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1. PRESENTACIÓ
Aquest és el Pla Local de Joventut que es redacta des de l’Ajuntament de Tremp. Des
de l’any 2004 que es va formular el primer, la realitat juvenil del territori ha canviat
durant aquests anys en alguns àmbits, millorant i replantejant algunes de les
problemàtiques i necessitats dels i les joves. No obstant, hi ha alguns obstacles que
encara es repeteixen i no han variat massa durant el transcurs del temps i d’altres
dificultats que s’han fet més visibles durant aquest últim any excepcional marcat per la
crisis sanitària.
Les polítiques de joventut són les eines que es tenen des de les administracions locals
per a oferir al col·lectiu jove del municipi les oportunitats per a desenvolupar una vida
amb garanties i tot els èxits possibles.
Tremp reuneix unes característiques que fa que els obstacles que s’hi presenten
s’hagin d’abordar des d’unes estratègies específiques que es presenten en els
següents punts del document. El Pla Local de Joventut és l’instrument des d’on
planificar totes aquestes eines que seran referents pels propers anys.
El Pla Local de Joventut està format per tres grans blocs:


l’Anàlisi de la realitat juvenil (diagnosi de quina és la situació actual dels joves
al territori d’acord amb un estudi estadístic i també qualitatiu a partir de
diversos mètodes que s’exposen en cada apartat).



Visualització de la realitat juvenil (a partir de taules que visibilitzen els serveis i
equipaments que hi ha al territori per donar resposta als diversos eixos que el
Pla Nacional de Joventut vol abordar).



Propostes d’actuació (definició d’objectius i redacció de propostes concretes
per a cada necessitat).
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1.1. CONTEXT GEOGRÀFIC I SOCIODEMOGRÀFIC
Tremp és una ciutat ubicada a la zona nord-occidental de Catalunya, és la capital
econòmica del Pallars Jussà. El nucli central del municipi, Tremp, es caracteritza per
ser un de les portes al Pirineu ja que aplega una quantitat de serveis que no es troben
a la resta de la comarca del Jussà i fins i tot a les comarques veïnes. D’entre aquests
serveis cal destacar l’Hospital Comarcal del Pallars o bé la Partida Judicial del Pirineu i
l’Espai Cultural La Lira com a tres punts referents de la zona.
Actualment el municipi està format per 29 nuclis de població, forjant la Conca de
Tremp, delimitada per les serres i muntanyes de Montllobar, Lleràs, Comiols, Boumort i
Montsec d’Ares. El fet de que hi hagi una gran quantitat de nuclis de població i que
molts d’ells tinguin un reduït pes demogràfic presenta una doble problemàtica: d’una
banda, la gran quantitat de nuclis es troben molt dispersats entre ells, situació que
obliga a multiplicar les inversions per a cobrir els serveis mínims de tots els nuclis.
D’altra banda, hi ha una part del terme municipal, la Terreta, que gravita fora de la
capital municipal, esdevenint una àrea funcional per si mateixa amb un grau de
relacions molt important entre els nuclis que la integren al mateix temps que tals
relacions queden allunyades del nucli central: Tremp.
Tenint en compte les dades sociodemogràfiques, El Pallars Jussà compta amb una
població total de 13.227 habitants (segons dades d’IDESCAT actualitzades l’1 de
gener del 2020) i d’aquest nombre 6.234 són habitants del municipi de Tremp (segons
dades del Padró d’habitants en data 8 de juliol de 2021).
En el següent gràfic Població. Per sexes. Tremp. 1998-2020 extret d’IDESCAT es pot
observar tant l’ascens com el declivi de la població total de Tremp dividida per sexes
de les últimes dues dècades. Cal destacar que des de la redacció de l’últim PLJ de
Tremp, el 2016, hi ha hagut una disminució de la població en general, amb una breu
diferència entre el sexe masculí i el sexe femení. Posicionant aquest últim com a més
nombrós que el masculí. Observant el darrer any que indica el gràfic (del 2019 al
2020), es pot veure un breu increment de la població, en major part en el sexe femení.
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Gràfic 1 extret d’IDESCAT: Població. Per sexe. Tremp. 1998-2020. El requadre groc emmarca les dades
de població des de la redacció de l’últim Pla Local de joventut.

Pel que fa a l’educació i la formació, a la Comarca del Pallars Jussà hi ha tres
centres educatius de secundària, dels quals dos d’ells es troben a Tremp: l’Institut de
Tremp i el Col·legi Maria Immaculada. El primer va des de primer d’ESO fins a segon
de Batxillerat, mentre que el Col·legi M. Immaculada inclou fins quart d’ESO. A l’Institut
de Tremp també s’imparteixen Cicles Formatius post obligatoris.
A continuació s’observen uns gràfics fets a partir de dades proporcionades pels
centres educatius de secundària de Tremp (sense incloure dades dels Cicles
Formatius). A grans trets, el nombre d’alumnes de l’ESO ha augmentat durant els
darrers cursos. Es pot veure aquest augment sobretot en les dades de l’Institut de
Tremp, tant en l’educació secundària (ESO) com en el Batxillerat.
El nombre de persones que superen ambdues titulacions no mostra grans canvis al
llarg dels cursos. En excepció cal destacar que a l’Institut de Tremp el curs 2018-2019
es mostra una petita disminució de persones que superen les titulacions educatives.
Mentre que en el Col·legi Immaculada el major nombre de titulació de la ESO no
superada es trobar en el darrer curs 2019-2020.
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Quant a l’atur, les dades del 30 de juny del
2020 destaquen el següent perfil d’atur a
Catalunya:

total

de

485.019

persones

aturades inscrites al SOC. L’edat amb un
major atur és entre els 25 i 29 anys (49%). El
tant per cent és més elevat en les dones que
en els homes (55% sexe femení, 45% sexe
masculí).

