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Agraïments 

 
 

L’àrea de joventut de l’Ajuntament, encapçalada per  la Regidora de joventut, 
Meritxell Planes, vol expressar el seu agraïment a:  
 

- Tots els joves que van dedicar uns 5 minuts del seu  preuat temps per 
contestar la enquesta jove.  

- També a les Entitats Juvenils de la Seu així com la  Comissió de Festes, 
que que han participat activament en el disseny d’a quest pla local. 

- A la Paula, l’Amparo, la Pepi, la Eva, la Núria, el  Pau, el Joel, la Cristina, 
l’Alex, el Marc, el Sergi, l’Anaïs, el Jordi, la Mó nica, l'Alba, el Xavi, la Laia, 
la Sandra, la Maria i més joves per les gairebé due s hores que van estar 
discutin, debaten, aportant idees per a la el·labor ació d’aquest pla. 

- Als tècnics de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell, del  Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, del CAPAU i altres entitats i adminis tracions per col·laborar en  
l’enquesta i en el grup de discussió. 

- A les companyes de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell p er aportar idees i 
propostes per al present Pla Local 

- A la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida p els suggeriments i 
acompanyament fets durant el període de disseny d’a quest pla. 
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                        Introducció 
 
 
 
 
L’any 2010 va marcar un punt d’inflexió en la història de les polítiques de joventut a Catalunya. Per una banda, va 
ser aprovada la Llei 33/2010 d’1 d’octubre, de polítiques de joventut (LPJ, en endavant) que suposa la consolidació 
del model nacional de polítiques de joventut, model construït al llarg de més de tres dècades i on, en els darrers 
temps, les polítiques de joventut han anat assolint un rol de centralitat política i institucional cada cop més 

important.  Aquesta llei ha estat modificada mitjançant la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació. La modificació respon a la voluntat de simplificació global de les normes jurídiques 
de l’Administració i de la regulació material vers el ciutadà. Aquesta simplificació és una eina òptima per a la 
reactivació d’alguns sectors, facilitant l’activitat de les entitats juvenils i de les persones físiques o jurídiques 
públiques o privades titulars de serveis i equipaments juvenils. 
 
Per altra banda, al 2010 va suposar la fi de la vigència del que va ser el primer Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2000-2010 i l’inici d’una nova etapa regida pel nou PNJCat 2010-2020. Aquest pla nacional es desplega 
a partir del Pla d’Actuació del Govern, el Pla d’Actuació jove que el moviment associatiu juvenil realitza i, finalment, 
el Pla d’Actuació territorial a través dels plans locals de Joventut.  Per tant, el primer referent per a la elaboració 
del Pla local de Joventut de la Seu d’Urgell és el PNJCat 2010-2020. Així, el 2012 ha estat per als municipis de 
Catalunya com el nostre un nou any de canvis en quant a les polítiques de joventut.  
 
El Pla Local de Joventut de La Seu d’Urgell és el full de ruta de les polítiques de joventut del nostre municipi, on es 
recull de totes les accions específicament adreçades als joves impulsades per totes les administracions, entitats i 
institucions del municipi durant un període de 4 anys. Aquest pla assumeix les fites proposades al nou PNJCat 
prenent com a referent els conceptes i metodologies definits i clarificats a la LPJ per tal de garantir unes polítiques 
locals de joventut coherents.  
 
Així mateix, abans d’endinsar-nos pròpiament en el Pla Local, cal dir què, tant en la diagnosi i el disseny, s’han 
tingut en compte els 4 principis rectors del PNJCat 2010-2020. Aquest principis també s’han incorporar en el model 
organitzatiu i metodològic de la implementació i avaluació dels programes, serveis i recursos que es presenten en 
aquest pla. Aquest principis són: 
 

- Qualitat ���� El conjunt d’accions, serveis i recursos que l’Ajuntament de La Seu d'Urgell impulsarà a 
través d’aquest pla per als propers 4 anys té la voluntat d’incorporar els criteris d’eficiència i eficàcia, i per 
tant, tant en el procés d’elaboració ha calgut però, també en el desenvolupament i en l’avaluació caldrà 
una constant proximitat i adequació a la realitat juvenil del nostre municipi.  Així mateix, la eficàcia passa 
per fomentar la innovació i la creativitat en les respostes davant les necessitats i aspiracions que s’han 
detectat en el nostre joves així com en el nostre entorn. 
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- Participació ���� En l’elaboració d’aquest pla em cregut des d’un inici que cal comptar amb la complicitat 
dels joves, i no només com a font de consulta sinó com a corresponsals també de les polítiques de 
joventut del municipi. Així mateix, aquesta participació s’ha fet extensiva a altres agents i entitats que 
incideixen o poden incidir en els joves. 

 
 
- Transformació���� Per tal de poder contribuir a la missió del PNCat, em apostat per incloure una 

perspectiva inclusiva per tal de millorar les condicions de vida dels joves de la Seu per tal que aquest 
puguin desenvolupar plenament el seu projecte de vida en l’entorn socio-econòmica que té la Seu. 
Aquests principi també té en compte d’universalisme en els programes així com també la lluita contra les 
desigualtats socials que es generen per factors com la pròpia condició juvenil, el sexe, classe social,.... 

 
- Integralitat���� s’ha considerat del tot imprescindible integrar els principis de interdepartamentalitat i 

interinstitucionalitat  en tot el procés d’elaboració del pla, com també s’ha previst en el desenvolupament i 
l’avaluació de seguiment i final del Pla. Així mateix, s’ha establert mecanismes estables de coordinació i 
treball conjunt, el quals passen per l’establiment de reunions periòdiques amb tots els agents que 
treballen directa o indirectament amb els joves de la Seu, amb la fita de fer també corresponsables de les 
polítiques de joventut del nostre municipi.  
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1. 

  
ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL DE LA SEU D’URGELL 

 
 
 
A finals del 2011, el servei tècnic en joventut de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, va iniciar el procés d’anàlisi de la 
realitat i polítiques juvenils per tal de poder redactar els nous plans locals de la comarca i, en el nostre cas, el de la 
Seu d’Urgell. Això ha comportat l’aplicació de diferents mètodes d’investigació tant quantitatives com qualitatives, 
per tal de conèixer els problemes i les necessitats dels joves, així com també les seves inquietuds i 
aspiracions, i  poder assolir la fita de definir uns objectius i unes accions adequades als nostres joves.  Per dur a 
terme aquest procés de prospecció ens em basat en els tres pilars fonamentals, suggerits pel PNJCat 2010-2020: 
 
• La interdepartamentalitat entre les diferents àrees que conformen els ajuntaments i que duen a terme 
programes i serveis per als joves (esports, cultura, promoció econòmica, educació,...).  
• La interinstitucionalitat entre les diferents institucions i administracions que treballen amb i pels joves (altres 
ajuntaments, CCAU, institucions públiques, entitats i associacions,... ).  
• La participació juvenil, tant de les associacions juvenils, com de les associacions formades parcialment per 
joves, com els joves a nivell general que no formen part de moviments associatius. 
 
El procés desenvolupat per a fer una anàlisi de la realitat juvenil de la Seu d’Urgell, s’ha basat tant en una cerca 
estadística per tal de conèixer les característiques bàsiques dels joves del nostre municipi, com en mètodes 
qualitatius que ens permetin interpretar amb més detall què és el que necessiten els joves en els següents temes 
d’interès:  Població, Treball, Habitatge, Formació i ensenyament, Cultura i Oci, Mobilitat i equilibri territorial, 
Participació i associacionisme juvenil i, finalment,  Salut i Esports. 
  
A priori, l’objectiu general de l’anàlisi va ser conèixer la realitat juvenil per a poder dissenyar i desenvolupar unes 
polítiques de joventut el més realistes i integrals possible. Així mateix  els objectius específics fixats van ser: 
- Compartir i fomentar la participació ciutadana juvenil en el disseny i desenvolupament dels serveis, actuacions i 

programes per als joves del municipi. 
- Afavorir una actitud dialogant però alhora crítica i constructiva en els joves i en els agents socials del municipi 

vers els programes, serveis i actuacions municipals en matèria de joventut. 
- Conèixer les necessitats i aspiracions dels joves per a poder definir uns objectius i accions adients per assolir-

los. 
 
A més a més, cal incloure com a objectius específics aquells objectius concrets dels diferents temes d’interès 
que van estructurar la recollida de dades tant qualitatives com quantitatives. És a dir: 

- Conèixer el percentatge de ciutadans joves del municipi i preveure com evolucionarà aquesta situació en 
els propers anys. 

- Identificar el moviment de joves que marxen i arriben al municipi i quines característiques culturals tenen. 
- Extreure el perfil laboral dels joves i les condicions d’estabilitat o inestabilitat d’aquest. 
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- Saber el nivell d’instrucció de la població juvenil. 
- Indagar en el grau d’emancipació assolit en els joves. 
- Validar les polítiques preventives en salut en general. 

 
Per portar a terme l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) i de les Polítiques de Joventut (APJ) hem analitzat 
dades molt diverses, tant quantitatives com qualitatives.  
 
Per a l’ARJ ens hem basat en diferents fonts d’informació: 
- IDESCAT� dades quantitatives que em extret del Padró Municipal així com de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT).   
- Programa ODISSEU, projecte per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural finançat en el marc 
d’Experiències Innovadores de Comunitats Autònomes de la Red Rural Nacional (Ministerio Medio Rural y Marino) 
i per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya; i pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, i 
promogut per la Red Española de Desarrollo Rural. 
- Enquesta Jove� per tal de copsar la opinió dels joves s’ha emprat dos nquestes per a joves de 12 a 35 anys: la 
primera, més extensa i més enfocada a valorar els serveis de l’OJAU, es va passar per les 4 fires de la comarca, 
celebrades durant els mesos d’octubre i novembre del 2011. La segona, més oberta i d’accés on-line des de la 
web de la Oficina Jove de l’Alt Urgell, de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell i del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
- Anàlisi de la realitat juvenil en Salut � El 2010 es va fer una diagnosi en matèria de Salut i joves, amb la 
col�laboració de la Comissió de Menors en Risc del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. Es va 
elaborar una enquesta que es va fer arribar als centres educatius de secundària de tota la comarca, incidint en: 
salut sexual i reproductiva, pràctica d’esports, oci, consum de drogues, hàbits alimentaris, conductes de risc i, 
finalment, salut emocional. 
- Grup de discussió amb joves de tota la comarca: es va dur a terme un debat amb joves representatius 
d’entitats juvenils i institucions (centres educatius, clubs,....) així com que, joves de tots els municipis de la 
comarca, que a nivell particular, van voler formar part d’aquest espai de participació social.  
 
Pel que fa a l’APJ s’han analitzat els projectes portats a terme amb el PLJ 2008-2011, les noves propostes 
polítiques dels nous equips municipals i s’han fet reunions amb tècnics i polítics per recollir opinions i avaluar els 
plans anteriors així com per tenir en compte els nous plantejaments: 
-  Memòries valoratives dels serveis de la OJAU en treball, habitatge, salut, informació juvenil, educació, cultura 
i coordinació tècnica. 
- Memòries valoratives dels Plans d’actuació del Pla Local de Joventut 2008-2011 i del Pla comarcal de 
joventut 2009-2012 
- Qüestionari i Debat Agents Socials: S’ha recollit l’opinió de tècnics municipals i comarcals i altres agents 
socials experts en relació amb les principals problemàtiques i/o futures necessitats de les persones joves del 
municipi. 
 
Finalment, volem fer una petita reflexió sobre el veritable valor de les dades obtingudes.  Creiem que la totalitat de 
propostes rebudes per part dels joves i els agents és molt satisfactori i ens dóna una visió general del que pensen i 
del que farien les associacions juvenils i dels joves no associats. Però som conscients que en quant al nombre de 
participació es podria considerar poc representatiu. Tot i així vàrem considerar viables els resultats obtinguts en 
quant aquest permetien l’assoliment dels objectius fixats prèviament en l’ARJ i de les PJ.   
 
A continuació es presentarà els resultats obtinguts estructurant la informació en diferents eixos: descripció general 
dels joves, treball, habitatge, Formació i ensenyament, participació i associacionisme, salut i esports, cultura i oci, 
mobilitat i equilibri territorial, recursos i equipaments.  
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a. Els Joves de la Seu d’Urgell  

 
La Seu d’Urgell és una ciutat pirinenca, ubicada a la comarca de l’Alt Urgell de la qual n’és la capital i, compta amb 
12.637 habitants censats a principis del 2012. Aquesta població és defineix tècnicament com a madura, ja que la 
més nombrosa és la que es troba en la franja d’edat dels 35 a 50 anys, amb un total de 3.199 ciutadans, suposant 
el 25 %. El nombre de joves de 15 a 29 anys de la ciutat és de 2.075 ciutadans, el que representa un 16 % de tota 
la població censada a la Seu. Així mateix, de 12 a 35 anys, la població juvenil es de 2.435 habitants, essent amb 
un 19 %  el segon gruix de població de la ciutat. En relació a l’anterior PLJ, em detectat una disminució del nombre 
de joves de 15-29 anys, de aproximadament 400 habitants. Aquesta disminució seguirà en els propers 4 anys, 
preveient que al 2015 la població jove de 15 a 29 anys estarà per sota dels 2.000 habitants. En relació a la 
Comarca, l’Alt Urgell compta amb 3.651 joves, el que suposa que el 67 % de jove resideixin a la Seu.  
 

2012 
La Seu d’Urgell 

Homes Dones Total 

Grups Edat Número % Número % Numero % 

0 –8 624  5 576  5 1200  9 

9 a 11 188  1 165  1 353  3 

12 a 14 174  1 186  1 360  3 

15-19 313  2 305  2 618  5 

20-24 352  3 334  3 686  5 

25-29 376  3 395  3 771  6 

30-35 613  5 650  5 1263 10 

36-50 1579 12 1620 13 3199 25 

51-65 1087  9 1053  8 2140 17 

Més de 66 872  7 1175  9 2047 16 

Total població 6178 49 6459 51 12637 100 
Total població 
de 12-35 anys 

1215 10 1220 10 2435 19 

Total població 
de 15-29 anys 

1041 8 1034 8 2075 16 

 
En relació a tot el territori català, els joves de la Seu  representen nomes un 0,17 % dels joves de Catalunya. 
Segons el Projecte ODISSEU, l’Alt Urgell es pot considerar com una comarca predominantment rural amb una 
densitat de població inferior als 25 habitants/Km2 i, com passa en altres comarques del Pirineu Axial, amb una 
ruralitat conjugada amb una especialització funcional del sector terciari de base turística. (Institut d’Estadística de 
Catalunya, ODISSEU, pg. 27-28) 
 
Així doncs, l’Alt Urgell forma part del grup de comarques amb un nombre més elevat d’entitats singulars de 
població, comarques majoritàriament localitzades al Pirineu, doncs és una de les zones amb més grau de 
dispersió territorial. Aquesta dispersió ve accentuada per l’escassa massa crítica de població i les dificultats i els 
costos afegits pels problemes d’accessibilitat, fent complicat l’accés als serveis primaris necessaris. (Institut 
d’Estadística de Catalunya, ODISSEU, pg. 29-35) 
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L’anàlisi de l’estructura de la població i la seva ocupació ens permet veure una evolució catalana al llarg de tot el 
segle XX durant el qual es va produir un gran èxode rural camp-ciutat, que posteriorment ha anat disminuït, ja sigui 
per l’obturació de les zones urbanes com perquè les zones rurals pateixen una mancança de població jove. 
 
Així, entre el 2000 i el 2005 no es va registrar cap comarca catalana amb dinàmica negativa i en el cas de l’Alt 
Urgell es va experimentar un augment de població situat entre el 5 i el 10% que s’ha mantingut fins a les últimes 
dades recollides al 2010. (Projecte Odisseu a partir de censos de població i habitatge (1981) i dels padrons 
municipals (2000-2005-2010), ODISSEU, pg. 36-43) 
 
Pel que fa a la piràmide de població es pot constatar que l’Alt Urgell té un 15% de població jove i un 19% de 
població gran, amb un sobreenvelliment situat entre el 16 i el 17%, població que requereix de més serveis socials i 
existencials. Així, la càrrega de població en edats no actives sobre la població potencial activa (o sigui, l’índex de 
dependència global) a l’Alt Urgell és d’una persona inactiva per cada dos d’actives. (Institut d’Estadística de 
Catalunya, ODISSEU, pg. 43-51). Centrant-nos en la  piràmide d’edats de la població de la Seu és similar a la 
resta de poblacions de Catalunya, és a dir, tant en les edats primerenques com per a les més avançades, la 
població disminueix considerablement en comparació amb d’altres grup d’edat cal preveure que en els propers 5 – 
10  anys hi haurà una davallada de la població jove de 15 a 29 anys. 
 
Pel que fa als fluxos migratoris que ha rebut el municipi i la comarca hem de dir a priori que distingim dos tipus: la 
immigració externa i els moviments migratoris interns. En el primer cas,  el total d’immigrants estrangers entre el 
2003 i el 2009 estava conformat per un 12% de població d’algun país que formava part de la U.E.; per un 32,5-
40% de la població d’origen europeu de països de fora de la U.E.; per menys d’un 10% d’origen Africà; per un 22-
25% d’origen americà, per un 1-3% d’origen asiàtic i constava un 5% d’aquesta població immigrant sense 
adscripció. Tot plegat permet veure que aquesta població immigrant era el 14-17% del volum de la població. 
 
Alhora, la corba de recepció de la immigració va seguir les mateixes línies que la catalana, amb un augment 
considerable d’aquesta població entre 2004 i 2007 i una caiguda de la mateixa a partir de 2008 i sobretot al 2009 a 
causa de la crisi econòmica que actualment estem patint. 
 
A més, s’ha pogut establir que, dins d’aquest 14-17% de població estrangera resident al nostre municipi i a l’Alt 
Urgell, un 25-30% és població jove sobretot procedent de Portugal i en menor mesura del Marroc i de Colòmbia, 
amb més del 51% de representació femenina. És important tenir en compte la contigüitat d’Andorra, país que té 
una important colònia portuguesa pel focus econòmic de primer ordre i mercat de treball important per als 
treballadors autòctons com per immigrants; d’aquesta manera la nostra ciutat i, en general l’Alt Urgell ha 
proporcionat un punt de residència assequible per a tota aquesta població transfronterera. (Institut d’Estadística de 
Catalunya, ODISSEU, pg. 61-76) 
 
Paral�lelament també s’han pogut registrar els fluxos migratoris interiors a Catalunya que ens han permès veure 
que l’evolució de la població ha seguit el mateix ritme ja citat amb les migracions estrangeres. Pel que fa a la 
sortida de població de la comarca del total registrat el 45,5-47% de la població emigrada són joves, dels quals més 
del 51% dones. Dins d’aquesta emigració interior s’inclou població immigrant del total dels quals el 44-47% són 
joves dels quals més del 50% són dones. 
 

b. Habitatge 

La idea sobre les dificultats dels joves per emancipar-se s’ha anat repetint en els anteriors plans locals però cal 
compartir una definició d’emancipació la qual podem entendre, segons l’Informe de la joventut 2005,  com un 
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procés estès en el temps que comporta la independència econòmica (transició escola-feina), el domini d’un espai 
(transició domiciliària) i la formació d’una família (transició familiar). Per tant comporta assolir una autonomia 
individual, fruit de la transició cap a la vida adulta. En aquest apartat, completa els anteriors i, per tant, ens 
centrarem en la transició domiciliària dels nostres joves. Finalment cal compartir la distinció d’emancipació 
domiciliària pot ser de caràcter transitori o bé estable. En aquest sentit, l’emancipació no es pot entendre de forma 
irreversible per diferents motius que comentarem en aquest apartat, ja sigui per la situació econòmica com també 
la ubicació geogràfica de la Seu.  
 
Des del l’any 2000 hi hagut un increment de la taxa d’emancipació tot i que el 2008, i com a conseqüència de l’inici 
de la crisi econòmica, aquesta evolució positiva ha canviat de tendència. Abans de la crisi, es van donar uns 
condicionants que van facilitar un cert optimisme per a la inversió i el risc en els joves per accedir a un habitatge, 
però, amb la crisi, tots aquest factors facilitadors han desaparegut pel que s’està donant una caiguda de la taxa 
d’emancipació juvenil. Així mateix, i segons citen alguns estudis, els joves catalans abandonen la llar familiar molt 
més tard que la resta dels joves europeus degut, entre altres motius més de tipus culturals, les característiques del 
nostre mercat de l’habitatge no són gens facilitadores. 
 
En aquesta línia, un dels principals efectes que provoca la situació laboral dels joves és el retard en l’emancipació 
per una problemàtica generalitzada a tot el territori en l’accés d’un habitatge. Segons dades de l’estudi  Els joves 
catalans i l’habitatge 1999-2003, encarregat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
(2004), el 58,2% dels joves catalans de 20 a 34 anys continuen residint a la llar familiar, essent la mitja d’edat 
d’aquest jove és d’uns 25 anys. L’Altre 41, 8% dels joves de 20 a 34 anys que viu emancipat té, com a mitja, 29,8 
anys i d’aquests el 76,5% viu amb la parella. Aquestes dades, que no s’han pogut actualitzar, hi ha hagut canvis 
importants en la situació del mercat de l’habitatge, com també en les facilitats financeres per accedir-hi, com en les 
estratègies dels joves per emancipar-se... Però també s’ha modificat la preocupació creixent de les 
administracions envers els joves i l’habitatge. 
 
