 
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Situació Participació jove 

Debilitats Hi ha una part de la població jove, que no forma part del teixit 
associatiu, que no participa dels actes que s’ofereixen.  

Oportunitats Intentar oferir un ventall d’activitats atractiu i pensat per atreure tots 
els col·lectius i grups d’edat, fent-ne la màxima difusió per poder 
arribar-hi. 

 

Situació ocupació 

Debilitats Hi ha un cert col·lectiu de joves (tot i que petit) que no treballa i a 
banda, en molts casos, tampoc disposen de formació 
professionalitzadora.  

Oportunitats Donar més projecció als programes d’ocupació juvenil i la coordinació 
amb el Consell Comarcal del Segrià per poder arribar a aquest 
col·lectiu. 

 

Situació Cultura i Salut 

Debilitats Els joves no manifesten interès de participació en els actes culturals 
que tradicionalment es celebren al municipi. 

Pel que fa a la salut no es manifesta interès en aquest tema. 

Oportunitats S’estudiarà com complementar les activitats tradicionals per fer-les 
més atractives de cara a la població jove i donar suport a les iniciatives 
endegades pels joves en matèria de cultura i participació ciutadana. 

Es continuaran oferint activitats de caire esportiu que, al fi i al cap 
formen part dels hàbits saludables que hem de tenir les persones. 

 
 

7. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025:  

A partir de la diagnosi efectuada s’han extret unes conclusions que defineixen els 
objectius generals i específics que es volen aconseguir durant la vigència del Pla. 

 

7.1 Objectiu principal 

L’objectiu principal de fer un Pla Local de Joventut a Alguaire no es altre que poder 
donar continuïtat al projecte endegat ja fa gairebé 20 anys, de millora de la qualitat de 
vida dels joves del municipi, el foment de la cohesió d’aquests joves i poder oferir-los 
unes activitats de qualitat i que els ajudi a desenvolupar-se com a persones adultes 
mitjançant: 
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- Disseny d’un document global i integrador. 

- La promoció d’accions que emmarquin la majoria d’interessos possibles. 

- Assentar els espais de diàleg i gestió entre els joves i l’ajuntament. 

- Impulsar activitats que facin enfortir el jo persona dels joves, en matèria 
d’educació, salut, treball i emmancipació 

- Facilitar i fomentar l’accés dels joves a la cultura. 

- Promoure la vida saludable, oferint activitats que aportin valors i que fomentin 
l’esport i la millora de la salut. 

- Donar consciència a tots els agents implicats en matèria de joventut de les 
necessitats del col·lectiu i buscar la millor manera de resoldre’n les mancances. 
I potenciar la corresponsabilitat amb els mateixos joves a l’hora de dissenyar 
les actuacions a efectuar. 

 

7.2 Objectius específics 

L’objectiu específic principal es la dinamització de l’àrea de joventut per al disseny de 
projectes i activitats que impliquin a la majoria dels joves del municipi. 

Àmbit Objectius 

PARTICIPACIÓ  Activitats dirigides als joves 
consensuades per afavorir-ne la 
participació. 

 Donar suport a l’Associació de 
joves per la realització d’activitats 
participatives. 

 Buscar maneres d’apropar els 
diferents col·lectius de joves  entre 
ells. 

 

EDUCACIÓ/FORMACIÓ  Oferta d’activitats educatives 
reglades que millorin les 
competències bàsiques dels joves. 

 Promoure l’orientació educativa i 
laboral dels joves. 

 Formació de qualitat i 
professionalitzadora. 
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TREBALL 

 

 Donar més a conèixer el programa 
de Garantia Juvenil del Consell 
Comarcal del Segrià. 

 Elaboració d’una borsa de treball. 

CULTURA I SALUT  Mantenir les activitats culturals 
locals però fent-ne partíceps als 
joves i implicar-los en la seva 
organització. 

 Promoció d’activitats esportives i 
en l’àmbit de la salut. 

 
 

8. METODOLOGIA  
 
Per poder aplicar les polítiques de joventut amb eficàcia i eficiència, s’han d’aplicar uns 
principis rectors, basats en els principis del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que 
dotin de contingut les polítiques a implementar i que els donin un sentit i una 
estructura global i adequada. 
 

1. Integralitat 
 

El Pla local de joventut s’ha de visualitzar des d’un punt de vista integral, no únicament 
des de la Regidoria de Joventut i des del col·lectiu de joves, sinó que s’ha de veure com 
un tot i que per aconseguir l’èxit, hi han d’intervenir altres agents, desenvolupant 
entre tots un treball transversal i interinstitucional, que doni un resultat acurat i 
efectiu durant tot el termini de vigència del Pla Local de Joventut 2022-2025. 
 