Pel que

d’ocupació
Ocupacions

es

sol·licitada
elementals

refereix al grup
destaquen
(30%)

i

les
els

treballadors de restauració, personals i venedors (24%). Amb un 9%, l’indicador més
baix de les dades publicades, es situa l’ocupació de tècnics i professors.
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La taula següent mostra l’atur al Pallars Jussà actualitzat aquest passat desembre
2020. S’observa un total de 731 persones inscrites a l’atur en aquestes dates, de les
quals 402 pertanyen al municipi de Tremp.
Segons dades d’IDESCAT el major sector registrat a l’atur el 2020 va estar el dels
serveis amb un nombre destacat, seguit de la construcció i la indústria. Pel que fa al
sexe, les dones es posicionen amb un major nombre d’atur respecte els homes.
Més concretament, pel que es refereix a Tremp, també destaca l’ocupació en serveis
amb un major nombre d’atur, seguit per la construcció. Les dones també mostren un
major registre a l’atur que els homes.

Font: IDESCAT a gener 2021.

Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà hi ha varis serveis i iniciatives que tenen
com a objectiu potenciar l’emprenedoria al territori. D’entre aquests serveis cal
destacar el Reempresa, un programa que pretén donar continuïtat a empreses en ple
funcionament. El Premi Jove Emprenedor, que premia les millors iniciatives
empresarials desenvolupades a la Comarca per tal de promoure l’impuls econòmic al
territori i el rejoveniment del teixit empresarial. Es premia als projectes més
innovadors, amb més potencialitat i creixement que promoguin la creació de riquesa i
llocs de treball.
El Premi Jove Emprenedor d’enguany ha tingut en compte els següents projectes:
Centre de Bellesa i Salut (Tremp), Flors Natural Dyes (Tremp), Ryokan Talarn (Talarn),
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Clínica veterinària (Tremp), Carrella (Abella de la Conca), Functional Training (La
Pobla de Segur), Pyrenees Mountain Wallness (La Pobla de segur).
A més, per tal introduir l’àmbit de l’emprenedoria amb els i les joves de secundària,
Batxillerat i Cicles Formatius, s’organitza Fotografia l’emprenedoria, un concurs de
fotografia digital per Instagram.
La mobilitat i el transport públic el Pallars Jussà s’estructura a partir del bus i del
tren. Aquest transport connecta alguns municipis de la Comarca però no arriba a tots
ells. Així doncs, la connexió de Tremp amb altres municipis passar per l’ús d’aquests
dos vehicles. Aquestes dues opcions de transport públic també són les que connecten
amb les ciutats de Lleida i Barcelona. No obstant, tot i el ventall d’horaris i
combinacions amb el bus i el tren, la mobilitat sovint és una problemàtica, ja que els
horaris i les opcions de transport no cobreixen la diversitat de necessitats i horaris de
la població, de manera que les persones que poden acaben fent ús del vehicle privat.
Pel que fa a l’habitatge i l’emancipació, el gràfic de continuació mostra la taxa
d’emancipació a Catalunya entre joves de 16 a 29 anys. El requadre groc remarca els
últims anys des de la redacció de l’últim Pla Local de Joventut. En general, es veu com
el percentatge d’emancipació ha anat a la baixa, tot i que va fer un petit increment el
2018 el qual va disminuir el següent any.

La Comarca del Pallars Jussà compta amb el servei d’Oficina integral i borsa social
d’habitatge, que gestiona, entre d’altres, prestacions econòmiques pel pagament de
lloguer i alguns ajuts a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer.
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Aquest servei comarcal també disposa d’una Borsa d’habitatge. A més, Tremp disposa
de la seva pròpia Borsa d’Habitatge al lloguer, no específica per a joves però sí que en
són bona part dels usuaris llogaters.
Un altre punt és la salut jove, que inclou molt àmbits. A Tremp es troba l’Hospital del
Pallars juntament amb un Centre d’Atenció Primària on els i les joves es poden dirigir
en el cas que sigui necessari. Des de fa uns anys es desenvolupen dos projectes
juntament amb els centres de secundària del Municipi que pretenen apropar recursos
de salut als i les joves: projecte Ampollon i programa Salut i Escola.
En relació al consum de drogues de la població, és el Projecte Home qui s’ocupa de
fer aquesta tasca al Municipi. Treballen pel tractament i la prevenció de les
drogodependències, l’alcoholisme i les ludopaties i la seva missió és promoure la
dignitat i l’autonomia a les persones. Projecte Home va facilitar les següents dades
que visibilitzen els i les joves que han estat usuaris del seu centre en els dos últims
anys tant al Pallars Jussà com a Tremp.