El fet de marxar de casa dels pares i començar a viure independentment és, sens dubte, la consecució d’una de 
les etapes bàsiques del procés de transició a la vida adulta. En relació al nostre municipi, segons la enquesta 
realitzada, el 39,39% dels joves viuen emancipats amb el suport dels pares i la mateixa xifra suposen els joves que 
viuen amb els pares. Així mateix, 16,16 % viuen emancipats. La situació dels joves que viuen emancipats amb el 
suport familiar és una condició que es dóna sobretot en aquest territoris com el nostre en que els joves s’han de 
desplaçar a ciutats amb oferta formativa superior per tal de continuar els seus itineraris acadèmics. Per aquest 
motiu trobem molts més joves emancipats de 18 a 23 anys que dels 23 als 26 anys.  
 
Pels motius exposats, com es pot veure en el gràfic que hi ha a continuació, la gran majoria dels joves enquestat 
viuen o bé en pisos compartits o en parella, seguidament dels que viuen amb els pares o bé sols.  
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Tot i que no hi ha dades exactes del municipi de la Seu, els principals factors pels quals els joves de Catalunya no 
poden emancipar-se, que ja em esmentat a l’inici d’aquest apartat, també es donen al nostre municipi amb algun 
condicionant de més per la situació geogràfica limítrofa a la frontera andorrana: el preu dels habitatges és 
desorbitant. Molta població que treballa a Andorra resideix a la Seu pels excessius preus que es donen al país veí, 
donant-se una major demanda que oferta existent de pisos a la Seu i, conseqüentment, fent augmentar els preus 
dels pisos tant de lloguer com de compra. Això comporta en els joves de la Seu que els hi sigui més dificultós 
accedir a un habitatge ajustat als seus ingressos. Tot i així, els joves enquestat tenen una percepció que no es 
difícil trobar pis de lloguer a la Seu.  
 
Tot i aquest motius el lloguer continua sent una opció minoritària entre els joves emancipats, tot i que des del 2008 
aquesta tendència ha anat variat, incrementant el lloguer enfront la compra. En aquest sentit, els joves consultat 
del nostre territori consideren que cal promoure més programes que fomentin el lloguer envers la compra i valoren 
molt positivament el Servei Jove d’Habitatge. Així mateix, valoren molt positivament el fet que des de les 
administracions és doni suport al lloguer per mitjà d’ajudes, les quals poden assessorar-se i tramitar-les en aquest 
mateix servei ubicat a la Oficina Jove. Proposen fer-ne una major difusió per tal de consolidar el servei. 
 
 

c.  Treball 

Abans d’endinsar-nos en aquest apartat, cal tenir una primera consideració. El conèixer i estudiar la situació 
laboral dels joves, de 16 fins a 35 anys, com en els anteriors plans locals, s’ha vist limitat pel fet que la inserció 
laboral dels joves és sovint esporàdica, molt més temporal i molts es troben en recerca d’una ocupació més 
estable. A aquests fets, que es donen a la majoria de poblacions de Catalunya, cal sumar-hi els efectes que 
provoca en la població de la Seu la proximitat geogràfica d’Andorra. Per tant, una dada interessant a analitzar en la 
nostra ciutat seria la quantitat de joves que es desplacen diàriament a treballar a Andorra. Aquesta situació 
geogràfica fa que la taxa d’atur a la Seu en el joves i, en general a tota la població, sigui més reduïda. Tot i així, i 
com detallem més endavant, la taxa d’atur a la nostra comarca és superior a la resta de comarques pirinenques 
però es degut al major nombre de població que hi ha en relació a la resta del territori de l’Alt Pirineu i Aran.  
Finalment, citar que moltes dades que aquí es descriuen són de caire comarcal, tot i que considerem adients per 
extreure’n conclusions i propostes de programa donat que el 67 % de la població jove resideix a la Seu d’Urgell 
 
En relació al mercat de treball (atur i ocupació) les dades s’han extret a partir dels treballadors afiliats a la 
Seguretat Social. L’alt volum d’aturats sempre es troba en les comarques més poblades, i en el nostre cas el 
trobem 401 joves aturats l’abril del 2011, una xifra força baixa, si bé és la més alta de totes les comarques del 
Pirineu de Lleida. (Observatori del Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya) 
 
Pel que fa a la incidència de l’atur jove respecte al total d’aturats trobem que les comarques de Lleida presenten 
valors més elevats, tot i que l’Alt Urgell es manté en un rang mig; del total de població aturada els joves 
representen el 35-37,5%, essent la comarca pirinenca lleidatana amb un percentatge més baix. I dins d’aquest atur 
juvenil el percentatge de dones joves aturades a l’Alt Urgell és del 40-45%. (OTDEOGC) 
 
Pel que fa a la incidència del nivell d’estudis en l’atur jove, en el cas de l’Alt Urgell la població aturada jove sense 
estudis és de menys del 3% (és una de les comarques amb el percentatge més baix), i dins d’aquest percentatge 
tant ínfim de joves aturats sense estudis només el 12,5% són dones. (OTDEOGC) 
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Pel que fa a la població jove aturada a l’Alt Urgell amb estudis superiors veiem que aquesta arriba al 6-8% (situant 
la comarca en la franja del mig dels percentatges de les comarques rurals), dels quals són dones joves fins a un 
60-70% d’aquest total). (OTDEOGC, ODISSEU, pg. 86-94) 
 
Pel que fa a l’ocupació laboral trobem que el percentatge de joves afilats sobre el total a l’Alt Urgell eren de menys 
del 29% a març del 2011, i que el percentatge de dones joves dins d’aquest càlcul era del 46%, assolint gairebé la 
paritat.  
 
Pel que fa als afiliats al Règim Especial Agrari (REA) són un sector reduït de la població (a l’Alt Urgell entre 1,25-
2,5%), dels quals entre un 35-40% són joves. Alhora, el pes de la dona en aquest sector encara és minoritari, si bé 
potser s’ha de mencionar que moltes mai es donaren o s’han donat d’alta a la Seguretat Social exercint cap 
activitat econòmica i consten com a mestresses de casa, i en el nostre cas no arriba al 25% de la població afiliada 
al REA; i les dones joves serien un 0,5-1% sobre el total d’afiliades.  
 
Respecte als afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al març del 2011 representava el 23% 
de la població ocupada de les zones rurals i, en el cas de l’Alt Urgell, entre el 25-29%. D’aquests, entre 16-17% 
eren joves, dels quals aproximadament només un 30% són dones. Comparant aquestes dades amb el total 
d’afiliades a nivell general veurem que les joves autònomes són una proporció baixa del total (11,5%), si bé és una 
de les comarques rurals amb població jove femenina donada d’alta al RETA.  
 
Per sectors econòmics aquesta població jove autònoma es trobava repartida, al març de 2011 entre el sector 
agrari, de la construcció i els serveis, i amb un percentatge molt ínfim també en la indústria. En general predomina 
la població masculina en tots els sectors excepte en el dels serveis on es detecta una paritat de sexes. 
 
I pel que fa als afiliats al Règim Especial General de la Seguretat Social (RGSS) a l’Alt Urgell trobem que entre el 
65-70% de la població són ocupats per compte d’altri amb paritat de sexes, dels quals menys del 33% són jove. 
Dins de la franja femenina de població entre 86-88% són joves. 
 
Pel que fa a la seva distribució segons sectors econòmics trobem que els afiliats joves al RGSS es troben en 
sobretot al sector serveis, i en molta menor mesura a la resta de sectors (agrari, industrial, construcció) 
 
Per tant, la conclusió que extraiem, en base a les dades que hem citat, és que el col�lectiu dels joves és el que 
pateixen més la precarietat i inestabilitat laboral, seguint la línia del que passa a la resta del territori català. 
Malauradament, la gran majoria tenen contracte temporal i una minoria el té indefinit.  
   
Els propis joves consideren que els costa molt trobar feina aquí a la Seu d’Urgell i que gairebé es veuen obligats a 
desplaçar-se a Andorra. Tot i així, els joves enquestat tenen la voluntat de cercar feina a la Seu i a la Comarca 
amb gairebé el 80 % per tal de poder retornar al territori. En segon lloc es troba Andorra o capitals de província i, 
finalment, i de forma molt poc representativa, per Europa. Consideren que al nostre territori només poden trobar 
feines relacionades amb el turisme, els serveis i l’ensenyament. A més, juntament amb la dificultat per trobar una 
ocupació a la Seu, la precarietat laboral es considera un dels elements de feblesa dels joves en el mercat laboral i 
aquesta és percebuda pels joves, pels professionals i agents socials. És més, es pot afirmar que l’atur en primer 
lloc i després la precarietat laboral són vistos  com a principals problemes i preocupació que pateixen diferents 
col�lectius de població de la Seu i, entre ells, el dels joves. 
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Una altra dada interessant que hem extret de la opinió dels joves és la simultaneïtat dels estudis i la feina. Un 46% 
dels joves enquestats compatibilitzen vida laboral i acadèmica. Segons l’informe de la joventut a Catalunya del 
2005, IJC en endavant, aquesta simultaneïtat és dona més freqüentment en el itineraris formatius més llargs i, per 
tant, entre els joves més madurs. En aquest sentit, cal mencionar l’increment dels nivells formatius, el qual té 
diferents consideracions, com un element que afavoreix la inserció laboral del jove o bé com una inflació de les 
titulacions. Segons l’IJC, els joves més formats tenen unes condicions laborals globalment millors, però a llarg 
plaç. En un mercat laboral tant canviant com el nostre, la proposta dels joves consultats és que cal millorar la 
relació dels joves, de la seva inversió acadèmica, amb la empresa. Així mateix, reclamen més aprenentatge de 
tipus intermig, amb cicles formatius complets, per tal de millora la rendibilitat formativa a curt i mig plaç.  
 
Finalment, si mirem la opinió dels joves en vers els recursos que 
disposen al territori per afavorir la seva inserció laboral, aquest 
desconeixen en gran mesura tots els serveis que disposen a la 
Seu i a la Comarca. Concretament, el servei jove de treball de la 
Oficina Jove, el 92,11% dels joves de comarca no el coneixen 
(enfront a un 7,89% que sí que el coneixen). Paral�lelament, un 
90,91% joves no coneixen el Voluntariat Europeu (enfront d’un 
9,09% que sí).  
 
     
 
Si analitzem el coneixement d’alguns dels programes que 
impulsats pel Servei Jove de Treball, un 78,38% no coneix el 
BICAT, enfront d’un 21,62% que sí que el coneix, i un 13,51% que 
l’han fet servir. 
     
 
 
 
En canvi, sí que coneixen l’assessorament laboral impulsat pel Servei Jove de Treball de la OJ: un 68,75%  el 
coneixen, davant un 21,88% que no que el coneixen i, a més, un 9,38% que l’han fet servir. Paral�lelament, 
l’assessorament per a l’emprenedoria el coneixen el 65,79% dels enquestats, i no el coneixen un 13,16% i l’han fet 
servir un 2,63% que l’ha trobat útil.  

9,38%21,88%

68,75%

coneixen l'assessorament laboral
no coneixen l'assessorament laboral
han fet servir l'assessorament laboral

     
 
Pel que fa al servei a empreses, el 71,05% dels enquestats no el coneixen, enfront al 7,89%, i un 2,63% l’han fet 
servir. En canvi, les xerrades formatives són més conegudes pels enquestats (tinguem en compte que el 57% són 

3,23%

80,65%

16,13%

coneixen l'assessorament per a emprenedors
no coneixen l'assessorament per a emprenedors
han fet servir l'assessorament per a emprenedors

92,11%

7,89%

utilitzen el servei de Treball
no utilitzen el servei de Treball

21,62%

78,38%

coneixen el BICAT

no coneixen el BICAT
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encara estudiants), doncs només un 57,89% en desconeix la seva existència davant d’un 21,05% que la coneix 
juntament amb un 7,89% que afirma haver seguit alguna de les xerrades, que valoren com a útils. 

     
Pel que fa a estudiar i/o treballar a Europa, paral�lelament, el 50% dels enquestats estarien interessats en poder-hi 
estudiar, tot i que ja s’ha citat, la xifra baixa considerablement pel que fa a voler cercar-hi feina. 
 
Alhora, un 44,74% d’aquests joves consideren que tenim bones eines per a la recerca de feina (enfront a un 
34,21% que diu que no). Així mateix, també tenen un sensació creixent que els joves cada cop són més 
emprenedors. En general, consideren que falta difusió en temes d’ocupació i emprenedoria per la gent jove, així 
com ajudes i més suport tècnic per a la inserció laboral dels joves.  
 

d. Formació i Ensenyament  

L’educació és un element fonamental en la configuració i reproducció de les societats, i té en infants i joves els 
principals destinataris. Probablement, la primera decisió que marca el futur d’un individu en la Catalunya actual i 
més concretament dels joves de territoris rurals, és la de continuar o no els estudis un cop assolit l’ESO. L’última 
Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 il�lustra aquest fet, que ha estat documentat àmpliament per la literatura 
acadèmica: les decisions sobre la trajectòria educativa pròpia són un dels mecanismes bàsics de la reproducció 
social. És a dir, el fet que a Catalunya l’origen social dels i les joves influeix molt clarament en el seu nivell 
d’instrucció final i, per tant, en la seva posició en el mercat de treball (Miret, P. et al., 2008). 
 
Els nivells d’instrucció de la població recollits pel Projecte ODISSEU amb dades de l’IDESCAT de 2001, tot i que 
possiblement obsoletes, registren per a l’Alt Urgell un 13% de la població sense estudis (inclou també els 
analfabets); un 27,5% de la població amb estudis primaris; entre un 25 i un 29% de la població amb títol d’ESO o 
EGB; del total situat entre el 18 i el 21,5% d’habitants amb estudis secundaris, un 4,5-5% tenen estudis FPI, entre 
un 3,5 i un 4% tenen estudis d’FPII, i entre el 10 i el 12% han superat els estudis de batxillerat. Pel que fa als 
habitants amb estudis superiors, entre un 5,5 i un 6,5 % són diplomats i entre un 4 i un 5% són llicenciats, segons 
consta a l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

Territori ESO BATXILLERAT FPI FPII SUPERIORS 

Alt Urgell 26,1% 12,0% 4,9% 4,4% 10,3% 

Alt Pirineu i Aran 25,4% 12,2% 5,3% 5,2% 12,1% 

Catalunya 25,6% 11,0% 5,4% 5,3% 12,8% 

Nivell d’instrucció de la població jove de l’Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, i Catalunya.  
Anàlisi de la realitat juvenil. Observatori Català de la Joventut, 2001. 
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9,09%

coneixen les xerrades formatives
no coneixen les xerrades formatives
han sigut usuaris de les xerrades formatives

9,68%

87,10%

3,23%
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no coneixen el servei a empreses
han fet servir el servei a empreses
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Respecte al nivell d’instrucció podem afirmar que la falta de formació superior al territori, sumada a les dificultats 
de mobilitat limita que alguns joves del nostre municipi puguin continuar estudiant donat l’elevat cost que suposa 
per a les famílies tenir fills estudiant fora del seu municipi d’origen. El nombre d’estudiants de la comarca de l’Alt 
Urgell que gaudeix de beques no arriba al 16%. Per tant, aquest condicionant geogràfic i de recursos afecta al 
percentatge de joves amb titulacions de grau superior i universitàries. 
 
En relació a l’itinerari formatiu, els joves consideren que depèn directament de l’assessorament i orientació que 
reben sobre els itineraris acadèmics i professionals i que qualifiquen com a acceptable, tot i que consideren que 
actualment es duen a terme actuacions que desinformen més que informen.   
 
La falta d’oferta formativa d’ensenyaments universitaris i superiors a la nostra comarca, determina diversos perfils 
de joves a la comarca de l’Alt Urgell i al nostre municipi en concret: per una banda trobem que formen part del 
municipi alguns joves universitaris que s’estableixen a l’àrea urbana amb una tendència al desarrelament 
progressiu; un altre perfil són joves amb estudis de grau mitjà que s’insereixen al món laboral de la Seu; també 
trobem joves amb estudis obligatoris o sense estudis que es queden al municipi i no volen marxar i que, 
actualment tenen dificultats per inserir-se en la mercat laboral.  
 
Segons el grup de treball realitzat amb joves, la oferta formativa de cicles formatius no s’adapten als recursos del 
territori, fet que propicia el desarrelament d’aquests joves del seu municipi d’origen. També es detecten dificultats 
per seguir un procés formatiu fora de la comarca, ja que el transport resulta car i els horaris poc flexibles (veure 
apartat de mobilitat). Aquesta opinió també es recull en les enquestes joves, on la meitat dels joves estudiants 
valoren positivament l’oferta existent, mentre que l’altre 50% pensen que l’oferta formativa de la comarca no s’adiu 
amb les necessitats dels estudiants ni amb els recursos del territori. La majoria d’ells troben a faltar més cicles 
formatius adaptats als recursos de la comarca i a les seves sortides professionals. 
 
Així mateix , els joves consideren que s’hauria de disposar de serveis educatius com aules d’estudis en algun 
espai municipal, servei de biblioteca obert totes les tardes,... També remarquen la necessitat d’un transport escolar 
per a l’estudiant de secundària no obligatori i universitari més econòmic donat que, les condicions geogràfiques on 
es troba la comarca i el municipi obliga a molts joves a desplaçar-se a altres punt del territori català per continuar 
els seus itineraris acadèmics. En aquest sentit, els professionals i agents socials coincideixen amb els joves en la 
necessitat d’obrir o millorar alguns dels serveis mencionats. Així mateix, es considera oportú unificar i millorar la 
coordinació entre les diferents administracions i entitats que duen a terme tasques d’orientació i assessorament 
personal, professional i acadèmic als joves per tal d’evitar confusions i/o duplicacions.  
 
En relació a l’oferta formativa no reglada, molts joves opinen que cal millorar l’atenció i organització d’algunes 
escoles municipals situades la Seu d’Urgell, tal com es va exposar al grup de discussió de joves. 

 
 

f. Salut i Esports  

Si entenguéssim la salut tan sols com l’absència de malaltia, hauríem de dir que els joves són probablement el 
grup d’edat més sa. Ara bé, des de fa uns anys el concepte de salut ha superat aquesta concepció exclusivament 
biomèdica i, avui en dia, s’entén com un estat de benestar que inclou l’esfera física, mental i social.  
 
Tot i que l’etapa que va dels 15 als 29 anys és la que presenta una situació potencial de salut més alta, des del 
punt de vista biològic, l’índex de mortalitat i de problemes de salut dels joves estant associats a conductes de risc 
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o a comportaments directament vinculats amb la seva condició de joves. Les causes externes de mortalitat 
(principalment, els accidents de trànsit, però també els suïcidis), les malalties que es poden prevenir (la Sida –tot i 
el seu decreixement- i els trastorns en la conducta alimentària –que augmenten- ) i el consum d’alcohol i de 
drogues són les principals amenaces a la salut dels joves.  
 
Així mateix, els joves són un grup de població, en general sa i amb baixa mortalitat, però tenen més problemes de 
salut psicosocial què, juntament a les característiques pròpies de l’edat, els converteix en una població de risc. A 
més, en els últims anys els canvis socials han portat a un clima de tolerància i de menor exigència de 
responsabilitats que han afavorit el consumisme, l’accés a les drogues o les pràctiques sexuals a persones cada 
vegada més joves. 

 
Segons la Diagnosi de Salut dels joves de l’Alt Urgell (Oficina Jove de l’Alt Urgell, 2011) la taxa de conductes de 
risc entre els joves ha disminuït en els últims anys. Tal com es recull a les enquestes, el promig d’edat en que 
comencen a fumar és entre els 12 i els 17 anys, en espais oberts i en festes, per la pressió social que exerceixen 
els amics.  
 
En el cas de l’alcohol, el 69% dels joves en prenen. Tot i que està molt igualat, les dones beuen més que els 
homes, en concret un 56% de les consumidores són dones i un 44% homes. La quantitat d’alcohol –comptabilitzat 
en “cubates” i cerveses, no en grams, per facilitar la resposta dels joves- que ingereixen els joves quan surten de 
festa, tot i que la majoria de joves asseguren que prenen entre 1 i 3 “cubates” en tota la nit (un 48% dels 
enquestats), un 11% assegura ingerir més de 6 “cubates” en una nit. La resta de percentatges es mostren al gràfic 
següent: 
 

11,00%
5,00% 5,00%

3,00%

9,00%

19,00%

48,00%

1 a 3 "cubates" 3 a 6 "cubates" 1 a 4 cerveses
4 a 7 cerveses Més de 6 "cubates" Més de 7 cerveses
Ns/ nc

 
Quantitat d’alcohol que ingereixen els joves majors de 15 anys. 

 
A part del tabac i l’alcohol, un 16% dels joves enquestats prenen drogues, en front un 84% que no ho fa. Els 
homes consumeixen més que les dones, en aquest cas, un 70% dels consumidors són homes.  Les drogues més 
consumides són la marihuana i l’haixix (un 97%), seguides de l’MDMA (un 35%) i la cocaïna (un 33%); la resta de 
drogues més consumides estan representades en el següent gràfic. 
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Tipus de drogues consumides pels joves consumidors majors de 15 anys. 