A banda de la Regidoria de Joventut i dels propis joves del municipi, que ja hem 
esmentat, s’ha d’aconseguir la coordinació i la implicació d’altres agents com són les 
persones que formen part de les regidories de les diferents àrees municipals (esports, 
cultura i festes, salut, urbanisme...), atès que cadascuna d’aquestes àrees en major o 
menor mesura fan politiques que afecten directament a aquest segment de població 
que és la població jove. 
 
També hi ha d’haver implicació a nivell interinstitucional, ja que hi ha agents 
supramunicipals que intervenen en el projecte, com són: el Servei de Joventut del 
Consell Comarcal del Segrià, a través de la seva tècnica compartida, els tècnics de la 
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i altres tècnics d’altres àrees o 
departaments, com per exemple els tècnics d’ocupació del servei de Garantia Juvenil, 
amb els que s’està en contacte permanent.  
 
 
 



Pla Local de Joventut Alguaire 2022-2025 

 
 

2. Participació 
 
En aquest sentit la participació fa referència a què tots els agents implicats han de 
prendre consciència de què han de participar activament per poder incidir en les 
politiques de joventut, és a dir, sense la participació d’aquests no es podria dur a 
terme una política cent per cent veraç, ja que mancaria part de la realitat que aporten 
per cadascuna de les seves àrees. 
 
Per tant s’ha de fer un treball de cohesió, coparticipació i codecisió entre totes les 
parts per arribar a una fita comuna, consensuada i el més aproximada a la realitat 
possible.  
 
Per aconseguir-ho s’ha de tenir un contacte directe i permanent entre les parts actores 
que no únicament han de col·laborar en espais de diàleg sinó que han de prendre 
consciència que hi ha una corresponsabilitat en la execució del Pla i de les actuacions 
que se’n deriven. 
 

3. Qualitat 
 
La finalitat màxima del Pla Local de Joventut, a banda de fer polítiques per els i les 
joves, és que aquestes polítiques siguin de qualitat, que realment serveixin per donar 
una resposta adequada a totes aquelles necessitats i inquietuds que tenen la població 
jove, en definitiva politiques realistes i útils. 
 
Per poder fer efectives politiques amb qualitat hem de tenir molt en compte els altres 
dos principis metodològics a aplicar, la integralitat i la participació, ja que sense 
ambdós principis és impossible poder oferir un correcte desenvolupament del 
projecte. 
 

 

9.  TEMPORALITZACIÓ 
  
Per fer un correcte desenvolupament del Pla Local de Joventut s’ha d’establir un 
calendari que temporalitzi les diverses etapes del procés, i que seguidament detallem: 

 
Calendari d’execució del PLJ 2022-2025 

 

Fases 

 

Actuacions 

Any 

2021 2022 2023 2024 2025 

DIAGNOSI Processos participatius x X    

Anàlisi de la realitat juvenil  X    

Reunions de treball amb els 

agents implicats 
x X    

DISSENY Redacció, elaboració i  x    
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aprovació del PLJ 2022-2025 

IMPLEMENTACIÓ 

Reunions agents implicats  x x x x 

Proposta d’activitats  x x x x 

Seguiment i avaluació de les 

activitats anuals 
 x x x x 

AVALUACIÓ 

Avaluació projectes (reunions 

actors implicats) 
 x x x x 

Avaluació Pla Local (informe)  x x x x 

 
 

10. DIFUSIÓ 
 
Per tal de donar a conèixer les activitats i serveis que s’ofereixen a Alguaire en matèria 
de joventut, i que arribin al màxim de població possible, es fa difusió per les següents 
vies: 

a) Pregons – E-bando: A través de pregons de veu i a través de la plataforma 
de pregons online E-bando es com es fa arribar majoritàriament la 
informació general del municipi a total la població. 

b) XXSS: L’Ajuntament disposa de Xarxes socials tant a nivell d’Ajuntament 
com de la Biblioteca municipal. Disposem de Facebook, Instagram i Twitter, 
on es fa difusió de tots aquells actes que tenen o tindran lloc, igualment 
també es fa difusió de les activitats a través de les XXSS del Consell 
Comarcal del Segrià, #jovesegria. 

c) Cartelleria: es preparen cartells que es distribueixen per diferents espais del 
poble (comerços, bars, casa sociocultural, pavelló poliesportiu...)- 

d) Associacions/entitats i clubs locals: Es disposa d’un grup de Whatsapp amb 
els representants de les entitats, clubs i associacions locals, on també 
s’informa de les activitats més rellevants. 

e) Boca-orella: Aquest és un dels mètodes més efectius en un municipi petit 
com Alguaire. 

f) Cercavila: Revista local de tirada trimestral que es reparteix gratuïtament 
per totes les llars del municipi on es dona a conèixer la informació d’interès 
del municipi. 