Font: Projecte Home, dades a març del 2021.
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1.2. POBLACIÓ JOVE
Del total de la població del Pallars Jussà 13.227, 3.275 són joves d’entre 14 i 34 anys.
I d’aquesta última dada, 1.558 són joves del municipi de Tremp tenint en compte la
mateixa franja d’edat. És a dir, del total de població municipal de Tremp 5.911, 1.558
són joves d’entre 14 i 34 anys.

Gràfic 2: Població a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. Tremp. 2020

En el Gràfic 2 Població a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. Tremp. 2020 es
poden veure dades més detallades pel que fa a la població jove de Tremp. El
nombre de noies joves augmenta en la franja d’edat de 15-19 anys i en la de 25-29
anys respecte les franges anteriors. Mentre que el nombre de nois joves augmenta en
la franja de 20-24 anys i en la franja de 30-34 anys.
A grans trets, es percep una gran diferència entre homes i dones. De la franja d’edat
de 10-14 anys a la de 25-29 anys els nombre de dones joves és lleugerament major
que el d’homes joves. En canvi, a partir d’aquesta darrera franja, el número d’homes
passa a ser superior. A la taula de continuació es pot veure la gràfica anterior
exposada en xifres:
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Població a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. Tremp. 2020
EDAT

DONES

HOMES

TOTAL

De 5 a 9 anys

140

143

283

De 10 a 14 anys

154

156

310

De 15 a 19 anys

168

138

306

De 20 a 24 anys

154

153

307

De 25 a 29 anys

161

152

312

De 30 a 34 anys

150

173

323

De 35 a 39 anys

175

178

353

De 40 a 44 anys

215

237

452

1.3. AGENTS IMPLICATS EN JOVENTUT
a) Regidoria de joventut
Les polítiques de joventut a Tremp han anat evolucionant al llarg dels anys. La
regidoria de joventut des de l’any 2004 que disposa de pressupost propi i té entitat per
si sola.

b) Tècnica de joventut
L’Ajuntament de Tremp compta amb la figura de la tècnica de joventut des de fa 24
anys. Però aquesta figura mai ha tingut dedicació plena a joventut, sempre ha dedicat
una part de la seva feina a aquesta tasca compartida amb moltes altres com festes,
cultura, comunicació, educació, etc. L’any 2009, aquesta tècnica passa a assumir
també les tasques de cap de l’àrea de serveis personals, sumant-se aquesta nova
responsabilitat a la feina de gestionar tècnicament totes aquestes branques de l’àrea.
Per tant, ha de preparar pressupostos d’equipaments culturals, preveure els temes del
personal dels equipaments, realitzar les memòries tècniques per assolir ajuts de les
diverses institucions públiques, reunions amb la resta de caps de l’Ajuntament...
Podríem dir que la regidoria de joventut, en els darrers 9 anys, ha guanyat en
autonomia (pressupost propi, regidor específic...) però ha perdut en personal (menys
dedicació encara de la que s’hi dedicava abans).

c) Espais de referència per als i les joves
Tal com ja es va produir en el darrer Pla Local, l’espai que era referent dels joves a
Tremp, el centre cívic Tarraquet, ho ha deixat de ser. En els últims anys, en
conseqüència de la crisis econòmica, es va haver de retallar en polítiques de cohesió i
civisme fet que va portar a reduir les funcions del Centre Cívic Tarraquet. A més a
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més, des de l’anterior PLJ aquest espai s’havia habilitat com una zona de coworking
(La Incubadora) la qual havia tingut un gran èxit.
L’arribada de la pandèmia ha provocat haver de reconvertir el centre cívic Tarraquet en
un edifici que fa les funcions d’Escola de Música. No es preveu que pugui recuperar
les seves funcions fins a l’estiu de 2022. Aquest tancament també ha implicat la
finalització temporal del servei La Incubadora.
Tot i la situació s’ha intentat donar resposta a les entitats usuàries oferint-los espais
alternatius on trobar-se i fórmules diverses per als serveis que se’ls oferia, tenint en
compte que la pandèmia ho ha aturat tot i l’activitat ha estat mínima. Aquesta debilitat
en la que ens trobem, planteja una oportunitat de futur per tal de redefinir de nou
l’espai, quin és el centre cívic del futur i què volem que ofereixi. Al 2022 caldrà
promoure un procés de participació ciutadana que ajudi a posar llum a aquestes
incògnites.
Paral·lelament a aquesta realitat, L’Oficina Jove sembla que comença a ser referent en
quan a la cerca d’ocupació i educació però encara no ho és pel que fa a espai on els
joves senten que poden resoldre qualsevol problemàtica que puguin tenir en altres
àmbits.
Els equipaments esportius de Tremp son molt usats per la població jove si bé no es
consideren espais propis per a ells i elles pel fet que son per a persones de qualsevol
edat, des d’infants fins a gent gran.