 
Els hàbits alimentaris de la majoria dels joves no són els adequats, segons ens indica la Diagnosi de la Salut dels 
Joves de l’Alt Urgell, 2011 (Oficina Jove de l’Alt Urgell), ja que a més de dur una vida sedentària ingereixen 
aliments amb molts greixos que fan que molts hagin de dur a terme una dieta per tal de perdre pes. A més els 
joves es veuen influenciats pels mitjans de comunicació, els anuncis publicitaris, les pàgines web, etc. que ens 
mostren cossos impossibles i creen confusió i falta d’autoestima a molts joves que intenten obtenir un cos 
“perfecte” i això els porta a trastorns alimentaris i altres problemes derivats de salut. 
 
En el cas de la salut sexual dels joves, només una minoria manté relacions excessivament prematures, el 7% dels 
joves entre 12 i 14 anys. Entre aquest percentatge, un 35% són dones i un 65% homes. Així doncs, l’índex de 
joves que mantenen relacions sexuals s’incrementa amb l’edat dels joves; concretament un 22% dels joves de 15 
anys mantenen relacions, mentre que a partir dels 20 anys ho fan un 83%.  Aquest increment es mostra en el 
gràfic següent en que es mostra l’índex de joves de 15 a 20 anys que mantenen relacions sexuals: 
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 Índex de joves que mantenen relacions sexuals 

 
El mètode anticonceptiu més utilitzat pels joves és el preservatiu masculí, amb un 69% d’usuaris. Un 8% dels joves 
enquestats asseguren no fer servir cap tipus de mètode anticonceptiu, i un 5% practiquen l’anomenada “marxa 
enrere”. 
 
Segons les dades obtingudes, la primera preferència en el temps lliure dels joves majors de 15 anys és Internet, 
seguit dels amics. El 69% dels joves majors de 15 anys practiquen algun esport; la meitat són homes i l’altra 
dones. La majoria d’ells, un 45%, asseguren fer aquesta pràctica entre 3 i 4 vegades per setmana. Un 23% dels 
enquestats practiquen esport diàriament.  
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Posteriorment els joves dediquen la major part del seu temps d’oci a la televisió, la festa i lectura, seguit dels jocs 
d’ordinador i els videojocs. L’estudi i la lectura són els camps menys usats pels joves. 
 
En relació al coneixement per part dels joves de les polítiques de joventut adreçades a la promoció de la salut i 
prevenció de conductes de risc, el 50% dels enquestats coneixen els programes que es duen a terme des de l’àrea 
de salut de l’Oficina Jove i des del propi municipi, i afirmen que són programes útils. Segons les enquestes, un 
58% no coneixen el servei de tallers i xerrades als centres educatius al tractar-se de joves que no es troben 
escolaritzats. La resta de joves enquestats (42%) han estat receptors de tallers i xerrades al seu centre educatiu i 
valoren el servei com a útil i positiu. 
 

g. Cultura i oci  

 
Entenem el concepte de cultura en el sentit més antropològic com la forma i els codis de vida d’un grup humà, que 
inclou els seus valors, costums, la seva organització social, etc.  Així mateix, l’oci el definim com a aquelles 
activitats que exerceix el/la jove en el seu temps lliure, fora de l’horari escolar i de treball.  
 
La disponibilitat de temps lliure ha augmentat considerablement com a conseqüència de l’allargament de les 
transicions. Hem vist que l’etapa educativa s’allarga, que cada cop les noves famílies es formen més tard, per això 
augmenta i pren rellevància el temps d’oci, i no tan sols per una qüestió de disponibilitat de temps, ja que la realitat 
educativa i laboral de la joventut tendeix a ser cada cop més incerta i volàtil, i l’estructura productiva fa que, cada 
vegada més, les feines i les trajectòries laborals tinguin un component més gran d’individualitat. Tot plegat fa que 
el treball hagi perdut la força estructuradora de les identitats que tenia unes dècades enrere. Alguns autors 
apunten que avui en dia les identitats, especialment dels i les joves, s’estructuren a través de l’oci (Albaigés, 
2003). Així doncs, l’oci, el temps lliure i les activitats que s’hi desenvolupen són cada cop més fonamentals en la 
vida de la joventut i contribueixen a estructurar les seves identitats subjectives.  
 
El 73% dels joves enquestats pensen que l’oferta cultural i d’oci de la comarca és bona. En contraposició, els que 
afirmen que no és adient, creuen l’oferta és limitada, que fan falta més locals d’oci, més activitats i en definitiva 
més recursos. 
 
El 43% dels joves enquestats passen els dies entre setmana a la mateixa comarca. Es tracta de joves que cursen 
estudis obligatoris i cicles formatius. Els joves universitaris i estudiants de cicles formatius no disponibles a l’Alt 
Urgell passen el temps entre setmana a Barcelona, en un 24% i a Lleida un 15%. To ti així, la majoria dels joves 
enquestats retornen al seu municipi d’origen durant els caps de setmana. El 65% es situen a la Seu d’Urgell i un 
16% tornen el cap de setmana a la resta de municipis de l’Alt Urgell. El 19% restant es situen en ciutats com 
Barcelona, Andorra, Lleida i altres. 
 
La majoria dels joves enquestats dediquen el temps lliure a activitats esportives (23%) i a sortir amb els seus 
amics (19%). En menys percentatge, els joves dediquen el seu temps d’oci a la festa en locals d’oci nocturn (8%) i 
a activitats culturals (16%). Un 40% afirmen que freqüenten bars i pubs, mentre que un 19% passen el seu temps 
d’oci en espais públics, com places i a la via pública. Pel que fa el 12% passen la majoria del seu temps lliure en 
centres esportius. 
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Espais d’oci freqüentats pels joves 

 
La majoria dels enquestats no coneixen el programa d’oci alternatiu impulsat per l’Oficina Jove “INSOMNI”. Entre 
els joves que sí que coneixen aquest programa un % elevat pensen que s’haurien de programar més activitats 
esportives, tot i que general, valoren de manera positiva el programa. 
 
Per tal de motivar la participació dels joves en la programació d’oci del municipi un 44% dels joves enquestats 
afirmen que cal millorar els descomptes de les activitats que es programen per tal de motivar la seva assistència. 
El 13% creuen que cal millorar l’oferta d’oci i el 34% estan d’acord en que és important millorar la difusió de les 
activitats que es programen per tal que arribin al màxim de joves. 
 
Una de les activitats d’oci principals en els municipis de l’Alt Urgell és la festa major de cada un d’ells. La majoria 
dels joves enquestats han afirmat sentir-se satisfets amb la seva festa major, tot i que es proposen activitats 
diverses per tal de motivar la seva assistència en les diverses activitats que s’hi programen.  
 
Segons s’ha recollit al grup de treball amb joves, aquests es consideren més voluntariosos i altruistes que molt 
adults i participen voluntàriament en el disseny, organització i avaluació de les accions d’oci que se’ls demana 
col�laboració. També consideren que cal adequar espais municipals per al foment de la cultura i sobretot buscar 
alternatives per tal d’abaratir activitats culturals, exposant diverses solucions per tal de propiciar la participació dels 
propis joves i la millora de l’oferta d’oci, mitjançant descomptes fent un carnet jove propi del municipi o la comarca. 
Finalment opinen que la difusió es limitada i creuen que cal donar una major importància a la comunicació, 
sobretot per mitja de canals virtuals.  
 

h. Mobilitat i equilibri territorial 

Per entendre la mobilitat, entesa com la capacitat de desplaçar-se, Segons Domínguez et al. (2010) cal diferenciar 
diferents tipus. En primer lloc, la mobilitat diària fa referència a un desplaçament des del municipi d’origen cap a un 
altre, però no implica emancipació de la llar familiar. És la que habitualment practiquen els joves menors de 18 
anys per desplaçar-se al centre d’estudi o bé els joves que es desplacen per anar a treballar, per exemple, en el 
nostre municipi a Andorra. 
 
A continuació, un segon grau és la mobilitat intermitent, que es practica quan un jove, habitualment de 18 a 24 
anys, es desplaça durant la setmana a un altre municipi, de manera no definitiva, per completar el seu itinerari 
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acadèmic. L’exemple tipus, són els joves de la nostra ciutat que són universitaris i que, entre setmana, viuen a 
Barcelona, Lleida o qualsevol altra ciutat universitària i el cap de setmana torna a la Seu.   
 
Finalment, la mobilitat independent que es dóna quan el desplaçament és definitiu a un altre municipi, per tant és 
el moment en que el jove se’n va realment de la llar familiar i s’emancipa econòmicament.  
 
Cal remarcar que els joves del món rural, com seria el nostre territori, són els que més mobilitat diària i intermitent 
practiquen, tot i que, a la Seu, la principal mobilitat que duen a terme els nostres joves és la intermitent, la qual 
s’inicia als 18 anys. 
 
Tot i que ja s’han pogut extreure alguns dels motius pels quals obliga als joves a moure’s, el primer motiu pel qual 
els joves marxen de la Seu és per continuar la seva trajectòria acadèmica. Pels joves del nostre municipi, 
l’ensenyament superior representa una porta oberta a noves experiències en entorns urbans, fora de la llar familiar 
que els permet madurar d’una forma més autònoma. En aquest sentit, els joves han expressat que aquesta 
mobilitat suposa una oportunitat per canviar la dinàmica social de trobar sempre la mateixa gent, de quedar al 
mateix local d’oci (bar, pub,...).  
 
Si mirem en el mitjà que més utilitzen els joves per a dur a terme aquesta mobilitat intermitent, és en  primer lloc, el 
transport públic i, en segon lloc, el cotxe. Alguns dels motius exposats pels quals utilitzen el cotxe és per que el 
transport públic no s’ajusta als horaris que tenen o per l’excessiu preu. És, precisament en aquesta mobilitat on els 
joves han fet més demandes, com per exemple, rebaixes en els costos d’aquesta mobilitat. Una altra proposta ha 
estat la de lligar els horaris dels diferents transports públics com per exemple el tren i el bus. Finalment, una 
demanda que podem considerar de poc operativa és la de allargar la línia de tren fins a la Seu. 
 
Un segon motiu de mobilitat intermitent, més de tipus estacional, és la donada per anar a esdeveniments d’oci 
nocturn. Temporalment es dóna amb major freqüència i volum a l’estiu, habitualment de març a setembre. Per 
aquesta mobilitat, els joves consultats de 15 a 18 anys utilitzen habitualment els autobusos que alguns municipis 
organitzen, però la resta de joves utilitzen majoritàriament el cotxe. En segon terme i en menor mesura, es dóna 
una mobilitat per oci els caps de setmana d’octubre fins al mes de maig a llocs com Andorra o Puigcerdà i Bellver. 
Els joves acostumen a moure’s per aquest tipus de mobilitat en cotxe. Tot i així, els joves valoren molt 
positivament els serveis que alguns municipis disposin d’autobusos des de la Seu per afavorir un mobilitat segura. 
Així mateix, proposen un servei, del tipus bus de la festa, com a alternativa a l’ús del cotxe.   
 

  
 
Finalment, la gran majoria dels joves enquestats desconeixen recursos per afavorir la mobilitat com és el programa 
compartir cotxe. Així mateix, els que coneixen el servei, valoren la iniciativa molt positivament. 
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i.  Recursos i Equipaments per a joves 

Quan parlem de recursos i equipament per a joves, cal entendre’ls com tots aquells elements que aporten algun 
tipus de benefici a la societat, en aquest juvenil. Tot i que el conjunt de recursos compren des de personal tècnic i 
agents, bens materials i financers, els joves han donat la seva opinió vers els recursos materials. Així mateix, la 
recollida de dades s’han centrat en dos nivells: el coneixement i utilitat dels recursos juvenils existents, així com 
quines mancances hi ha i, en un segon terme, el coneixement i utilitat dels recursos que hi ha per a tota la població 
en general. 
 
En joventut, el principal recurs que els joves disposen a la Seu és la Oficina Jove. Per aquest motiu les dades 
extretes de les enquestes s’han centrat en el coneixement i l’ús dels diferents recursos i serveis que disposa 
aquest equipament juvenil i quines són les mancances. 
 
Dels joves enquestat, la gran majoria, amb un 76, 32 % coneix l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Aquest fet demostra 
que s’està treballant en el bon camí de ser l’espai de referència pels joves de la Seu i de la comarca, el qual 
respon a les necessitat i aspiracions d’aquests, tenint en compte que no és un col�lectiu ni homogeni ni estàtic.   
 
Si desglossem l’OJAU, un 52,64% han fet servir el Servei d’Informació Juvenil. L’han emprat per demanar 
informació general, tramitació de carnets, viatgeteca, informació de beques i ensenyament,....  Així mateix, més 
d’un 55 % coneixen el servei d’habitatge jove i l’han emprat per la cerca d’habitatge, tramitació d’ajuts,.... Per 
contra, el Servei Jove de Treball, la gran majoria dels joves enquestat no el coneixen al igual que el Servei 
d’Oportunitats a Europa. Per tant serveis com l’Espai Actiu de Recerca de Feina o Bicat, recursos que poden 
donar resposta algunes de demandes i necessitats detectades, no són coneguts pels joves. En quant al Servei 
Jove de Salut, més del 80 % el coneixen degut a un dels programes que desenvolupa com són els tallers en salut 
als centres de secundària.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Si analitzem alguns dels recursos que disposa l’OJAU per difondre els serveis i accions per als joves, dels 
enquestat, un 78, 95 % ens segueixen a través del web de la OJAU. En segon lloc, amb gairebé un 50 % els joves 
fan ús de les xarxes socials, com el facebook i el twitter, per estar al dia de les novetats juvenils. Finalment, un 
grup molt reduït fa ús de mitjans de comunicació tradicionals com cartellera, notes de premsa,... per conèixer els 
recursos juvenils. 
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Pel que fa al  web de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, un 74,07% la coneix, enfront d’un 25,93% que no la coneix. En 
quant al Butlletí Jove, una altra de les eines fonamentals que disposa l’àrea de joventut el coneixen un 51,72 % 
dels enquestats, mentre que no el coneixen un 43,75 %, i el consulta un 9,38% i, de tots ells, un 77,78% el troba 
útil, un 11,11% poc útil i un altre 11,11% diu que no serveix.  
 
 

 
Per altra banda, els recursos generals per a tota la població com per exemples els diferents espais que tenen els 
centre cívics com el de Les Monges, els joves consultats opinen que en general es desconeixen els espais, però 
sobretot la utilitat que tenen o poden tenir alguns espais com el Telecentre o els despatxos per a entitats. Aquests 
proposen fer una jornada de portes obertes perquè consideren que la Seu té molts espais en relació a altres 
municipis de dimensions similars o superiors. Així mateix, els joves detecten mancances com per exemple Bucs 
d’assaig o un espai dedicat i equipat per a fer teatre i música.    

j. Participació i Associacionisme  

La relació de la gent jove amb l’esfera pública és un àmbit que cada vegada es té més en compte a l’hora de 
pensar les polítiques públiques i a l’hora de descriure, tal com intenta fer el Sistema d’indicadors de l’estudi La 
Joventut Catalana del segle XXI (Observatori Català de la Joventut), la realitat social dels joves. Això ha fet que 
sota el paraigua de la participació sovint s’hagin inclòs significats i matisos diversos.  
 
Seguint el Sistema d’indicadors, s’ha analitzat la participació entesa com les disposicions i accions per les quals 
les persones joves influeixen o intenten influir en el funcionament de la societat, ja sigui dirigint-se als poders 
públics i al sistema de representació institucional, o directament a la societat. Per bé que la participació, 
estrictament, fa referència a l’acció, el Sistema d’indicadors també inclou dades sobre les actituds dels joves 
envers la política. Aquestes actituds són determinants per explicar per què la gent participa o ho deixa de fer i de 
quina manera i en quin sentit ho fa. 
 
Segons l’Anàlisi de la Realitat Juvenil a l’Alt Urgell, 2001 (Observatori Català de la Joventut), les dues formes 
bàsiques que tenen els joves de participar en la vida del territori és a través de l’associacionisme i de l’esport. En 
tractar-se d’un territori amb poques oportunitats pel que fa a l’oci i a la cultura, i vinculat a la natura i a la muntanya, 
molt joves decideixen afiliar-se a entitats esportives o clubs federats, sobretot els que tenen entre 15 i 19, a partir 
dels 19, però la participació baixa molt, ja que bona part dels i les joves marxen a estudiar. 
 
Segons dades extretes del Projecte Odisseu, pel que fa a l’Associacionisme juvenil, es troba present a força 
comarques catalanes. L’Alt Urgell no és de les que presenta més alt grau d’associacionisme: el total 
d’associacions joves comptabilitzat és de 12 a tota la comarca, gairebé totes situades a la Seu d’Urgell, de les 
quals el 50% són associacions juvenils un 25% entitats de serveis i el 25% restant seccions juvenils dins d’una 
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associació més gran. Amb tot, això no indica que a la nostra comarca els joves no participin, sinó que normalment 
els joves formen part d’altres associacions o comissions de festes no comptabilitzades com a associacions de 
joves i no donades d’alta com a tals al registre d’associacions de la Direcció General de Joventut. 
 
Pel que fa al seu àmbit d’actuació el 50% es dediquen al lleure (escoltisme, esplai, excursionista, lúdic) i la resta la 
trobem repartida en associacions culturals (artístic, cultura popular, cultural i musical), organitzatius (casals de 
joves, consell de joventut, coordinació d’entitats, i Internacional), serveis socials (promoció de la salut, serveis a 
joves amb discapacitat, serveis a la infància, serveis a la joventut, i serveis socials i assistencials) i moviments 
socials (cooperació, solidaritat i Pau) segons les dades extretes de l’Observatori Català de la Joventut, l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, i l’ODISSEU.  
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 Tipus d’associacions a la comarca de l’Alt Urgell 

També cal remarcar la estreta col�laboració que es dona entre algunes de les associacions, sobretot a la Seu. 
Aquest fet es dóna a que molts joves associats es troben en dues o més associacions. Així mateix, les 
associacions consideren important disposar d’un local propi per a reunir-se, desenvolupar activitats i fer coses 
conjuntament, ja que aquest espais faciliten el dinamisme del jovent. Es detecta en els joves associats un major 
coneixement dels recursos existents però tenen la percepció que l’administració local no fa el suficient per les 
associacions i, en general pels joves.  En canvi, si valoren els recursos pels joves a la ciutat i denoten la voluntat 
d’implementar polítiques actives de joventut. 

k.  Inclusió i cohesió social  

La cohesió social és el darrer eix analitzat en la realitat juvenil de la Seu i la comarca. Fa referència a les variables 
de desigualtat (com ara el gènere, estatus socio-econòmic, cultural,....) que poden afectar en el jove per al 
desenvolupament del seu projecte de vida.  
 
Tot i que els joves no han donat gaire dades d’anàlisi en aquest apartat, les fonts documentals consultades 
mostren com els joves no perceben situacions de risc socials com vinculades a la condició juvenil. És  a dir, els 
joves no consideren les diferències culturals, socials, ètniques o de sexe como una situació que pot portar a la 
exclusió social. Així mateix, els joves del món rural valoren molt positivament l’arrelament a la cultural del municipi 
de les persones joves nou vingudes. Per aquesta integració ha estat necessària la bona actitud dels joves així com 
que el mateix municipi ha presentat unes dinàmiques que faciliten aquest procés d’adaptació, juntament a que el 
volum de nouvinguts i la seva arribada ha estat esglaona i racional. 
 
Les conclusions del l’estudi La Joventut catalana al segle XXI de l’Observatori Català de la Joventut, evidencien 
l’heterogeneïtat dels joves i la gran presencia de situacions properes a la exclusió social . Els joves presenten 
desigualtats importants, tant amb relació al conjunt de la població com entre el propi col�lectiu. En aquest sentit, es 
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destacable l’abast de la pobresa  monetària entre la població juvenil que afecta un 15 % dels joves i, les dades 
d’aquest estudi són de mitjans de la dècada del 2000 i, per tant, aquest tant per cent de ben segur ara és el elevat. 
 
En aquesta línia, la relació dels joves a les situacions de risc socials donades per la pobresa monetària, es 
interessant tenir en compte a autors com Esping- Andersen, el qual al 2000  ja apuntava la situació de pobresa 
entre els joves i que és, en moments actuals, de crisi econòmica, quan més afecta al col�lectiu juvenil. Aquest 
afirmava que l’Estat del Benestar està demostrant una forta incapacitat per respondre a les noves necessitats de la 
societat actual, i és per aquest motiu que els riscos de la societat postindustrials tendeixen a concentrar-se en 
l’època de joventut i en el primers anys de la vida adulta.  L’autor suggereix la possibilitat que, si no es produeix 
una forta revisió de les polítiques socials, els joves es vegin limitats a unes oportunitats vitals inferiors i, sens dubte 
estiguin enfrontats a riscos de pobresa i exclusió social més grans.  
 
Un altre punt a destacar és la cohesió socials dels joves vers la resta de la ciutadania. Els joves consultats opinen 
que la ciutadania associa massa lleugerament els actes incívics amb els joves i, per tant, se’ls criminalitza a tots. 
En aquest sentit, els joves, com la resta de la ciutadania, condemnen els actes incívics fets a la Seu o fora estiguin 
fets o no per joves. 
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2.  