La combinació dels mecanismes de difusió tradicionals juntament amb les possibilitats 
que ofereixen les noves tecnologies genera que la informació pugui arribar a molta 
més població, fins i tot fora del municipi. 
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11.  AVALUACIÓ 
 
L’avaluació serveis per valorar com es van implementant les diferents accions dutes a 
terme i poder revisar i anar millorant en funció dels resultats obtinguts. 
 
Per poder efectuar una avaluació eficaç i eficient s’han de tenir en compte a tots els 
agents implicats que han intervingut en l’elaboració d’aquest projecte. 
 
Seguidament marcarem les línies estratègiques que ha de seguir aquesta avaluació 
mitjançant les preguntes: 
 
 

QUÈ AVALUAREM? QUI AVALUARÀ? COM OBTINDREM LA 
INFORMACIÓ? 

La solidesa del projecte, si 
el projecte s’adequa a allò 
previst:  
 
Revisió de dades de la 
diagnosi. 

Regidoria de Joventut 
 
Tècnica de Joventut C. 
Comarcal del Segrià 

Entrevistes amb els agents 
implicats 
 
Revisió de dades 
metodològiques 

Els objectius marcats i 
resultats obtinguts. 
 
Grau d’assoliment 
 
Grau de satisfacció 

Regidoria de Joventut 
 
Tècnica de Joventut del C. 
Comarcal del Segrià 
 
Regidors altres àrees 
 
Joves 

Enquestes de valoració i 
grau de satisfacció de les 
activitats. 
 
Assistències a les activitats 

Repercussió de les accions 
dutes a terme 
 
Eficàcia i eficiència. 

Regidoria de Joventut 
 
Tècnica de Joventut del C. 
Comarcal del Segrià. 
 
Joves 
 
Altres agents implicats 
 

Reunió amb tots els agents 
implicats per exposar les 
debilitats i fortaleses 
detectades en el projecte 
per poder anar adequant 
en funció dels resultats 
obtinguts. 

 
Pel que fa a la periodicitat de les avaluacions aquestes s’aniran fent durant la vigència 
del Pla, un cop finalitzades les activitats,  es passarà una enquesta de satisfacció als 
participants, també s’avaluaran periòdicament en les reunions mantingudes amb els 
agents implicats i finalment un cop a l’any es farà una valoració global de 
l’acompliment dels objectius i per l’aplicació de les mesures correctives que es vagin 
observant a partir dels resultats obtinguts en l’avaluació. 
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12.  RECURSOS DISPONIBLES 
 

12.1 Personals 

Alguaire és un municipi petit, i per tant els recursos personals també estan limitats, tot 
i així s’intenta destinar tots els recursos disponibles per poder executar els projectes 
amb la major diligència possible. 

Amb la signatura del nou conveni en matèria de Serveis Socials i altres polítiques 
relatives al benestar, entre les que s’inclouen les polítiques de joventut, s’assignarà al 
municipi una Tècnica compartida en matèria de joventut, del Consell Comarcal del 
Segrià, que serà la persona, que juntament amb la Regidora de l’Àrea de joventut 
municipal gestionaran majoritàriament el projecte. 

No obstant, també es comptarà amb el personal administratiu de l’ajuntament que 
implementarà les tasques pròpies de les seves competències en allò que els sigui 
requerit a l’igual que es comptarà amb la col·laboració dels Regidors de la resta d’àrees 
implicades (Esports, Cultura i Festes, Educació, Salut...) 

 

12.2 Infraestructures 

Alguaire compta amb un local denominat l’Espai jove “Lo Trull”, que consta d’una sala 
diàfana d’uns 180 metres quadrats equipada amb taules, cadires, projector, pissarra..., 
també consta d’una sala interior de reunions, zona de banys i l’espai de l’emissora 
municipal. Aquest local, tot i que no està diàriament obert, és utilitzat per fer tots els 
tallers, cursos i/o activitats en matèria de joventut. 

El municipi d’Alguaire, a part de l’Espai Jove “El Trull”, també disposa d’altres 
equipaments i infraestructures susceptibles de ser utilitzats pels joves segons la 
tipologia d’activitat que es realitzi: 

 Biblioteca Municipal – Punt TIC. 