d) Plantejament del PLJ
La pandèmia Covid19 ha canviat la manera de veure la vida, la manera de relacionarnos i també ha canviat i canviarà les polítiques socials i culturals. D’acord amb el Pla
Nacional de Joventut 2021, les circumstàncies derivades de la situació sanitària han
posat de manifest que molts dels aspectes que afecten la situació de les persones
joves són estructurals i s’agreugen en cada crisis econòmica. Aquesta situació ha
comportat una acceleració del canvi social, ha precipitat i fet visibles diversos canvis
que ja s’estaven produint a la societat. La consolidació d’una societat virtual n’és un
exemple.
Aquest Pla Local de Joventut vol ser un mapa de la realitat dels joves de Tremp i
donar pistes de cap on hem d’anar els propers anys, encara que siguin anys difícils.
Tenint en compte algunes aportacions del Pla Nacional de Joventut 2021 (PNJ), en el
disseny i l’anàlisi de la realitat juvenil s’han considerat els enfocaments dels drets de
12

les persones que tenen en compte: l’èxit educatiu i millora de les condicions i
oportunitats educatives, l’ocupació digna, sumat al dret a un habitatge dignes i la
garantia de salut i benestar.
Vinculat amb l’àmbit de la salut també s’ha considerat el punt de la inclusió social per a
totes que es proposa des del PNJ 2021, amb l’objectiu de visibilitzar la igualtat de
gènere i la interculturalitat. La fita de la connexió i la transformació digital també ha
format part de l’anàlisi, sumat a la importància del bé comú, la justícia climàtica i la respública juvenil i dret a la participació.
Des del Pla Nacional de Joventut 2021 s’ha fet esmena a les conseqüències de
l’adultcentrisme, que porten a considerar la joventut com un col·lectiu en fase de
preparació per ser adult. Des del PNJ es proposa avançar en la deconstrucció de la
mirada adultcèntrica amb l’objectiu de donar espai per a l’experimentació i l’autonomia,
permeten acompanyar a persones joves sense exercir un poder adult que coarti les
seves accions. Aquest punt ha portat a reflexions en torn la participació juvenil i els
referents que s’exposen en les conclusions de l’anàlisi de la realitat juvenil.
Gràcies al programa de suport econòmic per a la contractació de joves en pràctiques
hem comptat amb una antropòloga a l’equip que ens ha permès, a banda de
desenvolupar activitats concretes, realitzar un anàlisi de la realitat juvenil molt acurada
i objectiva. Aquestes eines ens han de facilitar la redacció d’un projecte realista, positiu
i possibilista.
Caldrà tenir en compte les limitacions que tenim a nivell de recursos humans i
econòmics, sobretot, per poder plantejar accions que esdevinguin possibles. I també
mirar de potenciar la col·laboració amb l’Oficina Jove per poder iniciar nous projectes
mancomunats que arribin a tots els i les joves de la Comarca.
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2. DIAGNOSI
2.1 VISUALITZACIÓ
Per tal de poder fer una bona diagnosi ens cal primer fer-nos capaces de quina és la realitat que tenim en diversos àmbits per als joves al
territori. I cal tenir davant el mapa dels serveis i activitats que existeixen actualment per poder veure també quines mancances hi ha.

Educació
PROGRAMA
Biblioteca Pública
Maria Barbal

DESCRIPCIÓ
Servei de Biblioteca Pública
Comarcal que es finança
íntegrament des de l’ajuntament de
Tremp i rep una mitjana de 1.100
joves cada any.






COL·LABORACIÓ
INTERDEPARTAMENTAL
Regidoria de Cultura: equip de
la Biblioteca Pública Maria
Barbal.
Regidoria d’educació:
coordinació pel que fa a la
programació d’activitats
educatives.
Regidoria de Joventut: suport
en el disseny de les activitats
específiques per a joves que
ofereix l’equipament.

COL·LABORACIÓ
INTERINSTITUCIONAL

Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya:
Central de Biblioteques
Bibliobús

PARTICIPACIÓ
JOVE
A nivell d’entitats juvenils la nova
biblioteca col·labora amb:

La Casa del Sol Naixent amb
l’organització del premi Vent de
Port de contes



Ajuntaments de La Pobla de
Segur, Sort i Pont de Suert:
Biblioteques públiques d’aquests
municipis que conformen el projecte
Tarter de llibres

A nivell de població jove: cada dia hi
passen joves que realitzen peticions
específiques.
.



Serveis Educatius del Pallars
Jussà:
Centres educatius de secundària de
la comarca

Cursos de la Universitat d’estiu
de Lleida
a Tremp

Des de fa 14 anys l’àrea d’educació,
en consonància amb la UdL,
organitza cursos d’extensió
universitària a Tremp durant el mes




Regidoria de Cultura:
treballadores de l’àrea
Regidoria d’educació:
coordinació de la tècnic amb la



Consell Comarcal del Pallars
Jussà



Oficina Jove



Universitat de Lleida

A nivell de població jove: aquests
cursos són una oportunitat per als
estudiants universitaris del Pirineu
per tal de poder formar-se en
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de juliol.