 
VISUALITZACIÓ DE LES ACCIONS ORIENTADES A JOVES 

 
 
A continuació es fa un recorregut  per cadascuna de les accions, programes i serveis impulsats per les diferents 
àrees de l’ajuntament, des de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell així com d’altres administracions, entitats i associacions 
del nostre municipi i comarca que van dirigits als i les joves urgellenques.  D’aquesta manera podrem extreure una 
visualització del que s’està fent en l’actualitat en polítiques de joventut. Així mateix, recollirem l’opinió de diferents 
agents i tècnics que treballem amb o per a els joves del nostre municipi.   

 
Polítiques d’accés a l’Habitatge 
 

Des del 2005, any en que arranca el projecte de la Borsa Jove d’Habitatge, fins a la actualitat s’ha realitzat  la 
mediació entre llogater i propietaris per a l’arrendament 149 habitatges a un preu més ajustat, i s’està complint 
l’objectiu de potenciar l’habitatge de lloguer com a eina d’emancipació entre els joves. Per altra banda, des del  
2008, a l’obrir la Oficina Jove, es va donar un important impuls a les polítiques juvenils en habitatge, incorporant la 
Borsa Jove d’Habitatge al Servei Jove d’Habitatge així com potenciant noves accions com la tramitació d’ajuts, 
gestionant 263 rendes bàsiques d’emancipació i 299 ajuts al lloguer just. També s’ha donat molta importància en 
aquest darrer any i que, segons els tècnics cal seguir potenciant, informant i mediant per al lloguer i la compra 
d’habitatge de protecció oficial. En total, des del seu inici, s’ha atés a més de 7349 joves en matèria d’habitatge, 
reafirmant que és un pilar fonamental per a la emancipació dels joves. 
 
En relació a l’assessorament d’habitatges de protecció oficial és, a partir de l’any 2008 quan es va crear HIULS, la 
empresa d’habitatge i urbanisme de la Seu què, entre els seus objectius ha estat fomentar aquest tipus 
d’habitatges, impulsant en primera ordre el Registre de Sol�licitants d’HPO, inscrivint a més d’un centenars de 
ciutadans.  
 
Els tècnics i agents socials consultats consideren que la consolidació del Servei Jove d’Habitatge ha estat una de 
les apostes més importants de l’anterior PLJ com a servei per a fomentar l’emancipació dels joves i que cal 
mantenir en PLJ 2012-2015. Des del seu inici, l’estiu del 2005, la mediació entre joves i propietaris va estar 
dificultosa donat que inicialment no es va comptar amb gaire oferta de pisos, però la crisi socio-econòmica 
juntament amb la incorporació de la tècnica d’habitatge jove, especialitzada en el mercat immobiliari, ha donat fruit 
que anualment superi amb escreix els objectius marcats de mediació contractual de l’Agencia Catalana de 
l’Habitatge.  
 
També cal mencionar que, des del Consorci d’Atenció a les Persones també es dóna ajuda en el pagament del 
lloguer a aquelles famílies o unitats familiars en situació de risc social que ho precisin. Com en l’anterior programa, 
també en resulten majoritàriament beneficiaris joves en situació de risc social. 
 

A continuació es detalla la relació de programes que es duen a terme en matèria d’habitatge a la Seu i a la 
comarca: 
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Actuació, recurs o servei Gestor 

Servei Jove d’Habitatge 
- Borsa Jove habitatge 
- Assessorament i tramitació de prestacions per al lloguer i compra 
- Allotjament per a estudiants 
- Gestió de sol�licitud d’habitatges de protecció oficial per a joves 

OJAU 

Promoció d’habitatges de protecció oficial i del Registre de Sol�licitant d’HPO 
OJAU I 
HIULS 

Mesures anticrisi- Ajudes per al pagament del lloguer CAPAU 

  
 
 

Polítiques d’accés al món del treball 
 

En primera instancia, el principal promotor de les polítiques juvenils en treball és el Servei Jove de Treball adscrit a 
la Oficina Jove de l’Alt Urgell. Des de l’impuls d’aquest servei a l’OJAU, a principis del 2009, s’ha anat impulsant 
cada vegada més accions en la línia organització de dos grans blocs: el primer, el Servei Jove de Treball de l’Alt 
Pirineu i Aran i, el segon, Oportunitats a Europa. Dins d’aquest dos blocs hi ha s’ han englobat més d’una trentena 
d’accions en diferents programes que han facilitat al jove la incorporació al món laboral. 
 
Aquest servei impulsa a la Seu d’Urgell programes com els que es detalla a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els agents i tècnics consultats corroboren la eficiència i eficàcia d’aquest servei i promouen que cal més accions 
per a fomentar la emprenedoria dels joves. 
 
A continuació es visualitzen les altres accions que es duen a terme des de altres departaments així com també 
altres entitats i les pròpies associacions juvenils.  
 
Actuació, recurs o servei Gestor 

Oferta de Formació professional AEAU / OJAU 

Xarxa Lleure Estiu- Promoció llocs de treball en el mon del lleure 
(monitors casal) 

Ajuntaments i entitats juvenils de 
lleure 

Plans de pràctiques amb Centres Educatius 
Aj. de la Seu d’Urgell, INS Joan 
Brudieu i Col�legi la Salle. 

Actuació, recurs o servei  
BICAT. Borsa interterritorial Activa de Treball 

Taula de coordinació agents laborals 

Assessorament a joves 

Tallers i xerrades als centres educatius de secundària 

Espai Actiu de Recerca de Feina 

Workshop Empresarial 

Servei de Voluntariat Europeu- SVE 

Setmana d’Europa 

“Multiplicador cualificado”, Xarxa Eurodesk. 
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PQPI Aj. La Seu  

Plans d’Ocupació Aj. i CCAU 

Mostra empresarial i comercial  de la Fira de Sant Ermengol Aj. La Seu d’Urgell 

 
Amb la  Xarxa Lleure Estiu, l’ajuntament i entitats juvenils pretenen potenciar la creació de  llocs de treball 
majoritàriament  per a joves de 18 a 29 anys en el món del lleure.  També, des de ja fa uns estiu, també 
s’incorpora joves de 16 a 18 anys que, de forma voluntària, col�laboraven en el projecte dels Casals. D’aquesta 
manera aquests joves aprenen el sentit de la responsabilitat i la competència laboral com també el fet de treballar 
en equip vers uns objectius comuns.  
 
També cal remarcar els Plans d’ocupació que han estat impulsats per l’Ajuntament com també pel Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell amb l’objectiu de fomentar la creació d’ocupació que consisteix en la contractació laboral 
de col�lectius amb dificultats per accedir a un treball qualificat com són joves en situació d’atur per a l’execució 
d’un projecte concret. La durada d’aquest programa és variable en funció del projecte i el contracte laboral es fa 
directament amb l’Ajuntament que ha tramitat el pla d’ocupació. Alhora destaquem els Plans de pràctiques que es 
realitzen amb l’INS Joan Brudieu i La Salle, on els joves que han cursat Cicles Formatius poden desenvolupar els 
seus períodes de pràctiques. 
 
Una bona finestra per a promocionar el sector empresarial i comercial de la ciutat és la Mostra que és fa aprofitant 
la fira de Sant Ermengol. Amb aquesta actuació, s’ofereix als empresaris de la comarca en primera instancia però 
també del Pirineu mostra a la ciutadania en general quina és el seu producte. Aquest espai, any rere any, ha anat 
guanyant més empreses. 
 
Des de l’àrea de Serveis Socials del CAPAU també han promogut accions encaminades a fomentar l’ocupació en 
aquells joves en situació de risc social amb el Projecte de Foment de Recursos de Transició al Treball  que es 
emmarcat dins el Programa d’atenció Diürna per a Infants i adolescents. Amb aquest projecte s’ha facilitat un 
procés d’acompanyament als joves tot oferint l’assessorament i l’orientació adequada per a la incorporació en llocs 
de feina.  
 
Dins el teixit associatiu de la Seu, l’Associació SASC-Pixies , mitjançant el projecte de l’Esplai la Salle i el Camp de 
Treball per a joves  han anat creant una mitja de 20 llocs de treball anualment per joves durant els mesos de 
vacances d’estiu (juliol, agost i setembre). Així mateix, ha pogut impulsar dos plans d’ocupació per a dos joves que 
han estat treballant per a l’entitat fent tasques administratives i de dinamització de l’entitat. 
 
Finalment, des del 2007 l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, la qual ha impulsat diferents formacions dirigides 
a la formació permanent i per a la millora de l’ocupació del treballador o de l’empresari. Així mateix ha ofert un 
servei d’assessorament i informació a les empreses associades. 
 
En relació a tota la visualització en matèria de treball, el agents i tècnics opinen que cal crear una borsa de 
pràctiques, similar al BICAT. Així mateix, i com ja s’ha avançat, cal donat de més recursos als joves per a ser 
emprenedors, ja que existeix molta informació però és dispersa i, per tant, cal fer més eficients els recursos 
existents per tal d’acompanyar al jove de de l’inici del procés. 
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Polítiques de Salut i Esport 

En aquest eix, cal destacar la consolidació del servei de Salut de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, des d’on es 
desenvolupa el Pla de Promoció i Prevenció de la Salut. Dins d’aquest programa es duen a terme varies accions 
preventives entre les quals destaquem els Tallers i Xerrades que es duen a terme als centres de secundària de 
l’Alt Urgell, les Campanyes de prevenció i celebració de dies mundials, i les accions de Som.Nit de Creu Roja, 
desenvolupades a les festes.  
 
Cal destacar la Taula de Salut Jove, creada al 2010 i  que inclou agents de salut i professionals del territori com 
Creu Roja, SEM, TSC, CSMIJ, Mossos d’Esquadra i Policia Municipal, Locals d’oci nocturn i tècnics 
d’ensenyament, joventut i esports. Aquesta taula té l’objectiu d’observar la realitat juvenil en salut, detectar i 
prioritzar les principals necessitats i impulsar projectes per a millorar el benestar del joves. 
 
Com a servei d’atenció directa al jove, cal mencionar la Consulta Socio-sanitària impulsada per l’Associació 
Antisida de Lleida juntament amb l’OJAU des del setembre del 2011 i que precedeix la consulta jove de salut de 
l’Oficina Jove, on es duu a terme tasques d’informació i assessorament en temes de salut sexual i reproductiva, 
alimentació, afectivitat, piercings i tattoos, drogues, etc. La Consulta Socio-sanitària també ofereix el servei de 
detecció ràpida de VIH i altres ITS.  
 
Així mateix, es desenvolupen altres accions de prevenció com el programa d’oci alternatiu nocturn Insomni; que 
inclou activitats per a joves de tipus esportiu, lúdic i cultural. En aquesta línia, també cal destacar el programa de  
prevenció de conductes de risc en situacions d’oci, el programa Q de Festa! al qual estan adherits tres locals d’oci 
nocturn de la Seu d’Urgell. 
 
També cal mencionar el programa Salut i Escola que es desenvolupa en el centres educatius de secundaria de la 
Seu i d’Oliana i que es complementa amb les accions descrites. 
 
En l’àmbit esportiu, cal remarcar l’èxit de participació dels joves en el Circuit Fer, on es duen a terme diverses 
curses de muntanya com la Vertical Quiri, l’Arruix Santa Fe...  Cal mencionar també les Rutes Guiades amb 
diferents circuits de muntanya en el territori urgellenc amb l’objectiu de fomentar la practica esportiva en l’entorn 
natural que ens envolta. També cal mencionar l’elevat índex de joves i de ciutadans inscrits a les Escoles 
Esportives Municipals de la Seu i els clubs esportius. Aquests tenen un gran pes a la nostra comarca i al municipi, 
ja que la principal oferta d’oci s’inclou dins d’aquest àmbit, alhora que es tracta d’entitats molt dinàmiques i amb un 
gran pes dins el món de la joventut. 
 
Els agents i professionals consideren que s’estan duent a terme unes bones polítiques en salut i per a la promoció 
de la pràctica de l’esport, però cal seguir treballant aquest àmbit amb especial interès en recursos per donar 
informació i assessorament als joves. 
 
 

 

Polítiques de Cultura i Oci 
En l’àmbit de la cultura i l’oci cal destacar l’agenda cultural estable que es duu a terme des de l’ajuntament, 
aquesta agenda inclou accions i activitats per a la població en general i per a un públic jove en concret. Alhora els 
joves del municipi es desplacen a municipis veïns per tal de participar en els actes culturals que s’hi organitzen. 
Destaquem com a activitats culturals més freqüentades pels joves el Cercamón a Vilamitjana i el Retaule de Sant 
Ermengol a la Seu d’Urgell, com a obres teatrals estables; el Festival de Cinema de Muntanya Picurt, que es 
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celebra anualment al poble d’Artedó; el Mercat Càtar a Castellbò i el Mercat Medieval a la Seu d’Urgell, així com la 
Festa de les Trementinaires a Tuixén. 
 
Com a actuacions pròpies impulsades des de l’Oficina Jove per al desenvolupament cultural dels joves, 
destaquem el Concurs de Relats Curts Homilies d’Organyà, on hi poden participar tots els joves de la comarca.  
Així mateix,  amb l’objectiu de promocionar i donar suport a les activitats creatives dels joves, es crea el 2008 
l’espai d’exposicions “El Passadís” a l’Oficina Jove, on tots els joves que així ho vulguin, poden exposar les seves 
obres, treballs, fotografies, etc. Finalment, també s’ofereix suport en  la difusió de totes les activitats d’oci 
impulsades per joves que bé que tinguin una lògica juvenil.   
 
També es dóna suport a iniciatives artístiques com és el Festival de l’Art a Oliana, impulsat per l’associació Cau de 
l’Art, o el Passa Estones a la Vall de Castellbò. Així mateix, en l’àmbit musical cada any es fa la posada en marxa 
de concerts, i la promoció d’una activitat musical jove de pes, com és el SeuRock, SeuRap i el SeuTrònic a la Seu 
d’Urgell.  
 
 

Polítiques de mobilitat i equilibri territorial 

Actualment els joves de la Seu i de la comarca disposen de diferents recursos que faciliten la seva mobilitat i 
l’equilibri territorial: 
 
Actuació, recurs o servei Gestor 

Bus escolars IES Joan Brudieu i  IES Aubenç  CCAU 

Suport a la mobilitat de grups de joves i associacions juvenils Aj. La Seu d’Urgell 

Bus de festa major Varis Ajuntaments 

Bus de l’estudiant a Barcelona  Alsa 

Beques de l’Alt Pirineu i Aran AGAUR 

Compartir Cotxe Aj. La Seu 

 
Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de transport dels estudiants universitaris de la Seu es va implementar ja fa 
més de 5 anys el Bus de l’Estudiant els diumenge de la Seu a Barcelona i els divendres de la capital a La Seu. 
Aquesta mesura va ser rebuda molt positivament entre els joves i les seves famílies. Així mateix, per a facilitar la 
mobilitat dels joves estudiants urgellencs i del Pirineu, el departament d’Universitat i recerca de la Generalitat de 
Catalunya va impulsar les Beques de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta mesura va ser molt ben rebuda però es limita a 
només joves urgellencs universitaris excloent als que es desplacen a estudiar cicles formatius que no 
s’imparteixen a la comarca. Així mateix, l’ajut resulta insuficient per sufragar les despeses que ocasiona a una 
família del Pirineu mantenir un fill que viu en una altra ciutat per a realitzar estudis post-obligatoris.  Tot i aquestes 
mesures, els tècnics reconeixen que es detecta un problema en la  mobilitat dels joves per a estudiar, que hem 
anomenat mobilitat intermitent. 
 
Altres mesures per a afavorir la mobilitat ha estat en funcionament la borsa de mobilitat “compartir cotxe”. Aquesta 
borsa de caràcter virtual es troba ubicada al web de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. 
Aquesta borsa, tot i tenir força usuaris registrats, no ha acabat d’arrelar entre els i les joves de la Seu i la comarca. 
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Per tal de facilitar la mobilitat nocturna dels joves per a oci, alguns ajuntaments han apostat per facilitar transport 
per arribar a les festes majors. En aquest sentit,  els tècnics consideren que cal organitzar més transports per a 
promoure una mobilitat segura a actes d’oci i lleure de la comarca com la trobada d’acordionistes, el Retaule de 
Sant Ermengol,....   
 
Tal com s’ha pogut recollir del grup de discussió dut a terme amb professionals del territori, els joves no disposen 
de recursos suficients per tal de cursar estudis superiors fora de la comarca, fet que també quedava patent en les 
enquestes realitzades pels mateixos joves; les beques resulten insuficients i el cost del transport i la vivenda fora 
de la llar familiar són difícils d’assumir; des de l’Oficina Jove es duu a terme la gestió i informació de beques i 
ajudes per a estudiar per als joves. 
 
 
Polítiques en recursos i equipaments juvenils 
 

Com en anteriors polítiques visualitzades, en primera instància, el principal promotor de les polítiques juvenils en el 
foment de recursos i equipaments juvenils ha estat  l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Aquest servei impulsa programes 
com els que es detalla a continuació: 
 

Actuació, recurs o servei  
Servei d’Informació Juvenil 

- Tramitació de carnets d’estudiants, alberguista,... 

Butlletí Jove 

Avisos SMS 

www.oficinajove.cat/alturgell 

 

Des de les àrees de joventut de l’Ajuntament de la Seu i del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, s’ha prioritzat 
aquelles polítiques per a facilitar recursos per a la informació i assessorament. El màxim exponent d’aquesta 
priorització ha estat la creació i consolidació de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell amb diferents serveis com el Servei 
d’Informació Juvenil i d’altres serveis especialitzats que ja s’han anat mencionant i que, globalment, fan que els 
recursos per als joves del nostre territori responguin a la heterogeneïtat de la condició de ser jove. Centrant-nos en 
el SIJ, aquest servei és un model al territori català en quant a la eficiència donat que és co-gestionat per 
l’Ajuntament, el Consell Comarcal i la Direcció general de Joventut; per tant, s’ha comprovat que el sumatori 
d’esforços dóna grans beneficis per als joves. Cal mencionar, que aquest recurs per a joves, ha estat i continua 
sent una referència no només pal territori sinó que també per les mateixes administracions local i comarcal.  
 
Aquest servei gestiona diferents canals per a poder informar i assessorar als joves dels recursos que disposen, ja 
siguin presencials com virtuals, consolidant el butlletí electrònic, els avisos SMS,  i la web de l’Oficina Jove de l’Alt 
Urgell. Des de la seva obertura, a l’octubre del 2008,  aquest recurs ha esdevingut l’espai d’informació i 
assessorament juvenil de referència per als joves de la Seu i la Comarca. 
 
L’Oficina Jove es troba ubicada dins un equipament juvenil, el Centre Cívic l’Escorxador, el qual compta amb un 
Casal de Joves així com també espais per a la cessió a entitats juvenils per al desenvolupaments de les seves 
activitats.  
 
Centrant-nos en el Casal de Joves, és un recurs destinat als joves de 12 a 18 de la Seu i la comarca. Compta amb 
un equip de dinamitzadors que alternen  diferents horaris per tal de donar una cobertura horària de tota la 
setmana. Des del Casal s’impulsen més d’una trentena d’accions per tal dinamitzar als joves adolescents de la 
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nostra ciutat.  Els tècnics afirmen a dir que aquest espai municipal s’ha transformat totalment, netejant la seva 
mala imatge que arrossegava des de feia temps. 
 
Així mateix, en els darrers anys s’ha anat treballant per aconseguir que la resta d’espais municipals oberts a tota la 
població tinguin en compte la lògica juvenil en la seva programació, horaris,... Un exemple ha estat l’obertura de la 
piscina municipal per les nits.  
 
Finalment visualitzem Casal Popular gestionat íntegrament per una entitat juvenil, l’AJAU com a equipament 
juvenil que compta el municipi de la Seu d’Urgell. En aquest lloc de trobada s’hi realitzen diferents activitats com 
concerts, xerrades,... dirigides a la gent jove i a la població en general.  
 
Els tècnics i agents socials coincideixen amb els joves al dir que en general es desconeix quins equipaments i 
recursos disposen els municipis i quina funció tenen els equipament públics. Així mateix, es desconeix també la 
utilitat que en poden fer les associacions i/o entitats d’aquest espais.  
 

 

Polítiques pel foment de l’associacionisme i participació jove 

Al llarg d’aquests 4 anys s’ha ofert assessorament i suport per a la creació de noves entitats juvenils i la gestió de 
les entitats ja formades. En aquest sentit, al llarg d’aquest anys s’han anat desplegant accions com la Mostra 
d’Entitats juvenils dins la Fira de Sant Ermengol amb l’edició de lones explicatives de cada una d’elles.  
 
Una  de les mesures de suport que es duen a terme per a les associacions és la cessió gratuïta d’espais i de 
recursos municipals per al desenvolupament d’activitats ordinàries com reunions o extraordinàries com trobades. 
També s’ofereix material per a les xerrades, presentacions, i diverses activitats que es duen a terme dins la 
mateixa associació.  Finalment, s’ofereix assessorament per a la cerca de fonts de finançament a través de 
subvencions impulsades per la Generalitat de Catalunya o bé l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Destaquem també el foment de la participació en la vida socio-cultural del municipi que es desenvolupa a través 
de la Comissió de Festes. També, dins el teixit veïnal del municipi i amb la destacada presència dels joves, es 
duen a terme un gran nombre d’accions que afavoreixen l’impuls de polítiques d’apoderament, és a dir, s’ha 
aconseguit cada cop més una major visibilitat dels joves en la vida del municipi; cal enumerar activitats puntuals 
festives al municipi o activitats que es desenvolupen de manera regular com la participació en la Marató de TV3, 
Carnaval, activitats nadalenques, la festa major,... 
 