 Escola Teresa Bergadà 

 Pavelló Poliesportiu 

 Piscines municipals 

 Camp Municipal d’Esports 

 Pista de pàdel 

 Escola de Música 

 Esbart  Bell-Camp 

 Pista de tennis 

 Sala d’actes de l’Ajuntament 
 

12.3. Econòmics 
 
Anualment l’Ajuntament d’Alguaire destina pressupostàriament una quantitat fixa de 
5.000,00 euros en matèria de joventut, pels quals en rep una aportació en concepte de 
subvenció de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
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Aquesta quantitat era fins a l’any 2021 4.200,00 €, no obstant, degut a la incorporació 
de nous municipis que elaboren Plans Locals de Joventut i que han manifestat la 
voluntat d’adherir-se al nou Conveni 2022-2025, aquesta quantia s’ha vist 
ostensiblement reduïda, ja que els recursos són els mateixos i s’han de distribuir entre 
més agents. L’Ajuntament d’Alguaire ha decidit mantenir la quantia de 5.000,00 € al 
pressupost per despeses en matèria de joventut. 

Tot i l’anteriorment explicat, també cal destacar que l’Ajuntament d’Alguaire també 
col·labora amb recursos materials i econòmicament en moltes de les activitats que 
s’han organitzat per part de l’Associació de joves del municipi, ja sigui cedint 
infraestructures, amb la feina de la brigada o amb l’adquisició de material o 
contractació de serveis; despeses que no van destinades directament a la partida de 
joventut,  però que si que van dirigides a la població jove. 

En definitiva, no són únicament els recursos econòmics i materials que es destinen en 
el marc del Pla Local de Joventut, sinó que també s’han de tenir en compte la resta de 
recursos. 

 

12.3.1 Quadre resum de la previsió de despeses i finançament durant la vigència del 
Pla: 

 

Titol projecte Alguaire Jove 2022 

Eix polítiques joventut Reptes 1, 2, 4 i 5  

Import pressupostat: 5.000,00 € 

Import atorgat previst 3.150,00 € 

 

Titol projecte Alguaire Jove 2023 

Eix polítiques joventut Reptes 1, 2, 4 i 5  

Import pressupostat: 5.000,00 € 

Import atorgat previst 3.307,50 € 

 

Titol projecte Alguaire Jove 2024 

Eix polítiques joventut Reptes 1, 2, 4 i 5  

Import pressupostat: 5.000,00 € 

Import atorgat previst 3.472,88 € 

 

Titol projecte Alguaire Jove 2025 

Eix polítiques joventut Reptes 1, 2, 4 i 5  

Import pressupostat: 5.000,00 

Import atorgat previst 3.646,52 € 

 

12.3.2 Resum de possibles activitats amb incidència econòmica a realitzar durant la 
vigència Pla Local de Joventut: 

A través de les reunions que s’han mantingut amb els Joves i amb la Tècnica 
compartida del Consell Comarcal del Segrià s’han proposat un seguit d’activitats durant 
la vigència del Pla, tot i que aquestes són susceptibles de ser modificades depenent de 
les necessitats o interessos del moment en que es faci el projecte anual, així com 
també s’ha previst donar continuïtat a altres activitats que ja es venien implementant: 
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En l’àmbit de la formació/ocupació: 

- Premis de recerca juvenil 

- Cursos de formació  
o Actic Mig 
o Actic Superior 
o Nivell C2 de Català 
o Curs de director de lleure 
o Curs de monitor de lleure 
o Curs de premonitor de lleure 
o Curs animador sociocultural 
o Curs manipulador aliments 
o Curs CIATE (monitor esportiu) 

 
En l’àmbit de la participació: 

 

- Taller des submarinisme aquàtic 

- Paintball 

- Scape Room 

- Jumpland 

- Lasertag 

- Adrenalina park 
 
En l’àmbit de la cultura i el lleure: 

- Concurs de bandes Makot Fest 

- Taller d’elaboració de capgrossos 

- Sortides  
o Esquiar 
o Dos llacs 
o Rafting 

 
Per altra banda, es continuarà donant suport a les activitats organitzades per 
l’Associació de joves com les que ja han dut a terme (venda de llibres i roses per Sant 
Jordi, sortida per netejar l’entorn del municipi, festes i concerts, festa de les cassoles...) 
així com implementant, en mesura del possible, totes aquelles propostes provinents 
del departament de joventut del Consell Comarcal del Segrià i en especial fent difusió i 
donant suport a les tècniques d’ocupació en el marc de la Garantia Juvenil, entre 
altres. 
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