Col·laboració amb el Pla
Comarcal de suport a l’educació

Tremp té punt de suport de la
UOC

Espai d’avaluació ACTIC al
telecentre

Escola d’Adults de Tremp

L’àrea d’educació de l’ajuntament de
Tremp treballa amb els Serveis
Educatius al Pallars Jussà per tal
d’elaborar aquest Pla, que entre les
seves línies de treball, n’hi ha una
dirigida especialment als joves a
partir de 12 anys dels centres de
secundària (teatre, sortides
escolars, intercanvis...)



Regidoria d’educació



Regidoria de Cultura:
programació i gestió dels
equipaments

Tremp forma part de la Xarxa de
Punts de Suport de la UOC, amb un
espai a la biblioteca.



Regidoria d’educació



Regidoria de Promoció Local



Regidoria de Joventut



Telecentre: espai on treballar i
rebre informació



Biblioteca: punt de suport físic
amb matriculacions, recollida
de material...



Regidoria d’Educació



Regidoria de Promoció Local



Regidoria de Joventut



Regidoria de Cultura




Regidoria d’educació
Regidoria de Benestar

El telecentre e-centre Tremp ofereix
la possibilitat d’examinar-se dels
diversos nivells de l’acreditació
ACTIC

Tremp compta amb una escola
d’Adults gràcies a l’acord entre

l’època de vacances, al seu territori i
que la formació sigui
comptabilitzada com a crèdits de
lliure elecció dels seus estudis.

Universitat.






INS Tremp
Col·legi Maria Immaculada
Serveis Educatius del Pallars
Consorci per a la Normalització
Lingüística

A nivell de població jove:
Una bona manera d’aprofitar els
recursos extraeducatius que
ofereixen els centres de secundària,
sense que suposi un cost addicional
per l’alumne. Poder gaudir d’una
obra de teatre en anglès i en horari
escolar, visitar Bèlgica o França i
participar en jornades extraescolars
amb altres centres.



Universitat Oberta de
Catalunya



Universitat de Lleida



Departament d’educació de la
Generalitat de Catalunya



Xarxa de telecentres de
Catalunya

A nivell d’entitats juvenils el Punt de
suport beneficia a:

Totes els associacions que
vulguin formar alguns dels seus
membres per poder endegar
nous projectes
A nivell de població jove:

Qualsevol jove del territori que
decideixi estudiar sense haver
de marxar del seu entorn.

Joves que volen fer formació
continuada tot i haver-se
incorporat al mercat laboral i no
volen renunciar a viure al
territori.
A nivell de població jove:

Qualsevol jove del territori que
decideixi obtenir una
acreditació ACTIC, ho pot
realitzar al telecentre

Joves que volen fer formació
continuada tot i haver-se
incorporat al mercat laboral i no
volen renunciar a viure al
territori.



Departament d’educació de la
Generalitat de Catalunya

A nivell de població jove:

Qualsevol jove que pels motius
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l’Ajuntament de Tremp i el
departament d’educació de la
Generalitat de Catalunya.



Gràcies a un acord entre el
departament
d’educació
i
l’Ajuntament de Tremp l’EOI de
Lleida té una aula obert a Tremp on
s’ofereix anglès per a l’alumnat des
de 3r fins a 5è.




Escola Municipal de Música

200 alumnes matriculats un 40%
dels quals tenen entre 12 i 18 anys.




Regidoria d’educació
Regidoria de Cultura

Ajuts a centres educatius i
AMPES

Oferir ajuts per a projectes
educatius innovadors dins l’àmbit
escolar.



Regidoria d’educació

Entorn d’Aprenentatge de Tremp

Oferta formativa per a centres
educatius on s’ofereix classes
pràctiques
de
geologia
i
hidroelèctriques




Regidoria de joventut
Regidoria d’educació

Seu de l’Escola Oficial d’Idiomes
a Tremp

Regidoria de Joventut

Regidoria d’educació
Regidoria de Cultura



Departament de Drets Socials



Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya



EOI Lleida



Departament d’educació de la
Generalitat de Catalunya

L’escola Agrària va deixar d’oferir el
mòdul de formació professional de
grau mig de CAFEM (esports
d’aventura) ja que s’oferia també a
La Pobla de Segur i ha passat a
oferir un mòdul de tècnic/a superior
en Processos i qualitat en la





Regidoria de Promoció Local
en el projecte Al teu gust,
aliments del Pallars i Pallars
Terra de Corder
Regidoria d’Educació

A nivell de població jove:

Qualsevol jove que vulgui
formar-se musicalment.
A nivell de població jove:

Els joves es beneficien de les
activitats que programen les
AMPES i centres educatius.





Reconversió de l’oferta formativa
de l’Escola Agrària

que siguin, hagi abandonat la
seva formació reglada i vulgui
reincorporar-se la sistema
educatiu per poder assolir uns
mínims objectius acadèmics.

Joves migrants arribats al
territori, que ja no estiguin en
edat d’escolarització i que
vulguin aprofitar l’oferta
educativa per a poder inserir-se
al món laboral.
A nivell de població jove:

Qualsevol jove que tingui
inquietuds per millorar el seu
nivell d’idioma sense haver de
desplaçar-se a Lleida.