Finalment també citem el Banc del Temps com a espai de participació ciutadana així com també de cohesió. 
Aquest servei està impulsat per l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Tot i l’exposat, els professionals i agents socials consideren que els joves són pocs participatius i que mantenen 
una activitat bastant passiva exceptuant en algunes accions concretes. En canvi, se’ls considera molt participatius 
en les entitats de tipus esportiu.  
 
 

Polítiques de cohesió social i inclusió  
 

Des de la posada en marxa del Consorci d’Atenció a les Persones s’han unit els recursos dels serveis socials del 
Consell Comarcal i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.   
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Actualment es compta amb un agent d’immigració que desenvolupa tasques d’integració i col�labora amb el servei 
de Treball de l’Oficina Jove per a la posada en funcionament de l’Espai Actiu de Recerca de Feina, situat a La Seu 
d’Urgell i Oliana. 
 
Així mateix, amb l’objectiu de vetllar per a la integració dels joves adolescents, s’ha consolidat la Comissió per a 
l’atenció d’infants i joves en situació de risc socials composat per diferents agents socials del territori. 
 
També es compta amb la comissió tècnica per a la igualtat d’oportunitats tant a nivell interdepartamental com a 
nivell interinstitucional per tal de integrar la lògica femenina a les diferents actuacions de les administracions així 
com per a incidir en el maltractament de la dona, també joves. Finalment, des de finals del 2011 es compta amb un 
nou servei, d’àmbit pirinenc per a l’atenció de la dona en situació de maltractament. Es tracta de Centre 
d’Intervenció Especialitzada. 
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 3.  

  
DIAGNÒSTIC de la realitat juvenil i les polítiques per a joves 

 
 

 
A partir de l’anàlisi de la realitat juvenil de la ciutat i de la visualització dels serveis, programes i actuacions en 
matèria de joventut es poden extreure una sèrie de conclusions que han de marcar les prioritats dels propers 4 
anys en l’acció municipal en relació als joves de la nostra ciutat. Això comporta consolidar alguns dels programes 
efectuats en l’anterior PLJ, d’altres reorientar-los o bé impulsar nous serveis, programes i actuacions.  
 
Com en l’anterior apartat, aquests també s’organitzarà per eixos, efectuant-se un diagnòstic per tal de detectar les 
debilitats i amenaces així com les oportunitats i fortaleses dels programes municipal del Pla Local de Joventut 
2004 i  2005-2007.  

 
 

Polítiques d’accés a l’Habitatge 

Aquest ha estat un dels eixos on, en els darrers anys, s’han destinat molts esforços per part de les administracions 
a partir de la promoció d’habitatges de protecció oficial, pisos de lloguer per a joves, ajuts al lloguer,... En aquest 
sentit, l’Ajuntament de La Seu d'Urgell ha demostrat una sensibilitat sobre l’accés dels joves a un habitatge fora de 
la llarg familiar i per aquesta raó va crear primerament la Borsa Jove d’Habitatge i després el Servei Jove 
d’Habitatge. 
 
Però cal continuar treballant en aquesta línia, consolidant el servei mencionat, perquè la Seu és una ciutat 
catalana on el preu de l’habitatge no ha disminuït tant en relació a altres territoris per la crisi econòmica. El fet de 
ser una ciutat fronterera amb Andorra, la inestabilitat laboral i la por a la pressió econòmica que suposa 
emancipar-se com a motius que també incideixen en l’endarreriment de l’emancipació juvenil; és per aquest motiu 
que cal facilitar assessorament jurídic i econòmic en matèria d’habitatge, sobretot en matèria de lloguer. 
 
 

Polítiques d’accés al món del treball 
És un dels eixos on, juntament amb l’anterior, més creixent ha estat la preocupació de les administracions en els 
darrers anys, ja sigui per a la creació de llocs de treball adreçats a joves com també pels serveis que es disposen 
on es facilita orientació laboral i professional així com una borsa d’ofertes laborals.  
Tot i així, cal lluitar vers la precarietat que pateixen molts ciutadans, essent molt susceptible la població juvenil de 
la Seu. També cal facilitar i orientar les iniciatives de dinamització econòmica portades a terme per joves de la 
Seu, consolidar els serveis existents difonent tant al sector empresari com en el sector demandant, és a dir, els 
joves. 
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En definitiva cal impulsar polítiques que generin més ocupació així com la emprenedoria amb atenció especial a la 
inserció del col�lectiu juvenil més vulnerable i desfavorit. També cal ampliar i potenciar els mecanismes existents 
d’orientació i acompanyament laboral i de transició de la formació al treball, així com de retorn al municipi, sobretot 
d’aquell col�lectiu de joves altament formats, amb l’objectiu de diversificar econòmicament la Seu i la comarca. Cal 
ajudar als joves a crear empreses noves i innovadores que retinguin el valor afegit de la Seu, la comarca i la marca 
Pirineu.  

Polítiques d’ensenyament i formació 

En aquest eix, s’han realitzat diferents actuacions que han permès organitzar i reorientar les actuacions i serveis 
realitzats per les diferents entitats i administracions del municipi, facilitant la suma d’esforços i evitant la duplicació 
d’accions què, en definitiva, desorientaven i confonien als joves.  
 
En canvi, cal millorar alguns dels serveis i espais municipals o reorientar-los per tal d’oferir sales d’estudi, de 
treball en grup,... Cal continuar potenciant la implementació d’estudis de grau mig i superior a la comarca per tal 
que els alumnes puguin continuar els seus itineraris formatius sense que això suposi desplaçar-se a una altra 
ciutat. En aquest sentit cal treballar entre les diferents entitats i administracions perquè els joves rebin una 
orientació acadèmica actualitzada i, potenciar i consolidar el servei acadèmic de l’Oficina Jove com a recurs 
principal d’informació i orientació per als i les joves. 
 
També cal fer més difusió de tota mena d’ajudes i beques adreçades als joves estudiants d’estudis superiors per 
tal de poder rebaixar els elevats costos que suposa anar a estudiar a una altra ciutat lluny de la llar familiar. 
  

 

Polítiques de Salut i Esport  

El treball coordinat que s’impulsa des de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha premés que als joves del municipi els hi 
arribés molta informació necessària per a dur a terme conductes responsables en el consum i conductes de risc 
associades a les drogues, alcohol, conductes alimentàries o sexuals.  
 
També, el fet d’implicar nous agents com els empresaris d’oci nocturn amplia els escenaris d’intervenció socio-
educativa en la salut, així com la formació de la Taula de Salut Jove, que representa un element clau en 
l’observació de la realitat i, així com, un condicionant per a l’elaboració de nous programes de salut. En aquesta 
línia, el variat ventall d’activitats d’oci alternatiu i prevenció, sumat a l’èxit dels programes com Insomni i Q de 
Festa! efectuats els  dos darrers anys, dota als joves de nous recursos. Finalment, La Consulta Socio-sanitària ha 
representat un recurs fonamental per al bon desenvolupament vital del/la jove, ja que a l’ubicar-se en un espai 
jove, aquest s’ha fet més accessible pel seu públic diana, els joves. En relació a la pràctica esportiva, l’augment de 
l’oferta esportiva de les escoles municipals esportives i dels clubs esportius està resultant molt efectiva i ben 
rebuda pels joves.  
 
Tot i així, en salut no es pot baixar la guàrdia i cal difondre els serveis i la informació relacionada amb els recursos 
de què disposen els joves en matèria de salut de forma periòdica. Així mateix, cal donar una major difusió de la 
programació d’activitats d’oci alternatiu per assegurar una major participació dels joves així com comptar amb una 
major participació d’aquest en el disseny i programació d’activitats en horaris nocturns.  
 
 

Polítiques en Cultura i Oci  

En els darrers anys s’ha facilitat l’accés dels joves a la cultura al disposar d’una variada i estable oferta d’una 
programació cultural. Així mateix, s’han produït esdeveniment culturals en la que han participat principalment joves 
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ja sigui a nivell musical com també teatral.  Però, tal com s’exposava al grup de discussió de joves, l’oferta d’oci no 
s’ajusta del tot als interessos dels joves o bé no es assequible als seus ingressos. En aquesta línia, també cal 
millorar la difusió cultural ja que es un dels motius de la poca assistència dels joves a actes culturals. 
 
Així mateix, cal fer una major difusió de la capacitat artística i cultural dels joves urgellencs, facilitant la informació i 
assessorament, així com els mitjans des quals es disposa per a la projecció artística juvenils. 
 

Polítiques de Mobilitat i equilibri territorial 

L’equilibri territorial ple passa per poder accedir als mateixos recursos, serveis i actuacions sigui quina sigui la 
ubicació geogràfica del jove. En aquest sentit les actuacions que s’han anat impulsant fins ara són satisfactòries 
però cal continuar treballant per al ple equilibri territorial, sobretot en la mobilitat dels joves urgellencs. En aquesta 
línia, cal sumar esforços i per tant, cal treballar coordinadament tant a nivell interdepartamental com 
interinstitucional per tal de cobrir les aspiracions i necessitats del jove urgellenc en tots els seus àmbits d’acció. 
 

Polítiques en recursos i equipaments per a joves. 

El treball en xarxa tant a nivell interdepartamental com també interinstitucional suposa un punt fort evident en 
relació a les polítiques d’equipament i espais per a joves. Els joves i els agents socials valoren molt positivament la 
existència d’espais joves però cal dotar-los de més recursos i consolidar els serveis existents per tal de cobrir al 
màxim les demandes i aspiracions dels joves. Així mateix, cal gestionar els altres espais municipals amb la lògica 
juvenil per tal d’adequar espais, programacions,....  

 
La creació i impuls de nous serveis, recursos i accions per a comunicar, informar i assessorar als joves ha permès 
respondre a les inquietuds i necessitats dels Joves. Així mateix, la condició interinstitucional d’aquestes polítiques 
ha afavorit a no confondre ni duplicar esforços. Però continua havent-hi una desinformació i cal consolidar els 
canals existents i adaptar-nos als nous canals emergents per tal d’apropar als joves tots els recursos i serveis que 
disposa al seu abast. 
 
En aquest sentit cal consolidar l’Oficina jove de l’Alt Urgell i, en general, el C.C. L’escorxador, com a espai de 
referència per als joves en els diferents àmbits de la seva vida: treball, habitatge, ensenyament.... 

 

Polítiques de suport a l’associacionisme  i la participació juvenil 
 

L’associacionisme juvenil al nostre municipi és dèbil, existint com en la resta d’àmbits, un baix nivell de pertinença 
a associacions. Tot i així, en els darrers anys són emergents noves formes associatives juvenils lligades al 
voluntariat i la cooperació, a aficions comuns i a col�lectius de creadors; cal dir, però que es caracteritzen amb 
estructures flexibles i poc formalitzades. Per aquest motiu cal cercar noves formes de suport i impuls de les 
associació formals però també de les agrupacions informals dels joves.  
Així mateix, cal mencionar que tot i que la comunicació amb les entitats ha estat força estable al llarg d’aquests 4 
anys, cal consolidar aquests mecanismes de relació i interlocució per fer-los més fluïts. Això suposa consensuar 
espais d’interlocució amb les entitats i les administracions, però també amb els col�lectius de joves no formals i 
agrupacions, així com també amb entitats que no són pròpiament per a joves però que hi participen molts joves. 
 
En quant a la participació del jovent, però també de la població en general, en la vida social de la ciutat s’ha 
comprovat que es baixa i els agents veuen als joves poc participatius. Però aquesta tendència ha anat canviant ja 
sigui per una crida des de les administracions o de la mateixa ciutadania per a la participació i motivació. En 
aquest sentit, cal seguir potenciant la implicació dels joves en la vida del municipi, afavorint la intervenció activa 
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dels jove. Aquesta implicació passa per establir espais de trobada i d’intercanvis, processos consultius per al debat 
públic i cal més presencia jove en els processos consultius i assemblees del municipi. 
 

Polítiques d’inclusió i cohesió social 

Tot i no ser una necessitat detectada pels joves si que ho és pels agents socials del territori consultat, per aquest 
motiu cal donar rigor i reconèixer també les polítiques de cohesió social i inclusió fins ara gairebé inexistents o 
centrades en el model familiar paternal. Els nous joves que arriben a la ciutat, la convivència cívica 
intergeneracional i intercultural, els joves en risc social i les dones joves precisen de serveis, recursos i accions 
concretes. En aquest sentit, cal consolidar les comissions i coordinacions que ja es donen al territori per tal de 
sumar esforços i fer que esdevinguin espais operatius.  
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4.  

 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015 

 
 

4.1- Objectiu Generals  
4.2- Programes  
4.3- Calendari  
4.4- Sistema d’Avaluació 

 
Un cop s’ha mostrat els resultats l’anàlisi de la realitat juvenil, s’ha visualitzat els recursos, serveis i accions 
adreçades als joves de la ciutat i s’ha realitzat un diagnòstic tant de la realitat juvenil com de les polítiques 
municipals de joventut, a continuació es presenta el Pla Local de Joventut pels propers 4 anys. En aquest apartat 
s’inclouen els objectius tant generals com específics que es pretenen assolir amb els Projectes d’Actuació dels 
propers 4 anys, així com el calendari previst i el sistema d’avaluació que s’emprarà per valorar els serveis, 
programes i actuacions que s’exposen a continuació. Tot i així, aquest disseny no ha de ser tractat com estàtic, 
sinó que serà revisat i avaluat anualment i serà sensible als canvis i l’evolució de la realitat juvenil de la Seu.  
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4.1  

Objectiu Generals i específics   2012-2015 
 

 
L’objectiu fonamental del Pla Local de Joventut  2012-2015 és, seguint l’article 3 de la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, 
de polítiques de joventut, promoure programes, serveis i actuacions adreçats als joves de la Seu per tal de facilitar 
les condicions  que els permeti assolir la plena ciutadania i fomentar llur participació social, amb una cura especial 
entre els joves amb problemes d’adaptació, amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social.   
 
Així mateix, per tal d’assolir aquest objectiu general, aquest pla local s’ha marcat els següents objectius específics 
què, com en el cas de l’objectiu general, és desprenen de la Llei citada: 
 

1- Crear i consolidar mecanismes estables d’interlocució i participació dels joves en tots els aspectes de la 
vida de la Seu que els afecten d’una manera més o menys directa i en els quals puguin implicar-se 
activament.  

2- Consolidar al municipi recursos específics per a joves, amb la capacitat d’assessorar, informar i 
comunicar tots aquells aspectes que preocupen o són d’interès per als joves, i amb un nivell de qualitat 
suficient per impulsar una bona política municipal d’informació i comunicació.  

3- Establir mecanismes per a afavorir una ocupació i unes condicions de treball de qualitat, i potenciar 
mecanismes d’orientació i inserció laborals, especialment pel que fa al coneixement dels drets laborals.  

4- Promoure estils de vida saludables en els joves a partir de programes i iniciatives d’oci alternatiu i 
d’informació per a la prevenció de conductes de risc. 

 
 
En aquest sentit, per tal d’assolir aquest objectius citats, L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de tots els seus 
àmbits de gestió municipal, s’ha marcat les següents fites:   

I. Promoure polítiques específiques per garantir que els joves de la Seu pugin assolir un grau suficient 
d’emancipació, autonomia i ciutadania 

II. Incentivar i donar suport als joves de la Seu a realitzar i impulsar projectes dels i pels joves per tal de 
fomentar una ciutadania activa dels joves. 

III. Garantir i fomentar la qualitat de vida en els joves mitjançant l’impuls i consolidació de recursos adequats 
per al desenvolupament integral dels joves en els diferents àmbits i aspectes de la seva vida. 

 
Cal mencionar què, en relació al Pla Local 2008-2011, alguns objectius específics del Pla 2012-205 han 
evolucionat per tal de consolidar aquest serveis, recursos, actuacions que van iniciar-se en l’anterior projecte. Així 
mateix, i seguint les fites del PNCAT s’han incorporat objectius per tal de fomentar l’ocupació i inserció laborals de 
joves. Finalment, en relació a l’anterior pla, s’ha diferenciat conceptualments els objectius propis del pla en 
aquelles fites que assumeix l’Ajuntament de La Seu d'Urgell, a través, sobretot, de la Regidoria de Joventut.  
 
Un cop plantejats aquest objectius generals cal ser més específics i concretar els objectius específics i les accions 
que permetran el seu assoliment. Per aquesta fita, a continuació es presenta el pla d’acció 2012-2015.  
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4.2  

Programes d’actuació   2012-2015 
 

 
Tenint en compte els objectius generals fixats per al Pla Local de Joventut de la Seu d’Urgell, les actuacions, 
programes i serveis que es preveuen impulsar en els pròxims quatre anys es presenten a continuació organitzats 
en dos grans blocs: l’emancipació i participació juvenil. L’article 2 de la Llei de Polítiques de joventut ens mostra 
les següent definicions:  

- La Emancipació juvenil com “ la capacitat dels joves de construir un projecte de vida propi sobre la base 
de l’autonomia personal i l’exercici de la plena ciutadania”  

- La Participació juvenil com “ el conjunt d’accions i de processos que generen capacitat en els joves per a 
decidir llur entorn, llur relacions i llur possibilitats de desenvolupament personal i col�lectiu, per a 
intervenir-hi i per transformar-los” 

  
Aquesta organització es desprèn del convenciment de que l’Ajuntament ha de desenvolupar unes polítiques de 
joventut que fomentin l’exercici de la plena ciutadania dels joves així com la capacitat d’incidir en la transformació 
social. En aquest sentit, els conceptes d’emancipació i participació van encaminats a la capacitació dels i les joves 
per tal de que puguin definir de manera autònoma un projecte de vida propi i amb plenes garanties. 
 
Així mateix, el present pla, també té en compte la proposta de classificació del Pla Nacional de Catalunya 2010 – 
2020 que, tot i parlar també d’emancipació i participació, facilita la concreció de les polítiques d’actuació en 
joventut:    

- Polítiques Orientades a les estructures (Entorn); Orientades a aquelles necessitats i oportunitats dels 
joves i les joves estan condicionades pel seu entorn (econòmic, social, familiar...). Si les polítiques de 
joventut volen ser realment incidents, cal que tinguin en compte aquest entorn i es dirigeixin també a 
transformar-lo. Les polítiques de joventut no s’han d’orientar només a la condició juvenil, sinó també a la 
situació social i dels i les joves.  

 
- Polítiques orientades al Cicle de Vida (Transicions); Polítiques orientades a aquelles necessitats 

vinculades a la joventut com a etapa del cicle vital on es donen certes transicions o processos 
d’emancipació  a partir dels quals els joves defineixen la seva vida adulta. Ens referim a aspectes 
relacionats amb ales transicions educatives, laborals residencials, familiars i ciutadanes.  

  
- Polítiques orientades a la qualitat de Vida (Benestar); Orientades a la necessitats de les persones joves 

que no estan relacionades amb les transicions ni amb la construcció del seu futur, sinó que fan referència 
al moment present; Són necessitats vinculades al benestar. 

 
 
Abans d’entrar en detall, cal remarcar que a l’hora de dissenyar aquest pla local i els conseqüents pla d’actuacions 
anuals, s’ha considerat la premissa de que les actuacions, serveis i/o recursos han de ser primordialment 
proactives, amb una capacitat d’anticipar-se a les diferents i noves situacions, que puguin sorgir entre la població 
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jove de la nostra ciutat. Aquesta capacitat político-tècnica d’anticipació ens permetrà desenvolupar programes 
d’actuació anuals ajustats a les necessitats i aspiracions reals i, per tant, avançar-nos a noves situacions. 
 
Finalment, és necessari remarcar que  tots els programes d’actuació tindran com a premisses: 

- La interlocució amb els agents socials i joves per tal de sumar esforços i no duplicar serveis i, per tant, ser 
més eficients. 

- La participació amb els joves i els agents socials com a mecanisme de treball present tant en el disseny, 
com en el desenvolupament i el avaluació dels programes. 

- L’acompanyament i capacitació dels i les joves per tal de garantir l’accés universal als programes 
incorporant el punt de vista educatiu en el camí de l’emancipació i participació ciutadana.    
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4.2.1 
EMANCIPACIÓ  

 
 

1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició  Benestar � Entorn 

1.1 EIX D’ACTUACIÓ Habitatge  

1.1.1 Programa Servei Jove d’Habitatge 
 

Objectius � Facilitar l’accés a l’habitatge als joves de 18 a 35 anys a través de l’orientació, 
assessorament i la intermediació contractual per tal de potenciar el retorn dels 
joves a la Seu d’Urgell 

� Facilitar informació i assessorament jurídico- econòmic en matèria d’habitatge 
als joves que viuen emancipats de la llar familiar. 

Accions a. Consolidar la Oficina jove  com a eina de referència informativa i 
d’assessorament dels joves també en matèria d’habitatge. Lloguer i compra 
d’habitatge, informació i tramitació de prestacions al lloguer,  difusió de 
programes d’emancipació, ....  

b. Informar i assessorar  en matèria d’habitatge de protecció oficial (lloguers, 
compra, ajuts, contractes, crèdits,....) 

c. Informar i tramitar les ajudes de tot tipus relacionades amb l’habitatge. 
d. Edició de publicacions sobre tots els serveis/ recursos per a l’accés a l’habitatge.   
e. Col�laborar, ja sigui impulsant, informant o difonent, nous programes 
d’emancipació organitzats per entitats privades i/o públiques com per exemple 
accés a pisos de protecció oficial, compartir amb gent gran,... 

f. Crear espais d’intermediació entre els joves i els propietaris per a la realització de 
contractes de lloguer en condicions avantatjoses per a les dues parts-  

g. Difusió dels recursos de la BJH adreçat tant als propietaris com als llogaters. 

Temporització 2012-15 

Destinataris Joves de la Seu d’Urgell de 18 a 35 anys i  Propietaris de pisos destinats a joves 

Gestors Àrees de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Àrees d’urbanisme de l’Ajuntament de la Seu  
Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal. 
HIULS, Habitatge i urbanisme La Seu 
Agencia Catalana de l’Habitatge i Direcció General de Joventut 
Entitats i fundacions privades 

Indicadors 
d’Avaluació 

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

Altres accions Mesures per incentivar la sortida al mercat de lloguer els pisos buits. 
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vinculades  Aquest programa està vinculat amb el protocol de violència de gènere de la Seu 
d’Urgell i l’Alt Urgell. Així mateix, està en coordinació amb programes d’inclusió, 
atenció a la diversitat i igualtat d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les 
Persones de l’Alt Urgell.  

 

1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició Benestar � Entorn 

1.2 EIX D’ACTUACIÓ Treball 

1.2.1 Programa Servei Jove de Treball i Oportunitats a Europa 
 

Objectius � Posar en contacte els joves urgellencs demandants d’ocupació amb empreses 
locals. 

� Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació i acompanyament laboral per 
tal de facilitar l’accés a una feina remunerada al territori. 

� Facilitar els processos de transició de la formació al treball propis del territori 
� Facilitar el retorn del jove estudiant a la Seu d’Urgell. 
� Promoure actituds i aptituds laboral en els joves. 

Accions a. Vetllar pel bon funcionament dels serveis, recursos i accions impulsades des 
de la Oficina Jove de l’Alt Urgell en  matèria de treball 

b. Oferir informació sobre les ofertes de treball adequades al perfil individual. 
c. Assessorament  i formació en la cerca de feina  
d. Informar i assessorar dels programes europeus de voluntariat i treball a 

l’estranger per tal de millorar la capacitat laboral dels joves urgellencs. 
e. Edició de material per a la cerca de feina activa 
f. Donar a conèixer i recomanar actituds i aptituds en els joves vers  la cerca de 

feina, iniciar-se en el món laboral,... 

Temporització 2012 – 2015 

Destinataris Joves de 18 a 35 anys 
Empresaris del territori 

Gestors Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
Àrea de Promoció de la Ciutat i de personal  l’Ajuntament de la Seu. 
Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves inscrits a la borsa de treball  
Nombre de mediacions assolides satisfactòriament jove - empresa  

Altres accions 
vinculades  

BICAT (gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell) 
Espai Actiu de Recerca de Feina 
Taula d’Agents laborals:  
Workshop laboral 
Tallers als INS d’oportunitats a Europa i emprenedoria 
Banc del Temps 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició Benestar � Entorn 

1.2 EIX D’ACTUACIÓ Treball 

1.2.2 Programa Treballar en el món del lleure 
 

Objectius � Posar en contacte els joves demandants d’ocupació en el món del lleure amb 
empreses com AMPES, Ajuntament, de serveis,...  

� Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació i acompanyament laboral en 
el món de lleure 

� Facilitar els processos de transició de la formació al treball del sector lleure 

Accions a. Impulsar  i difondre la Borsa de l’educació en el lleure  on es recull tots els 
demandants de feina en aquest sector i les empreses, associacions, entitats o 
particulars que cerquen educadors.  

b. Oferir informació sobre les ofertes de treball en el món del lleure adequades al 
perfil individual i, per l’altra banda, presentació a les entitats sol�licitants joves 
que més s’ajusten al lloc de treball ja sigui per la formació, la disponibilitat,.... 

c. Informar i assessorament en processos de selecció de personal en el sector 
del lleure.  

d. Oferir formació específica en el món del lleure: títol oficial de monitor de 
lleure, de director de lleure, monogràfics d’especialització,... 

e. Crear llocs de treball en el món del lleure amb la consolidació de la Xarxa 
Lleure: casals, esdeveniments de lleure,... 

Temporalització 2012 – 2015 

Destinataris Joves de 16 a 18 anys � formació pre-monitors 
Joves de 18 a 35 anys � formació i treballar en el lleure 

Gestors Àrees de joventut de l’Ajuntament de la Seu  

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves inscrits en el taulell d’educadors en el lleure 
Nombre de mediacions assolides satisfactòriament jove - empresa  
Nombre de joves formats en el formació en el lleure 

Altres accions 
vinculades  

� Creació de llocs de treball en l’educació en el lleure en períodes vacacionals i 
en esdeveniments com fires, parc de nadal,.... Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 

� Programa de formació en l’educació en el lleure. Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 

� Creació de llocs de treball per als serveis de menjadors dels centres 
educatius de la ciutat, sisena hora, extraescolars, ... . Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, Xarxa d’AMPES, CEIP i IES de la comarca. 

Aquest programa està vinculat a programes d’inclusió, atenció a la diversitat i 
igualtat d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell. 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició Benestar Entorn 

1.2 EIX D’ACTUACIÓ Treball 

1.2.3 Programa PQPI  
 

Objectius � Aprendre un ofici amb demanda en el mercat laboral tot treballant en la 
recuperació del patrimoni arquitectònic, cultural i natural de la ciutat. 

� Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació i acompanyament laboral 
� Facilitar els processos de transició de la formació al treball 

Accions a. Realització durant dos anys d’un treball socialment útil que s’orienta vers la 
ocupació estable dels alumes a través de la seva qualificació professional. 

b. Oferir formació pràctica, bàsica i orientació laboral per tal de facilitar la 
transició al món laboral. 

c. Seguiment individual de la inserció a partir de contacte amb les empreses i les 
persones contractades 

Temporalització 2012 – 2015 

Gestors Àrea d’educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves inscrits  
Nombre de insercions assolides satisfactòriament dels jove a la empresa  

Altres accions 
vinculades  

� Projecte de foment de recursos de transició al treball.  
Aquest programa està vinculat a programes d’inclusió, atenció a la diversitat i 
igualtat d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell. 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició Benestar Entorn 

1.2 EIX D’ACTUACIÓ Treball 

1.2.4 Programa JovEmpren 
 

Objectius � Impulsar polítiques locals que fomentin emprenedoria dels joves a través d’ajuts i 
prestacions. 

� Crear mecanismes d’orientació, informació i acompanyament en emprenedoria als 
joves del municipi 

� Donar a conèixer i difondre polítiques locals per a la promoció empresarial dels joves 

Accions a. Donar a conèixer ajuts i prestacions per a l’auto-ocupació,  ja siguin impulsades pel 
propi ajuntament com d’altres entitats o administracions 

b. Facilitar la visualització d’empreses de joves en espais gestionats per l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell com és la Fira de Sant Ermengol, Mercats setmanals,... 

c. Dissenyar i executar accions formatives per millorar la gestió empresarial. 
d. Consolidar l’Oficina Jove com a eina de referència informativa i d’assessorament dels 

joves també en matèria d’emprenedoria 
e. Fomentar la creació de la branca jove dins l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell per 

tal d’establir un espai d’interlocució rigorós per al disseny d’accions formatives i de 
promoció de l’activitat empresarial jove.   

f. Edició de fulletons i guies per a l’emancipació en matèria d’autoocupació  
g. Cessió gratuïta d’espais i/o recursos per al desenvolupament d’activitats destinades 

per a joves a càrrec de joves emprenedors. 
h. Foment del teletreball facilitant infraestructures i informant d’equipaments com el 

Telecentre i d’altres programes i serveis.           
i. Facilitar canals de comunicació de la Oficina Jove per a la difusió d’empreses 

impulsades per joves.. 

Temporalització 2012 – 2015 

Destinataris Joves de 18 a 35 anys que iniciïn un projecte  emprenedor d’ocupabilitat. 

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Àrea de Promoció econòmica i de la Ciutat de l’Ajuntament de la Seu  
Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell. 
Associació de Botiguers de la Seu d’Urgell 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves assessorats 
Nombre d’accions impulsades en emprenedoria 

Altres accions 
vinculades 

� Creació de plans d’ocupació. Diferents àrees de l’ajuntament. 
� Accions formatives impulsades per l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell.  
Aquest programa està vinculat a programes d’inclusió, atenció a la diversitat i igualtat 
d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició Benestar Entorn 

1.3 EIX D’ACTUACIÓ Ensenyament i formació 

1.3.1 Programa PAC LLEURE  
 

Objectius � Fomentar la formació permanent i integral en el lleure tenint en compte tant les 
necessitats de reciclatge professional com també les de la societat. 

� Potenciar des d’una perspectiva d’actualització continuada, la realització de 
cursos de formació ocupacional, de formació continuada i a mida per a joves. 

� Oferir programacions i activitats formatives enfocades al creixement personal i 
d’utilització de qualitat del temps lliure 

Accions a. Dissenyar i executar accions formatives per mitjà d’un pla d’educació 
permanent i de reciclatge en el lleure per  a l’obtenció de titulacions adients 
per a la ocupació laboral dels joves en el món de l’educació en el lleure. 

b. Consolidar l’Oficina Jove  com a eina de referència informativa i 
d’assessorament dels joves també en matèria de formació en el lleure  

c. Edició i/o difusió  de fulletons i guies per a consultar els recursos, serveis, 
ajuts,... per a la formació en el lleure 

d. Cessió d’espais i/o recursos per al desenvolupament d’activitats formatives en 
el lleure. 

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrees de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i del Consell Comarcal. 
Àrea d’educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de cursos formatius en el món de l’educació en lleure 
Nombre de joves formats en el lleure 

Altres accions 
vinculades  

� Pla Educatiu d’Entorn. Àrea d’educació de l’Ajuntament de la Seu – Serveis 
Educatius de l’Alt Urgell. 

� Pla de formació de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell 
Aquest programa està vinculat a programes d’inclusió, atenció a la diversitat i 
igualtat d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell. 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició Benestar � Entorn 

1.3 EIX D’ACTUACIÓ Ensenyament i Formació 

1.3.2 Programa Servei jove acadèmic 
 

Objectius � Orientar i assessorar al jove i al seu entorn en relació al seu itinerari acadèmic 
i formatiu. 

� Potenciar des d’una perspectiva d’actualització continuada, la formació 
ocupacional, de formació continuada en els joves. 

� Oferir recursos i serveis que facilitin el desenvolupament acadèmic del jove 

Accions a. Consolidar el Servei Jove Acadèmic com a eina de referència informativa i 
d’assessorament dels joves també en matèria d’educació reglada i no 
reglada, recursos, beques, ajuts,...  

b. Producció i edició de exposicions i fulletons per a l’orientació acadèmica. 
c. Col�laborar amb els centres educatius, CRP i altres agents educatius de la 

ciutat en el disseny i impuls de programes d’orientació acadèmica. 
d. Cessió d’espais per  a l’estudi i desenvolupament de treballs en grup.   
e. Establir espais de diàleg i impulsar programes de dinamització amb els 

delegats dels centres educatius de la ciutat  com a interlocutors representatius 
dels joves estudiants de la ciutat. 

f. Donar suport, orientar i assessorar a les AMPES i pares en particulars en 
matèria d’educació reglada i no reglada, recursos, beques, ajuts en quan que 
són un dels principals agents socialitzadors del joves. 

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Àrea d’educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Centres educatius, CRP i altres agents socials del territori 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves assessorats 
Nombre d’edicions i produccions de material orientatiu realitzades 
Nombre d’accions d’orientació acadèmica realitzades. 

Altres accions 
vinculades  

� Pla Educatiu d’entorn. Àrea d’educació de l’Ajuntament de la Seu i Servei 
Educatiu Alt Urgell. 

� Pla de dinàmica educativa 
� Projecte 3 E 
� Projecte 3D 
Aquest programa està vinculat a programes d’inclusió, atenció a la diversitat i 
igualtat d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell. 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut Transició � Benestar � Entorn 

1.4 EIX D’ACTUACIÓ Cultura i oci 

1.4.1 Programa Promoció i producció cultural 
 

Objectius � Desenvolupament d’un treball transversal entre els departaments de cultura i 
joventut per tal d’apropar al món juvenil a la cultura i a l’activitat cultural. 

� Garantir una oferta cultural que resulti interessant per als joves del municipi, 
adequant els serveis i les activitats als horaris i a les necessitats del jovent així 
com descomptes per a accedir a la cultura. 

� Donar suports als grups locals de música, teatre i altres arts.      

Accions a. Consolidar la Oficina Jove com a eina de referència informativa i 
d’assessorament dels joves també en matèria cultural. 

b. Crear un espai de coordinació semestral entre els departaments de cultura i 
joventut, per tal de garantir un treball interdepartamental que fomenti la 
optimització de recursos per tal d’apropar la programació cultural als 
interessos i inquietuds dels joves. 

c. Programar oferta cultural que s’adrecin al públic juvenil dins el marc de festes 
i actes populars: fires, festa major, festes populars,... 

d. Garantir que els grups joves locals estiguin present en part de la programació 
anual de cultural 

e. Garantir que part de les programacions culturals estables s’adrecin a joves. 
f. Promoure descomptes joves per a l’accés a la cultura a través de la Targeta 

Jove. 
g. Promocionar, donar suport, dotar de recursos i facilitar el desenvolupament 

cultural dels grups locals de joves en música, teatre i altres arts. 

Destinataris Joves i moviment juvenils de diferents mostres artístiques (teatre, música,...) 
Gestors culturals de la ciutat. 

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves assessorats en matèria de cultura 
Nombre de  produccions culturals jove 

Altres accions 
vinculades  

� Programacions culturals d’entitats privades: cinema Guiu, empresaris d’oci 
nocturn,... 

� Insomni. Programa d’Oci Alternatiu 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut Transició � Benestar Entorn 

1.5 EIX D’ACTUACIÓ Salut i Esports 

1.5.1. Programa Pla de promoció i prevenció de salut 
 

Objectius � Garantir l’accés als/les joves a la informació en matèria de salut, per tal de 
facilitar la presa de decisions respecte als seus comportament (alimentació, 
drogues, sexualitat, etc,...) a través de nous canals i mecanismes d’informació. 

� Fomentar hàbits saludables en el joves que fomentin un estil de vida saludable 

Accions a. Consolidar el Oficina Jove com a eina de referència informativa i 
d’assessorament dels joves també en matèria salut a través de la Consulta de 
Salut Jove 

b. Realització de campanyes informatives i producció de exposicions i materials 
que promocionin conductes saludables i de benestar en els a joves. 

c. Disseny i execució de tallers de sexualitat, drogues, alimentació, higiene 
personal i noves addiccions dins els centres de secundària 

d. Programar actuacions concretes en relació a dies mundials com el de la Sida, 
l’alimentació, ús i abús en drogues,... 

e. Garantir el treball interinstitucional a través de la Taula de Salut  per tal de 
dissenyar, executar i avaluar accions per a la prevenció de la salut en relació 
a conductes de risc del consum d’alcohol, pràctiques sexuals de risc, ... 

f. Dissenyar un programa estable d’oci alternatiu per a promocionar 
comportaments més saludables que afavoreixin una major qualitat de vida. 

Destinataris Joves de 15 a 18 anys � totes les accions, menys acció e. 
Joves majors de 18 anys � totes les accions menys acció b. i e.  

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrees de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Àrea d’educació, d’esports i de Salut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Centres educatius, CRP, AMPES i altres agents socials del territori 
Comissió tècnica de menors i adolescents en risc. 
Taula de Salut Jove 
Consulta Socio-Sanitària de l’AssociacióAntisida  

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves assessorats 
Nombre d’edicions i produccions de material orientatiu realitzades 
Nombre d’accions impulsades. 

Altres accions 
vinculades  

� Programacions culturals d’oci alternatiu.  
� Programacions esportives en horari alternatiu 
� Programacions d’entitats privades i clubs esportius. 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut Transició � Benestar � Entorn 

1.5 EIX D’ACTUACIÓ Salut i Esports 

1.5.2 Programa Promoció de la pràctica esportiva  
 

Objectius � Promocionar la pràctica esportiva com a mitjà per aconseguir un major 
benestar i salut en espais esportius de la ciutat o en els espais oberts per a la 
pràctica esportiva lliure, aprofitant l’entorn natural de la Seu d’Urgell 

� Promoure l’organització d’activitats esportives a càrrec de  col�lectius de joves 
� Fomentar i promoure l’ús de les instal�lacions esportives als joves 

Accions a. Col�laborar  interdepartamentalment amb l’àrea d’esports de l’ajuntament per 
a la programació estable d’activitats esportives que responguin a les 
aspiracions i inquietuds dels joves. 

b. Suport en la realització de pràctiques esportives com a oferta alternativa d’oci: 
esport&festa per la Festa Major, campionats nocturns,.... 

c. Fomentar la organització d’activitats esportives (lligues, torneig, activitats 
puntuals, etc...) amb lògica juvenil. 

d. Obrir les instal�lacions esportives en horaris que s’adaptin als joves: horaris 
nocturns, de cap de setmana. 

e. Potenciar la creació de nous itineraris de pràctiques esportives aprofitant 
l’entorn natural existent: rutes per a practicar Nòrdic Walking, circuits,...  

f. Difondre l’accés a les activitats esportives municipals i de caire privat. 
g. Promocionar la pràctica esportiva dins els centres educatius secundaris com 

activitat extraescolar. 
h. Impulsar i consolidar una programació estables esportiva amb la lògica 

juvenil.  

Temporització 2012 – 2015 

Destinataris Joves de 15 a 30 anys 

Gestors Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Àrea d’esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Associacions esportives de la ciutat 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de joves assessorats 
Nombre d’usuaris joves a les activitats esportives 
Nombre d’espais oberts per a la pràctica esportiva i de creats de nou. 

Altres accions 
vinculades  

� Programacions de les EEM 
� Projecte educatiu d’entorn. Àrea d’educació de l’Ajuntament de la Seu 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut Transició � Benestar � Entorn 

1.6 EIX D’ACTUACIÓ Mobilitat i Equilibri Territorial 

1.6.1 Programa Mobilitat Segura 
 

Objectius � Fomentar l’equilibri territorial en recursos, serveis i accions per tal d’assegurar 
unes polítiques juvenils adaptades a la realitat social dels joves de la Seu. 

� Afavorir i crear recursos, serveis i accions per afavorir la mobilitat dels joves 
urgellencs. 

Accions a. Gestionar i promoure descomptes  en el transport per als joves estudiants 
d’estudis superiors desplaçats a altres ciutats del territori català. 

b. Fomentar l’extensió de les beques d’estudiants de l’Alt Pirineu als joves 
estudiants de formació professional desplaçats a altres ciutats del territori 
català per no realitzar-se a la Seu d’Urgell. 

c. Donar suport en la mobilitat de grups associats i no associats  de joves per al 
desenvolupament  d’activitats i accions socio-culturals . 

d. Consolidar l’Oficina Jove com a espai de referència informativa i 
d’assessorament  dels joves també en matèria de mobilitat i beques i ajuts per 
al desenvolupament dels itineraris formatius dels joves estudiants de la Seu. 

e. Promoure una mobilitat nocturna segura.  

Temporització 2012 – 2015 

Destinataris Joves de 18 a 29 anys 

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  
Àrea de mobilitat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de millores en els preus dels transports públics per a estudiants. 
Nombre de joves assessorats en matèria de beques i ajuts per als estudis 
universitaris i d’extensió universitària. 
Nombre d’entitats o joves no associats que han gestionat programes de 
mobilitat dins i fora la comarca.  

Altres accions 
vinculades  

� Accions que afavoreixen la mobilitat internacional. 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut Transició Benestar � Entorn 

1.6 EIX D’ACTUACIÓ Mobilitat i Equilibri Territorial 

1.6.2 Programa Inter / Intra coordinació jove 
 

Objectius � Vetllar per l’equilibri territorial en recursos, serveis i accions per tal d’assegurar 
unes polítiques juvenils adaptades a la realitat social dels joves de la Seu. 

� Adequar les accions destinades a la població juvenil en els diferents àmbits de 
la vida del jove. 

� Treballar coordinadament amb els altres departaments de l’Ajuntament, altres 
institucions i agents socials amb la finalitat de garantir el sumatori de recursos 
i dotar de coherència les accions en matèria de joventut.  

Accions a. Crear un espai de coordinació permanent entre els diferents departaments de 
l’ajuntament de la Seu d’Urgell per mitjà de la creació de la Taula Jove  

b. Mantenir i consolidar l’Oficina Jove com a espai interinstitucional de treball 
coordinat entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell en matèria de joventut. 

c. Establir mecanismes estables de comunicació bidireccional entre els diferents 
departaments de l’Ajuntament  (instruccions de treball, informes tècnics,..)  