Departament d’educació de la
Generalitat de Catalunya
Consell Comarcal del Pallars
Jussà
Institut Cartogràfic i Geològic a
Tremp
Geoparc Orígens
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya
Escola Agrària de Tremp

A nivell de població jove:

Qualsevol noi i noia que vingui
a través del seu centre educatiu
(a nivell de Catalunya) prèvia
sol·licitud

A nivell de població jove:

Qualsevol noi i noia que vulgui
formar-se en aquest àmbit
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indústria alimentària.
Unitat d’Escolarització
Compartida

La UEC dels Pallars és una aula on
assisteixen alumnes procedents
dels diferents centres de la zona on
s’imparteix l’ESO. Són alumnes amb
necessitats educatives especials
derivades de la inadaptació al medi
escolar per un desajust conductual
que pot anar acompanyat d’un baix
rendiment acadèmic.
Exàmens oficials de Cambridge a
Des del juliol de 2021 totes les
Tremp
persones que volen examinar-se de
nivell d’anglès First, Proficiency o
Advanced ho poden fer a Tremp
sense haver de desplaçar-se a
Lleida
Projecte Cinema en Curs
Projecte que vol apropar el cinema
als estudiants de 4t d’ESo amb la
possibilitat de crear una peça
cinematogràfica pròpia
DESPESA EN EDUCACIÓ ANUAL




Regidoria d’educació
Regidoria de benestar










Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya
Pai2Pallars

A nivell de població jove:

Qualsevol noi i noia del territori
que presenti dificultats per
seguir la formació reglada

Regidoria d’educació



Cambridge Lleida

A nivell de població jove:

Qualsevol noi i noia que vulgui
examinar-se

Regidoria d’educació
Regidoria de Joventut




Abaquo
Departament
educació
Generalitat de Catalunya
INS Tremp

A nivell de població jove:
Alumnes de 4t d’ESO de l’INS
Tremp i alumnes de batxillerat
artístic de l’INS Tremp
347.845,74 EUROS

COL·LABORACIÓ
INTERINSTITUCIONAL
Departament de Drets Socials
Departament
de
la
Vicepresidència

PARTICIPACIÓ
JOVE
A nivell de població jove:
Qualsevol jove que busqui pis al
territori

Departament
de
la
Vicepresidència
Consell Comarcal del Pallars
Jussà

A nivell de població jove:
Qualsevol jove que busqui pis al
territori



Habitatge
PROGRAMA
Borsa d’habitatge

DESCRIPCIÓ

Servei que posa en contacte i
agilitza els tràmits a persones en
recerca d’habitatge en lloguer i
propietaris disposats a llogar amb
unes mínimes garanties.
Tramitació d’ajuts per a l’accés al
Des de l’oficina d’habitatge del
lloguer
Consell Comarcal, s’ajuda a tramitar
els ajuts al lloguer jove que atorguen
la Generalitat
DESPESA EN HABITATGE ANUAL





COL·LABORACIÓ
INTERDEPARTAMENTAL
Regidoria de promoció local
Regidoria de Benestar
Regidoria de Joventut





Regidoria de promoció local
Regidoria de Benestar
Regidoria de Joventut







30.500 EUROS
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Salut
PROGRAMA

DESCRIPCIÓ

Col·laboració amb el Bus de la
Festa

Col·laboració en el pagament del
servei de bus de la festa que va dels
pobles veïns a Tremp o nuclis
agregats durant les festes majors.
Des de l’àrea de joventut es fa front
al cost del bus de Vilamitjana, Palau
de Noguera i Tremp. El 2020 no
s’ha prestat el servei a causa de la
Covid-19




Aquest projecte pretén conscienciar
sobre el consum d’alcohol i drogues
a la via pública i treballar canvis a
nivell de civisme, salut, educació...
Al 2020 no es va realitzar i al 2021
s’ha hagut d’adaptar telemàtic.





Alba Jussà Cooperativa

L’entitat lleidatana Alba Jussà està
instal·lada a Tremp amb el seu
projecte de suport a les persones
amb discapacitat intel·lectual i
malalties mentals. Treballen
aspectes com la inserció laboral,
l’emancipació, la sociabilització...




Regidoria de Joventut
Regidoria de Benestar

Centre de Salut Mental d’Adults

Aquest servei és atenció primària i
depèn directament del departament
de Salut. És el psiquiatre o psicòleg
de l’HC del Pallars qui deriva els
usuaris. Els usuaris han de ser
majors d’edat.




Regidoria de Benestar
Regidoria de Salut

Projecte AMPOLLON

DEPESA EN SALUT ANUAL

COL·LABORACIÓ
INTERDEPARTAMENTAL
Regidoria de Joventut
Regidoria de Festes





Regidoria d’educació
Regidoria de Joventut
Regidoria de Salut











COL·LABORACIÓ
INTERINSTITUCIONAL
Consell Comarcal del Pallars
Jussà
Coordinació territorial de
Joventut a Lleida
Acció cívica i social

PARTICIPACIÓ
JOVE
A nivell d’associacionisme:
Algunes entitats juvenils s’ofereixen
com a voluntaris per encarregar-se
de la difusió d’informació de
prevenció de conductes de risc
durant el trajecte.
A nivell de població jove:
Els joves usuaris del bus cada estiu.