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrees de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Àrees de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre de reunions de coordinació interinstitucional 
Nombre de reunions de coordinació interdepartamental 

Altres accions 
vinculades  

Taula de  Salut 
Taula d’Agents Laborals 
Coordinació mensual tècnica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
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1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut � Transició � Benestar Entorn 

1.7 EIX D’ACTUACIÓ Recursos i equipament per a joves 

1.7.1. Programa Oficina Jove de l’Alt Urgell 
 

Objectius � Vetllar per al bon funcionament dels diferents serveis que conformen l’Oficina 
Jove de l’Alt Urgell  

� Assessorar, orientar i informar als joves per tal de garantir el desenvolupament 
autònom així com la seva participació activa i ciutadana a La Seu. 

� Millorar ,ampliar i consolidar els mecanismes i recursos per a l’assessorament 
en temes de formació, treball, habitatge, salut... 

Accions a. Consolidar l’Oficina Jove com a espai de referència per als joves en els 
diferents àmbits de la seva vida: habitatge, treball, educació, salut... 

b. Dotar l’Oficina Jove de recursos necessaris per a la seva eficàcia i rigorositat: 
infraestructural, econòmics, tècnics,... 

c. Fomentar la formació especialitzada de l’equip tècnic i informador per tal de 
poder donar resposta a totes les demandes d’assessorament. Així mateix, 
incorporar personal expert de forma puntual però estable per tal de dotar de 
rigorositat i eficàcia els assessoraments i consultes rebudes. 

d. Difondre els recursos, accions i serveis d’interès per als joves per mitjà de 
l’edició de guies, fulletons, xarxes socials, altres publicacions i altres eines de 
comunicació. 

e. Promocionar i consolidar mecanismes virtuals d’informació i assessorament 
de l’Oficina Jove. 

f. Promocionar, consolidar i fer arribar a més joves el Butlletí Jove com a eina 
telemàtica activa de comunicació i informació. 

g. Fer ús dels avisos SMS com a eina alternativa d’informació per als joves. 
h. Cercar i implantar noves formes d’informació i assessorament per tal de 

millorar el servei  d’assessorament  de l’Oficina Jove.  

Temporització 2012 – 2015 

Destinataris Joves de 15 a 35 anys  

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  
Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
DG de Joventut, a través de la Coordinació territorial de Joventut a LLeida 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre d’usuaris assessorats al Oficina Jove 
Nombre de consultes i visites al Oficina Jove (presencials, web) 
Nombre de correus electrònics registrats per a l’enviament massiu del butlletí 
jove. 
Nombre de consultor i experts que han col�laborat amb el Oficina Jove 
Nombre de SMS enviats 
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Nombre de publicacions, edicions , fulletons i altres mitjans per difondre els 
recursos, serveis i programes per a joves. 

Altres accions 
vinculades  

� Totes les accions anteriors tenen com a acció consolidar el Oficina Jove com 
a oficina d’emancipació, assessorant en habitatge, treball, formació,... 

 

1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut Transició � Benestar Entorn 

1.7 EIX D’ACTUACIÓ Recursos i equipament per a joves 

1.7.2. Programa Casal de Joves l’Escorxador 

 

Objectius � Promoure el Casal de Joves com a espai de dinamització juvenil de referència 
per a joves de 12 a 18 anys de la ciutat. 

� Impulsar actuacions de dinamització juvenil que responguin als interessos i 
aspiracions dels joves 

� Establir mecanismes de corresponsabilitat amb els joves i moviment 
associatiu juvenil per a la gestió i organització del casal de joves. 

Accions a. Dur a terme una programació estable d’activitats de dinamització juvenil amb 
la participació dels joves. 

b. Establir col�laboracions estables amb entitats juvenils o que tinguin un pes 
especial els joves per a completar la dinamització dels joves en la participació 
social i cultural de la ciutat. 

c. Fomentar la formació especialitzada de l’equip educatiu per tal de poder oferir 
un espai de dinamització juvenil atraient.  

d. Difondre els recursos, accions i serveis d’interès per als joves per mitjà de 
l’edició de guies, fulletons, altres publicacions i altres eines de comunicació. 

e. Col�laborar amb altres agents socials per tal de prevenir la exclusió socials o 
la violència de gènere. 

f. Impulsar nous mecanismes i formes de dinamització al Casal de Joves. 
g. Crear xarxa de col�laboracions entre els diferents casals de joves pròxims 

Destinataris Joves de 12 a 18 anys � acció a., d. 
Joves de 15 a 30 anys � acció a. b. i d.  

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre d’usuaris al Casal de Jove  
Nombre d’usos al casal de joves 
Nombre d’activitats desenvolupades de dinamització 

Altres accions 
vinculades  

Aquest programa està vinculat a programes d’inclusió, atenció a la diversitat i 
igualtat d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les Persones . 
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4.2.2 
PARTICIPACIÓ 

 

 

 

2 LÍNIA D’ACTUACIÓ PARTICIPACIÓ  

 Tipus de política de joventut Transició � Benestar Entorn 

2.1 EIX D’ACTUACIÓ Associacionisme  i participació jove 

2.1.1 Programa Acció jove  
 

Objectius � Fomentar i assessorar a grups formals de joves per a la creació de 
associacions juvenils.  

� Facilitar eines i recursos a les entitats i grups juvenils. 
� Potenciar convenis de col�laboració amb les entitats juvenils.  
� Fomentar i potenciar la participació i intervenció activa dels joves en la 

construcció de les polítiques de joventut del territori. 
� Enfortir i fer reconèixer l’associacionisme juvenil i dels grups formals de joves 

com a part activa de la ciutadania de la ciutat. 

Accions a. Donar a conèixer als joves tots els recursos i serveis disponibles a la ciutat i al 
territori per al desenvolupament d’accions 

b. Assessorar, donar suport infraestructural i fer un seguiment dels projecte 
proposats pels joves associats. 

c. Consolidar mecanismes fluïts de relacions i interlocució amb les entitats juvenils 
així com establir espais de trobada i d’intercanvis entre els i les joves per tal 
d’impulsar el treball en xarxa 

d. Consolidar l’Oficina Jove  com a espai per a l’assessorament, suport i  
desenvolupament de les activitats  de les entitats per a joves.  

e. Afavorir dinàmiques i processos participatius on els joves contribueixin en la 
vida de la ciutat així com fomentar la presencia dels joves de la ciutat en consell 
consultius i altres assemblees de la ciutat 

f. Consolidar una plataforma jove per tal de promoure el desenvolupament  de les 
polítiques municipals de joventut. 

g. Difondre les entitats juvenils en espais de difusió gestionats per l’Oficina Jove o 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 

h. Promocionar la Comissió de Festes i fer-la créixer en joves i en ciutadans en 
general com a plataforma participativa  ciutadana per al disseny, 
desenvolupament i avaluació d’actes socio-culturals de la ciutat 

Destinataris Entitats juvenils de la Seu 
Moviments o agrupacions juvenils no associats 

Temporització 2012 – 2015 
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Gestors Àrea de joventut , cultura i festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
 

Indicadors 
d’Avaluació 

Nombre d’entitats juvenils existents (antigues i de nova creació). 
Nombre de reunions amb entitats i grups formals realitzades. 
Nombre de cessions en espais juvenils realitzades. 
Nombre d’assessorament realitzats a les entitats i grups formals. 

Altres accions 
vinculades  

Subvencions per a entitats juvenils i joves no associats de DG  de Joventut 
 

 

2 LÍNIA D’ACTUACIÓ PARTICIPACIÓ 

 Tipus de política de joventut Transició � Benestar � Entorn 

2.2 EIX D’ACTUACIÓ Cohesió social i inclusió jove 

2.2.1 Programa Sentit ciutadà 
 

Objectius � Fomentar el sentit cívic entre els joves i en el conjunt de la població per tal de 
promoure la convivència cívica en la ciutat. 

� Facilitar la inclusió dels joves en les plataformes de participació i intercanvi. 

Accions a. Promoure accions per al foment de la convivència cívica dels joves a la ciutat: 
horaris nocturns, sorolls,....  

b. Crear espais d’interlocució i de mediació entre l’administració i  joves per a 
promoure actituds cíviques en esdeveniments com la festa major, i altres 
esdeveniments o situacions socials. 

c. Vetllar perquè no s’identifiqui els actes incívics amb els i les joves. 
d. Donar a conèixer el banc del temps com a eina de cohesió social i inclusió 

dels joves en la ciutadania de la ciutat 

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Àrea de Festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Policia Municipal 
Mancomunitat d’escombraries de l’Urgellet 
CAPAU 

Indicadors 
d’Avaluació 

Número de reunions de mediació d’interlocució 
 

Altres accions 
vinculades  

Taula del civisme. 
Banc del temps 
Aquest programa està vinculat a programes d’inclusió, atenció a la diversitat i 
igualtat d’oportunitats impulsats pel Consorci d’Atenció a les Persones . 
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2 LÍNIA D’ACTUACIÓ PARTICIPACIÓ 

 Tipus de política de joventut � Transició � Benestar � Entorn 

2.2 EIX D’ACTUACIÓ Cohesió social i inclusió jove 

2.2.2. Programa Inclusió Jove 
 

Objectius 

� Afavorir la interculturalitat i la convivència entre els joves autòctons i els joves 
immigrants a la ciutat. 

� Treballar coordinadament amb els agents socials del territori per tal de 
detectar necessitats, demandes i requeriments socials dels joves vulnerables 
a trobar-se en risc d’exclusió. 

� Establir i impulsar actuacions per atendre de forma coordinada les 
problemàtiques d’inclusió en la població juvenil 

� Impulsar polítiques per afavorir la plena inclusió dels joves atenent la diversitat 
i la diferència de gènere, ètnica, física, psíquica, cultural i social.  

� Prevenir i combatre la violència de gènere en les joves dones. 

Accions 

a. Consolidar el treball coordinat amb  agents socials a través de comissions 
tècniques: la comissió tècnica del pla de Ciutadania i immigració, comissió 
tècnica per a la igualtat 

b. Assessorar i orientar als joves immigrants en l’accés al món laboral. 
c. Impulsar programes per a la integració social per als joves nous vinguts per 

mitjà de serveis, recursos i actuacions. 
d. Potenciar tallers interculturals  i de  prevenció de la violència de gènere  en 

els centres educatius de secundària i espais joves. 
e. Ser partícips en el  protocol d’intervenció i col�laboració en la intervenció en 

joves en situació de risc social i de detecció de la violència de gènere. 

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrea de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
CAPAU 

Indicadors 
d’Avaluació 

Número de reunions de mediació d’interlocució 
Nombre de tallers interculturals i de prevenció de la violència de gènere 
realitzats als INS i espais joves. 

Altres accions 
vinculades 

Campanyes de sensibilització ciutadana. 
Pla de Ciutadania i Immigració de l’Alt Urgell. Consell Comarcal.  
Pla per a la Igualtat d’Oportunitats 
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4.2.3 
OBSERVATORI JOVE 

 

 

3 LÍNIA D’ACTUACIÓ Observatori Jove 

 Tipus de política de joventut Transició Benestar � Entorn 

3.1 EIX D’ACTUACIÓ Tots els mencionats anteriorment 

3.1.1 Programa Observatori de la Realitat Juvenil 
 

Objectius � Conèixer la realitat juvenil del nostre municipi com a eina bàsica per a poder 
planificar polítiques de joventut eficaces. 

� Contribuir al coneixement i a la comprensió de la realitat juvenil de la Seu 
d’Urgell. 

� Revisar, actualitzar i ajustar els serveis, programes i actuacions adreçades als 
joves la Seu. 

Accions a. Diagnosi, avaluació i seguiment del desplegament dels programes del Pla 
Local de Joventut de la Seu d’Urgell, amb la finalitat de vetllar pel compliment 
de les accions i de l’assoliment dels objectius fixats. 

b. Incorporar a l’anàlisi i l’avaluació del Pla Local i dels plans d’actuació les 
aportacions i valoracions dels joves, de les entitats juvenils, etc,.. 

c. Consolidar espais de debat, d’anàlisi i seguiment amb els joves 
representatius, amb les entitats juvenils i amb els agents socials del territori. 

Temporització 2012 – 2015 

Gestors Àrees de joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  

Indicadors 
d’Avaluació 

Número d’espais de debat i reunions de seguiment realitzades 
Número d’informes de seguiment i d’avaluació produïts 
Número d’estudis, estadístiques, informes,.... 

Altres accions 
vinculades  

 
Memòria de Seguiment de la Oficina jove de l’Alt Urgell. 
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4.3  

Calendari del Programa d’actuacions    
 

 

1 LÍNIA D’ACTUACIÓ EMANCIPACIÓ  

 
1.1 EIX D’ACTUACIÓ Habitatge 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Consolidar la Oficina Jove com a espai de referència en 

matèria d’habitatge jove: Informar i assessorar en matèria 

d’habitatge; difusió i informant de programes d’emancipació. 

                

Informar i tramitar ajudes d’habitatge                 

Edició de publicacions                 

Consolidar el taulell Compartim pis?                 

Gestió de la Borsa                  

1.1.1 Servei Jove d’Habitatge 

Crear espais d’intermediació entre joves i propietaris                 
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1.2 EIX D’ACTUACIÓ Treball 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Vetllar pel bon funcionament dels serveis de l’Oficina Jove 

en Treball i oportunitats a Europa 
                

Informació sobre ofertes de feina                 

Assessorar en programes europeus                 

Cessió gratuïta d’espais/recursos a joves emprenedors pel 

desenvolupament d’activitat per a joves 
                

1.2.1 Servei Jove de Treball i 

Oportunitats a Europa 

Edició de publicacions  en matèria de treball                 

Consolidar la Borsa de l’educació en el lleure: joves 

demandants i empreses  
                

Participar en processos de selecció                 

Oferir formació específica                 

1.2.2 Treballar en el món del lleure  

Crear llocs de treball a través de la xarxa lleure.                 

1.2.3 PQPI Oferir formació pràctica, bàsica i orientació laboral                 

Consolidar l’OJAU com espai d’assessorament a l’ocupació                 

Difusió mesures per afavorir els joves emprenedors a la Seu                 

Cessió gratuïta d’espais/recursos a joves emprenedors pel 

desenvolupament d’activitat per a joves 
                

Edició de publicacions  en matèria de treball                 

1.2.4 JovEmpren  

Creació de nous plans d’ocupació                 

 
1.3 EIX D’ACTUACIÓ Ensenyament i formació 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

1.3.1 Pac lleure Dissenyar i executar accions formatives permanent. en 

Educació en el lleure 
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Consolidar l’OJAU com a espai de referència informativa 

d’educació reglada, beques, ajuts,.... 
                

Edició de material per a la difusió de la oferta formativa 

comarcal. 
                

Disseny i producció d’exposicions i recursos d’orientació                 

Cessió d’espais Crear aules d’estudis                 

1.3.2 Servei Jove Acadèmic 

Crear espais de diàleg, col�laboració i suport amb els 

delegats, els centres educatius i agents socials i les AMPES 
                

 
 

1.4 EIX D’ACTUACIÓ Cultura i Oci 
 

2012 2013 2014 2015 
programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
                 

Consolidar l’OJAU com a espai de referència informativa en 

matèria cultural 
                

Crear un espais de coordinació semestral entre els 

departament de cultura i joventut 
                

Programa oferta cultural adreçada als joves i amb grups 

locals joves. 
                

Promoure descomptes joves per a l’accés a la cultura                 

1.4.1 Promoció i producció cultural 

Promocionar, donar suport, dotar de recursos i facilitar el 

desenvolupament cultural dels grups locals de joves en 

música, teatre i altres arts 

                

 
1.5 EIX D’ACTUACIÓ Salut i Esports 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

1.5.1 Pla de promoció i prevenció de 

salut 

Consolidar l’OJAU com a espai de referència informativa en 

matèria salut. 
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Realitzar campanyes informatives i produccions 

d’exposicions i material que promocionin conductes 

saludables i benestar. 

                

Programar actuacions concretes pels dies mundials                 

Potenciar un pla d’oci alternatiu.                 

Promocionar i col�laborar en el programa PAFES                  

Consolidar el treball de la taula de la nit                 

Programació estable d’activitats esportives dirigides ajoves.                 

Suport en la realització de pràctiques esportives com a 

oferta alternativa d’oci. 
                

Obrir les instal�lacions esportives en horaris “alternatius” i 

promocionar els espais obert esportius. 
                

Potenciar la creació de nous itineraris de pràctiques 

esportives aprofitant l’entorn natural.  
                

Impulsar, col�laborar i difondre l’Esport x tu a la nit.                  

Promocionar la pràctica esportiva dins els centres educatius 

secundaris com activitat extraescolar. 
                

Impulsar i consolidar una programació estables esportiva 

amb la lògica juvenil. 
                

1.5.2 Promoció de la pràctica esportiva 

Difusió de les activitats esportives a la Oficina Jove de l’Alt 

Urgell i altres equipament juvenils 
                

  

                  

1.6 EIX D’ACTUACIÓ Mobilitat i Equilibri territorial 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Consolidar l’OJAU  referent de mobilitat i beques                 

Descomptes desplaçaments estudiants                 

Fomentar l’ampliació beques Alt Pirineu – Cicles Formatius-                 

1.6.1 Mobilitat 

Suport a mobilitat entitats i joves no associats                 
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Promoure una mobilitat segura nocturna                 

Espai coordinació departaments ajuntaments: mensual                 

OJAU: coordinació interinstitucional setmanal                 

1.6.2 Inter / Intra Coordinació Jove 

Mecanismes estables de comunicació interinstitucional                 

 
 
1.7 EIX D’ACTUACIÓ Recursos i equipament per a joves 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Consolidar OJAU com a referència juvenil local                 

Dotar l’OJAU de recursos: HH, econòmics, infraestructures                 

Formació equip de joventut i assessories externes OJAU                  

Edició material propi com a eina del PJA                 

Consolidar WEB i butlletí reformulant i adapant 

constantment a la informació i assessorament adient 
                

Activar avisos SMS                  

1.7.1 Oficina Jove de  l’Alt Urgell 

Cercar i implantar noves formes informació i assessorament                 

Programació estable de tallers i cursos                 

Integrar i implicar als joves i a les entitats juvenil sen la 

programació del casal de joves 
                

Formació equip de joventut i assessories externes                  

1.7.2 Casal de Jove l’Escorxador 

Executar accions per a prevenir la exclusió social o la 

violència de gènere 
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2 LÍNIA D’ACTUACIÓ PARTICIPACIÓ  
 

2.1 EIX D’ACTUACIÓ Associacionisme i participació jove 
 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Donar a conèixer als joves i entitats els serveis i recursos 

disponibles a la ciutat 
                

Afavorir processos participatius pels joves a la ciutat                 

Consolidar plataforma jove pel debat en polítiques de 

joventut  
                

Espais de trobada i intercanvi pel treball en xarxa amb les 

entitats juvenils 
                

Promocionar la Comissió de festes com a plataforma 

participativa de joves a la vida social i cultural dela ciutat  
                

2.2.1 Acció Jove 

Fomentar la presència dels joves en consells consultius, 

assemblees de ciutat, ...  
                

          

2.2 EIX D’ACTUACIÓ Cohesió Social i inclusió jove 
 

2012 2013 2014 2015 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Editar guia de convivència cívica                 

Vetllar perquè no s’associïn els actes incívics amb la població juvenil                 

Donar a conèixer el Banc del temps com a eina de cohesió social                 

2.2.1 Sentit Ciutadà 

Crear espais d’interlocució i mediació entre administració i joves per a 

promoure actituds cíviques en esdeveniment com la Festa Major,... 
                

2.2.2 Inclusió Jove Consolidar el treball coordinat de la agents socials del territori                 
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Assessorar i facilitat al joves immigrants en la serva integració                 

Participar i impulsar projectes de prevenció de la violència de gènere de 

caire comunitari 
                

Ser partícips en el protocol d’intervenció en joves en situació de risc 

social i de detecció de la violència de gènere. 
                

 

3 LÍNIA D’ACTUACIÓ Observatori de la Realitat Juvenil 

    
3.1 EIX D’ACTUACIÓ Tots els mencionats anteriorment 
   

2008 2009 2010 2011 
Programa Accions 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Realitzar informes i estudis bianuals sobre la realitat juvenil                 

Diagnosi, avaluació i seguiment del PLJ 

interdepartamentalment i interinstitucionalment 
                

3.1.1 Observatori de la Realitat Juvenil 

Consolidar espais de debat, d’anàlisi i seguiment amb joves 

representatius i entitats juvenils. 
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4.4 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 

 
El sistema d’avaluació del Pla Local de Joventut 2012-2012, seguint la experiència dels anteriors plans locals, ha 
d’estar regit, principalment, pel criteri de funcionalitat per tal d’assegurar que no esdevingui un procés que suposi 
una càrrega i no ocupi un temps i esforç excessiu per als responsables tècnics de l’execució de les actuacions, 
serveis i programes que inclou aquest Pla Local de Joventut.  
 