Consell Comarcal del Pallars
Jussà
Ajuntaments amb Dinamo Jove
Institut d’ensenyament
Secundari de Tremp
Col·legi Ma Immaculada
Projecte Home
Cooperativa GIR
Consell Comarcal Pallars
Jussà

A nivell de població jove:

.Els joves de 2n d’ESO dels
centres educatius del municipi
que participen dels tallers

Departament de Salut

A nivell de població jove:
És un servei assistencial adreçat a
les persones que el requereixin, un
percentatge important son joves a
partir de 18 anys.

A nivell d’associacionisme:
Alguns dels projectes que es
realitzen requereixen de la
interacció amb les entitats
A nivell de població jove:
Associació Alba ofereix els seus
projectes a totes les persones que
els requereixin però també hi ha
joves entre els col·lectius
vulnerables amb qui treballen.

2.700 EUROS
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Participació
PROGRAMA

DESCRIPCIÓ

COL·LABORACIÓ
INTERDEPARTAMENTAL
Regidoria de joventut

Foment de l’associacionisme
juvenil amb una línia d’ajuts
pròpia

Des de joventut s’intenta donar un
impuls a la creació de noves entitats
juvenils, donat que allí neixen
diferents iniciatives que ens duen al
foment de la participació juvenil.
Donant suport i facilitant els tràmits.




Regidoria de participació
ciutadana

Regidoria de participació
ciutadana

Regidoria amb
pressupost propi



Regidoria de joventut



Regidoria de participació
ciutadana





Àrea de benestar
Àrea de joventut
Àrea de promoció local

entitat

pròpia

i

Oficina Jove

Espai gestionat pel Consell
comarcal que permet a tots els joves
un punt d’informació únic i
transversal
DESPESA EN PARTICIPACIÓ ANUAL







COL·LABORACIÓ
INTERINSTITUCIONAL
Coordinació territorial de
Joventut a Lleida

Consell comarcal del Pallars
Jussà
Ajuntaments amb Dinamo Jove
Oficina del SOC a tremp

PARTICIPACIÓ
JOVE
Les entitats juvenils i els joves que
s’hi involucren: La Casa del Sol
Naixent, T25620, Colla de Dibales
Lo Peirot, Teatremp i les noves que
puguin sorgir.
A nivell d’associacionisme:
Totes les entitats juvenils poden
formar part dels processos que
s’estan engegant
A nivell de població jove:
els nois i noies que tinguin interès
en dir la seva

Joves usuaris

4.300 EUROS

Oci
PROGRAMA

DESCRIPCIÓ

Col·laboració amb els Intercanvis
europeus de centres educatius

A partir del Pla de Suport a
l’educació, l’ajuntament co-finança
les sortides d’intercanvi amb Europa
dels joves del municipi.
La regidoria d’esports programa
activitats diverses per tal de
fomentar una vida sana entre els
més joves, i dóna també suport als
clubs.
La comissió de festes (99%jove) i
les àrees de cultura i festes
organitzen activitats lúdiques per als
joves.

Programació esportiva

Programació festiva i cultural




COL·LABORACIÓ
INTERDEPARTAMENTAL
Regidoria d’educació
Regidoria de joventut





Regidoria d’educació
Regidoria de joventut
Regidoria d’esports





Regidoria de cultura
Regidoria de joventut
Regidoria de festes





COL·LABORACIÓ
INTERINSTITUCIONAL
Servei Educatiu del Pallars
Jussà

PARTICIPACIÓ
JOVE
Els joves alumnes que hi participen

Consell Esportiu del Pallars
Jussà

Els joves dels clubs esportius i els
joves no associats que hi participen

El motor és una entitat juvenil
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Camp de Treball Local

CucaJove

Tallers per a joves

Batalla de Gallos

Cohesió dels grups de música del
territori: FestiPallars

L’any 2019, agafant el camí de la
regidoria de joventut de La Pobla de
Segur es va iniciar el Camp de
Treball Local per a joves de 13 a 18
anys. Al 2020 la pandèmia no el va
deixar realitzar, però al 2021 s’ha
reprès.
Fa 2 anys que l’ajuntament
programa un parc de Nadal
alternatiu per a joves de 12 a 18
anys. Son activitats concretes
emmarcades dins les dates del parc
de Nadal Cucaliu.
En èpoques concretes (Nadals,
Setmana
Santa...)
s’organitzen
tallers de temes diversos (grafitti,
scooter, cuina...)
Concurs de rap freestyle que es
realitza a Tremp i a La Pobla de
Segur





Regidoria de cultura
Regidoria de joventut
Regidoria d’obres i urbanisme





Alba Jussà
Ludoteca La Cuca
Oficina Jove

A nivell d’associacionisme:
La Casa del Sol Naixent
A nivell de població jove:
els nois i noies que hi participen




Regidoria de cultura
Regidoria de joventut



Diputació de Lleida

A nivell d’associacionisme:
La Casa del Sol Naixent
A nivell de població jove:
els nois i noies que hi participen





Regidoria de cultura
Regidoria de joventut



Oficina Jove





Regidoria de cultura
Regidoria de joventut




Oficina Jove
Ajuntament de La Pobla de
Segur

Activitats dirigides als joves grups
de música local per crear xarxa.