Aquest sistema d’avaluació comprèn diferents accions què prenen com a referència diferents indicadors 
promoguts en el Pla Nacional de Joventut: 
 

1. Implicació dels Agents tant d’aquesta mateixa institució com d’altres entitats i del teixit associatiu 
juvenil i dels joves en particular 

2. Implantació de les actuacions, programes i serveis planificats en el PLJ 
3. Grau d’assoliment dels objectius mesurat en termes de progrés, ja que molts dels objectius són a mig i 

llarg termini. 
4. Execució de les actuacions: Eficàcia, eficiència, impacte, cobertura i accessibilitat, visibilitat, 

acompliment del calendari 
5. Equilibri territorial i cohesió social de les actuacions dutes a terme 

 
Partint d’aquests indicadors i del criteri de funcionalitat, el sistema d’avaluació s’estructura en diferents moments: 
 

- Avaluació de cadascuna de les accions ���� Totes les actuacions, programes i serveis haurien d’ésser 
avaluats individualment per l’àrea que en té la responsabilitat i el lideratge segons el seu sistema habitual 
i sense haver d’incorporar noves eines que compliquin la gestió a cada responsable d’acció. Se’ns dubte 
cal integrar aquesta part de l’avaluació com un element quotidià de la feina i no pas com un element 
excepcional que sorgeixi de necessitats del propi Pla Local de Joventut. Per realitzar aquesta avaluació 
s’haurà de complimentar la següent graella: 

 
EIX  
Programa  
Actuació  
Qui avalua  
Font d’avaluació  
Quan s’avalua  
Eficàcia En quina mesura s’han complert els objectius específics de l’acció? 

En quina mesura s’ha complert els objectius generals del PLJ? 
Eficiència S’han utilitzat bé els recursos econòmics i personals? 

S’ha coordinat l’acció a nivell interdepartamental i interinstitucional? 
Cost previst i cost real 

Impacte Efectes previstos i no previstos 

FI
TX
A
 D
’A
VA
LU
A
C
IÓ
 

Cobertura i accessibilitat Tots els destinataris han fet ús de l’acció implementada? 
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Visibilitat Quin és el grau de coneixement s’ha tingut l’acció implementada per part 
dels joves, altres departaments i altres institucions o entitats. 

Observacions Aspectes que cal tenir en compte. 
Reorientació/ millores Què cal millorar per a properes accions? 

 
 
- Avaluació interdepartamental ���� Trimestralment es realitzarà una reunió de seguiment per tal de 

valorar la execució dels programes, serveis i actuacions exposades en el Pla Local de Joventut. La 
finalitat d’aquesta avaluació es debatre l’estat de les polítiques de joventut per tal d’ajustar les accions de 
cadascuna de les àrees de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell a les necessitats i demandes juvenils. 

 

- Avaluació anual ���� Cada any s’integraran totes aquestes avaluacions individuals en un document 
memòria permetent així una valoració global del Pla Local de Joventut i, facilitant el reajust i replanificació 
d’aquelles accions que es cregui convenient. Aquesta avaluació hauria de comptar no només amb la 
participació dels tècnics responsables d’àrea, sinó també amb una representació dels joves de la Seu per 
tal d’avaluar l’impacte i l’eficàcia de les actuacions dutes a terme.  Per tant, aquesta avaluació anual 
servirà per preveure les intervencions del nou exercici i l’actualització de les previsions i dels recursos 
aportats al Pla Local de Joventut. 

 
- Enquesta/ valoració dels destinataris de les actuacions ���� En cadascuna de les actuacions que sigui 

apropiat s’intentarà recollir una valoració dels destinataris dels serveis, programes i accions portades a 
terme. Així mateix, es dissenyarà una enquesta que serà passada als joves de la Seu per avaluar el grau 
de satisfacció que tenen envers les polítiques municipals, incidint en el grau de coneixement dels serveis i 
actuacions municipals adreçades a la població juvenil de la ciutat i en el nivell de satisfacció en la 
utilització d’aquests serveis. 

 
- Avaluació Final de realització del PLJ 2012-2015 ���� A partir de totes les dades recollides en les 

diferents avaluacions esmentades es realitzarà una memòria global de tot el període que abarcarà el PLJ 
i que coincidirà amb el final de l’execució del PLJ. Aquest pocrés haurà de permetre valorar les accions 
fetes i els resultats obtinguts per extreure conclusions sobre l’evolució del Pla Local de Joventut, l’ús del 
serveis que hi són inclosos, l’abast de les programacions i, sobretot, dels recursos destinats als joves. 
Així mateix, aquest procés servirà, se’ns dubte, per a dissenyar i promoure les actuacions que es duguin 
a terme  en el PLJ del 2016-2019. 

 
 

Finalment, cal citar el seguiment que es realitzarà setmanalment del Pla Local de Joventut entre la OSJ Alt Urgell i 
la Regidoria de Joventut. Aquest seguiment permetrà valorar la eficàcia i l’adequació de les accions a la realitat 
juvenil de la Seu d’Urgell. Així mateix, mensualment es realitza una reunió interdepartamental que servirà que 
difondre i avaluar l’execució del Pla Local de Joventut. Per completar aquest seguiment, trimensualment es 
realitzen reunions amb les entitats locals per tal de debatre l’estat de les polítiques locals així com establir 
mecanismes de col�laboració i coordinació. 
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5.  

 
METODOLOGIA DE TREBALL I PRINCIPIS RECTORS  

 
a. Recursos Humans 
b. Recursos Financers 
c. Recursos Estructurals 
d. Principis Rectors de les polítiques de joventut 

 
 
En aquest apartat es detallaran els Recursos Humans, Financers i Funcionals dels que disposa l’Ajuntament de La 
Seu d'Urgell per a dur a terme les polítiques de joventut així com els principis rectors de les polítiques de joventut 
amb els que es regeix la Regidoria de Joventut. 
 

a. Recursos Humans 

 
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell compta amb els següents recursos distribuïts en els 
dos grans serveis que gestiona aquesta àrea: 

nom Càrrec categoria Dedicació  ubicació 

Carli Farràs Tècnica de joventut A2 37,5 hores OJAU i Casal Jove 

Sabina Romero Tècnica informadora juvenil C 37,5 hores OJAU-  Servei Informació General 

Yolanda Maya Tècnica d’Habitatge  C 25 hores OJAU-  Servei Habitatge Jove 

Anais Carmona Dinamitzadora Juvenil C 21 hores Casal jove 

Elena Lopez Dinamitzadora Juvenil C 15 hores Casal Jove 

Xavi Estival Dinamitzador Juvenil C 4 hores Casal Jove 

Maria Vilana Dinamitzador Juvenil C 4 hores Casal Jove 

Carlos Reguero Dinamitzador juvenil C 4 hores Casal jove 

 
Així mateix, durant el període de les vacances com el d’estiu, l’Ajuntament de La Seu d'Urgell contracta a 12 
monitors i un director de lleure per a dur a terme el Casal d’Estiu municipal; Per tant, més de 20 joves, d’entre 18 i 
33 anys  dissenyen, gestionen, impulsen i avaluen el Pla Local de forma permanent. 
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b. Recursos financers 

El pressupost municipal, aprovat en aquest 2012, que es destina als serveis, activitats i programes específicament 
(capítol 1, personal, capítol 2, despeses de funcionament i capítol 4, transferències corrents/activitats) de l’àrea de 
joventut és de 190.052,09 €, el que suposa un 1,96 % de tot el pressupost municipal en els capítols 1, 2 i 4. Val a 
dir que la transversalitat amb què es treballa des de la Regidoria de Joventut fa que els recursos totals que es 
destinen a joventut siguin molt superiors als del pressupost específic de l’àrea. En el quadre següent es mostra el 
pressupost de la Regidoria de joventut desglossat les àrees de joventut i el total del pressupost municipal i el 
percentatge que suposa sobre aquest pressupost municipal.  
 

any 2012 PRESSUPOST REGIDORIA JOVENTUT PRESSUPOST MUNICIPAL 

cap 1 142.292,81 5.782.454,72 

cap 2 47.759,28 2.745.125,96 

cap 4 0,00 1.181.676,37 

 190.052,09 9.709.257,05 

 

Per al següent 3 anys, es mostra un pressupost estimat, sense cap  increment, el que suma un total de 760.208,36 
€ que destinarà del pressupost municipal a les polítiques de joventut en els propers 4 anys. Finalment, cal dir que 
els recursos, serveis i actuacions juvenil tenen una segona font de finançament que són les pròpies subvencions 
que previsiblement atorgaran a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell administracions públiques com és la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 

c. Recursos funcionals 

La Regidoria de joventut compta amb un Centre Cívic per a Joves on s’hi dur a terme  diàriament el Casal de 
Joves. També disposa de sales que es cedeixen a grups i entitats juvenils per a desenvolupar-hi activitats pròpies 
com reunions, assaigs,... També es duen a terme activitats destinades als joves i la majoria d’elles dirigides i 
organitzades pels propis joves. Així mateix hi ha una espai destinat al Punt Òmnia on els joves es poden connectar 
gratuïtament a internet o fer servir l’ordinador per fer-hi treballs,... i també es poden apuntar a cursos de formació i 
perfeccionament en les noves tecnologies. 
 
Així mateix, des de el juny de 2008 els joves disposen en aquest mateix espai, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell en 
conveni amb la Direcció General de Joventut i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el qual va ser un servei pioner al 
nostre territori i el seu funcionament és exemplar per la resta d’oficines i serveis de la joventut. 
 
Finalment, considerem també com a recurs funcional la pàgina web de la Oficina Jove i el Butlletí Jove ja que, tot i  
no ser un espai físic pròpiament, si que és un espai virtual destinat als joves de la ciutat. Novament, és una acció 
conjunta amb l’àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb la qual  s’ha arribat interactivament a molt 
joves de la Seu i la comarca que no s’apropaven presencialment a la Oficina Jove de l’Alt Urgell. 
 
Els joves de la Seu també disposen d’altres espais que no estan gestionats directament per la Regidoria de 
Joventut però que si es duen a terme activitats conjuntes amb altres Regidories com és: el Centre Cívic el Passeig, 
el Centre Cívic Les Monges, el Poliesportiu, el Pavelló, la Piscina Municipal, el Parc Olímpic del Segre, la 
Biblioteca Municipal i altres equipaments municipals. 
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d. Principis rectors de les polítiques de joventut  

 

Com ja s’ha avançat en l’apartat d’introducció d’aquest Pla Local, el model metodològic que s’ha plantejat per a la 
implementació té en compte els 4 principis rectors del PNJCat 2010-2020.  Aquest principis són: 
 

- Qualitat ����  El conjunt d’accions, serveis i recursos que  l’Ajuntament de La Seu d'Urgell impulsarà a 
través d’aquest pla per als propers 4 anys té la voluntat d’incorporar els criteris d’eficiència i eficàcia, i per 
tant, caldrà una constant proximitat i adequació a la realitat juvenil del nostre municipi.   Per aquest motiu 
caldrà ser molt coherent en el disseny de les accions, ja que en aquest disseny és on s’ha tingut en 
compte l’entorn particular de la Seu.  Així mateix, durant la implementació també es té en compte la 
innovació i la creativitat  per fer front a les dificultats o oportunitats que vagin sorgint, així com també el 
realitzar un seguiment de la gestió per tal de poder nodrir rigorosament l’avaluació. 

 
- Participació ���� En l’elaboració d’aquest pla em cregut des d’un inici que cal comptar amb la complicitat 

dels joves, i no només com a font de consulta sinó com a corresponsals també de les polítiques de 
joventut del municipi. Així mateix, aquesta participació s’ha fet extensiva a altres agents i entitats que 
incideixen o poden incidir en els joves.  Per assumir aquest principi ha estat del tot imprescindible 
disposar de canals de comunicació estables i adaptats als interlocutors, ja siguin els joves com altres 
entitats o administracions.   

 
- Transformació���� Per tal de poder contribuir a la missió del PNCat, em apostat per incloure una 

perspectiva inclusiva per tal de millorar les condicions de vida dels joves de la Seu per tal que aquest 
puguin desenvolupar plenament el seu projecte de vida en l’entorn socio-econòmica que té la Seu. 
Aquests principi també té en compte l’universalisme en els programes així com també la lluita contra les 
desigualtats socials que es generen per factors com la pròpia condició juvenil, el sexe, classe social,.... 
Com hem vist en l’anàlisi de la realitat juvenil, la condició juvenil ve acompanyada d’altres factors que 
poden incidir negativament en el seu desenvolupament, per aquest motiu les accions plantejades 
preveuen desenvolupar metodologies d’intervenció que apoderen als joves de la ciutat, potenciant les 
seves capacitats, sobretot el que més dificultats tenen, però també incidint en l’entorn, en la pròpia ciutat. 

 

- Integralitat���� s’ha considerat del tot imprescindible integrar els principis de interdepartamentalitat i 
interinstitucionalitat  en tot el procés d’elaboració del pla, com també s’ha previst en el desenvolupament i 
l’avaluació de seguiment i final del Pla. Així mateix, s’ha establert mecanismes estables de coordinació i 
treball conjunt, el quals passen per l’establiment de reunions periòdiques amb tots els agents que 
treballen directa o indirectament amb els joves de la Seu, amb la fita de fer també corresponsables de les 
polítiques de joventut del nostre municipi.  El treball en xarxa serà imprescindible en l’execució del Pla 
Local d’aconseguir unes actuacions, programes i serveis eficients, realistes i que responguin a les 
necessitats i aspiracions dels joves de la nostra ciutat. A més a més, la experiència d’aquests anys ens 
ha demostrat que el sumatori d’esforços dóna bons resultats i, en definitiva, en surten beneficiats els 
joves de la nostra ciutat i territori. 

 
A continuació es detallen les diferents coordinacions i cooperacions que duu a terme la Regidoria de Joventut dins 
i fora de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell. 
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Interdepartamentalitat. 

Com ja es va realitzar en els anteriors plans locals, la Regidoria de Joventut ha apostat pel treball coordinat entre 
departaments per tal de poder cobrir totes les demandes i necessitats dels joves. Per aquesta raó, es mantindrà i 
es vol fiançar tots aquells programes i actuacions fets conjuntament amb altres àrees. Les principals àrees amb les 
que la Regidoria de Joventut treballa de forma continuada són: 

 
Àrea Exemples de programes, actuacions,... 
Esports Esport&Festa, Insomni, jornades esport i festes i altres esdeveniments,... 

Ensenyament Pla Educatiu d’Entorn, Pla de Dinàmica Educativa,... 

Cultura Programacions culturals, Escoles Municipals, Biblioteca Municipal,... 

Promoció econòmica Subvenció a emprenedors joves, Fira de Sant Ermengol, Mercat Medieval, Banc del 
Temps... 

Festes Festa Major, Tió de Nadal, Cavalcada de Reis,   Comissió de Festes,... 
 

Existeix una coordinació interdepartamental a partir de la creació de comissió de treball en la que hi estan present 
totes les àrees o departaments que participen directament en el projecte, actuació o servei i porten a terme tant de 
l’anàlisi de la realitat, dissenys, programació i avaluació.  

Interinstitucionalitat 

Com en el cas de l’anterior criteri, en els darrers anys s’han establert tot un seguit de coordinacions per tal de 
sumar esforços i no duplicar-los entre les diferents administracions i entitats de la Ciutat. Davant l’èxit i la gran 
acceptació de totes les parts implicades es preveu continuar per aquesta perspectiva de treball coordinat. A 
continuació es detalla amb quines administracions i entitats col�labora la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
La Seu d'Urgell: 
 

Entitats Exemples de programes, actuacions,... 
OSJ Alt Urgell El principal exponent del treball coordinat d’aquest darrers anys és la Oficina Jove de 

l’Alt Urgell i els serveis que se’n desprenen. Però també altres accions com la Guia de 
lleure d’estiu, el PAC Lleure,.... 
Aquest només han estat alguns dels exemples del resultat de la estreta coordinació amb 
el Consell Comarcal. Setmanalment, es realitzen una reunió de coordinació per tal de 
consensuar programes, serveis i actuacions tant a la Seu com a la Comarca amb 
l’objectiu de sumar esforços i evitar duplicitats pel benefici dels joves del territori. 

CAPAU Comissió Tècnica per a l’atenció de joves i menors en risc. 
Comissió Tècnica pel Pla de Ciutadania i immigració 

Centres educatius Xerrades, exposicions, actuacions,... destinades per a joves i infants relacionades amb 
l’àrea de salut, orientació professional, lleure, 

CRP Xerrades, exposicions, actuacions,.... als centres educatius. Pla de Dinàmica Educativa. 
Programa 3E 

SASC-Pixies  

Fundació Sant Hospital Consulta Jove, Comissió Tècnica per a l’atenció de joves i menors en risc. 

Clubs esportius  Xarxa Lleure Estiu.  

Ajuntaments de la 
Comarca 

Xarxa Lleure Estiu. PPPS. Actuacions i serveis per a joves. 

Mossos d’Esquadra Comissió Tècnica per a l’atenció de joves i menors en risc. Taula de Salut 

Càritas Comissió Tècnica per a l’atenció de joves i menors en risc. 
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Participació jove 

En aquest apartat es mostra la participació dels joves de la Seu en el PLJ, tant en grau com en la estabilitat 
d’aquesta participació, així com l’existència d’òrgans juvenils d’interlocució amb l’Ajuntament de La Seu d'Urgell, 
en l’elaboració del PLJ. 
 
SASC-Pixies Xarxa Lleure Estiu, Actuacions de dinamització juvenil, Parc de Nadal, Fira de Sant Ermengol, 

Anàlisi de la Realitat Juvenil.  

CAU Xarxa Lleure Estiu, Actuacions de dinamització juvenil, Parc de Nadal, Fira de Sant Ermengol, 
Anàlisi de la Realitat Juvenil.  

AJAU Actuacions de dinamització juvenil, Fira de Sant Ermengol, Anàlisi de la Realitat Juvenil.  

JNC Actuacions de dinamització juvenil, Fira de Sant Ermengol, Anàlisi de la Realitat Juvenil.  

JSC Actuacions de dinamització juvenil , Anàlisi de la Realitat Juvenil. 

JERC Actuacions de dinamització juvenil, Fira de Sant Ermengol, Anàlisi de la Realitat Juvenil.  

Delegació de 
joventut Bisbat 
d’Urgell 

Xarxa Lleure Estiu, Actuacions de dinamització juvenil, Parc de Nadal, Fira de Sant Ermengol, 
Anàlisi de la Realitat Juvenil.  

Aibatutanga Actuacions de dinamització juvenil, Parc de Nadal, Fira de Sant Ermengol, Anàlisi de la Realitat 
Juvenil.  

 
Cal a dir, abans de comentar aquesta participació, que en aquests darrers anys, la Regidoria de Joventut ha tingut 
molt en compte alhora d’elaborar, implementar i avaluar el PLJ els criteris d’interdepartamentalitat i 
interinstitucionalitat.. El darrer criteri de funcionament, el de la participació juvenil és el que més preocupa en 
aquesta administració per la poca costum dels joves a participar i implicar-se activament en tot el que comporta un 
PLJ, però en el darrers anys fins a l’actualitat s’han obert camins d’interlocució amb els joves per tal de permetre 
una comunicació fluïda i bidireccional entre els joves i l’Ajuntament de La Seu d'Urgell. Així mateix, s’han establert 
convenis de col�laboració i cooperació per a la realització d’actuacions dirigides als joves de la ciutat. Però es 
necessari continuar treballant per fer més sòlida i permanent aquesta participació jove; per tant, continua sent un 
dels objectius prioritaris del PLJ 2012-2015. Tot i així, la Regidoria de Joventut d’aquest Ajuntament té establerts 
llaços de comunicació permanents i bidireccionals amb entitats juvenils com l’Associació SASC-pixies, l’AJAU, 
Delegació de Joventut del Bisbat, el CAU... el que permet donar suport i col�laborar amb les iniciatives juvenil però 
també permet impulsar polítiques locals en matèria de joventut consensuades per les entitats juvenils de la Seu.  
 
Durant aquest darrers anys s’ha denotat un elevat interès dels joves a participar activament en el moviment 
ciutadà de la ciutat. Això ens porta a que en aquests propers anys es tindrà molt en compte aquesta implicació 
dels joves per tal d’ajustar molt més les polítiques de joventut a les demandes i necessitats d’aquests.  
 
Així mateix, l’estabilitat en la participació en el PLJ s’ha limitat fins al moment sobretot en la diagnosi i en 
l’avaluació a nivell global de les polítiques locals juvenils. Però, en algunes actuacions la participació és més 
estable i es duent a terme durant tot el diagnosi, disseny, implementació i avaluació. 
 
Actualment a la Seu existeix a l’Ajuntament de La Seu d'Urgell, la comissió de festes composada majoritàriament 
per joves de la Seu que participen activament en el disseny, desenvolupament i avaluació d’algunes activitats 
municipals com és, sobretot, la Festa Major de la ciutat, però també d’altres que depenen directament de la 
Regidoria de Joventut com és el Tió de Nadal, el Parc de Nadal i la Cavalcada de Reis.  
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6.  
 

PRESSUPOST ESTIMAT 2012-2015 
 
 
 
El pressupost que es mostra a continuació mostra el que s’ha aprovat pel 2012 en el diferents capítols que 

contempla així com la previsió pel 2013, 2014 i el 2015. Aquesta previsió s’ha calculat aplicant un sense cap 

increment inicial que serà variable en funció de les necessitats reals del plans d’actuació anuals. 

 
 
 

Pressupost  estimat 2012-15 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 TOTAL 

2012 142.292,81 47.759,28 0,00 190.052,09

2013 142.292,81 47.759,28 0,00 190.052,09

2014 142.292,81 47.759,28 0,00 190.052,09

2015 142.292,81 47.759,28 0,00 190.052,09

TOTAL 569.171,24 191.037,12 0,0 760.208,36
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