Àrea de joventut
Escola Municipal de Música



Consell comarcal del Pallars
Jussà
Ajuntaments
adherits
al
conveni Festipallars



A nivell d’associacionisme:
T25620 per ajudar-nos a fer difusió
A nivell de població jove:
els nois i noies que hi participen

Joves grups de música

347.150 EUROS

DESPESA EN OCI ANUAL

Ocupació i emprenedoria
PROGRAMA
La incubadora

Treiem-ne més profit

DESPESA EN OCUPACIÓ ANUAL

DESCRIPCIÓ
Servei de coworking adreçat
especialment a joves menors de 40
anys que es troba actualment fora
de servei. Es vol reprendre un cop
recuperats els usos del centre cívic
Programa d’inserció laboral vinculat
a una tasca assistencial amb el
projecte de recuperar aliments i
processar-los
per
a
famílies
desafavorides.





COL·LABORACIÓ
INTERDEPARTAMENTAL
Regidoria de promoció local
Regidoria de Joventut
Regidoria de Tecnologia




Regidoria de promoció local
Regidoria de Benestar







COL·LABORACIÓ
INTERINSTITUCIONAL
Xarxa de Telecentres de
Catalunya

PARTICIPACIÓ
JOVE
A nivell de població jove:
Qualsevol jove que vulgui
teletreballar o busqui un espai de
coworking

Consell
Comarcal
Pallars
Jussà
Banc d’Aliments
Suipermercats de Tremp

A nivell de població jove:
El projecte no és específic per a
joves però es dona el cas que
alguns beneficiaris ho son
13.400 EUROS
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2.2. ANÀLISI REALITAT: JOVES DE TREMP
2.2.1 METODOLOGIA I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ
Abans de redactar el Pla Local de Joventut s’ha realitzat un anàlisi de la realitat juvenil
del

Municipi.

Aquest

anàlisi

s’ha

desenvolupat

mitjançant

dues

tècniques

d’investigació: l’enquesta i els grups de discussió. A continuació s’exposa el motiu
d’elecció de les dues tècniques així com la descripció de l’aplicació d’aquestes durant
l’anàlisi de la realitat juvenil.

a) Enquesta
L’objectiu d'utilitzar l’enquesta com a eina d’investigació és principalment l’accés a una
visió global de l’univers analitzat. L’objectiu de l’enquesta jove del Pallars Jussà s’ha
centrat en fer una aproximació a l’anàlisi de la realitat juvenil de la Comarca a partir de
conèixer les inquietuds i necessitats dels i les joves. L’inici del disseny de l’enquesta va
tenir lloc el mes de febrer del 2021 i a principis de març es va fer pública l’enquesta.
També es va facilitar l’accés a respondre-la a través dels centres educatius de la
Comarca.
L’enquesta s’ha elaborat des d’una iniciativa dels ajuntaments de Tremp, La Pobla de
Segur, Talarn i Isona i Conca Dellà juntament amb l’Oficina Jove del Pallars Jussà.
Tenint en compte que alguns municipis de la comarca comparteixen algunes
característiques, es va considerar fer una enquesta comarcal de la qual després es
pogués extreure una anàlisi dels diferents municipis.
S’han realitzat un total de dues enquestes anònimes, agrupades en dues franges
d’edat, ja que s’ha considerat que si hi havia una sola enquesta algunes preguntes no
eren coherents amb alguna edat i el seu context social:
ENQUESTA JOVE TREMP
Grup d’edat

Número de preguntes

Número de respostes

De 12 a 18 anys

58 preguntes

239 respostes

De 19 a 30 anys

72 preguntes

88 respostes
TOTAL: 327
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El tipus de preguntes de les dues enquestes són tant dicotòmiques com d’elecció
múltiple. Afegint també algunes opcions de preguntes semiobertes i obertes. En alguns
casos, s’han aplicat també les preguntes filtres, que permeten derivar les respostes
que dóna la persona entrevistada cap a una altre secció de preguntes.
La redacció de les preguntes ha pres com a referència les fites/eixos que presenta el
Pla Nacional de Joventut 2021 provisional. Els temes generals tractats a l’enquesta
són: dades sociodemogràfiques, habitatge, educació i formació, ocupació, esport, salut
jove, connexió digital i accés a la informació, bé comú, oci i participació, serveis.
El qüestionari va estar obert públicament fins el 12 d’abril del 2021. Després d’aquesta
data es va iniciar l’extracció de dades de les quals les més destacades del municipi de
Tremp s’exposen més endavant.
Com a dificultat principal en l’elaboració de l’enquesta cal destacar la suma de temes a
tractar els quals es van haver de sintetitzar en preguntes prioritàries i el més concretes
possible. Sumat a que feia molt temps que no es duia a terme un anàlisi de la realitat
juvenil. Aquests dos fets porten a que la generalització dels resultats sigui major.

b) Grups de discussió
L’objectiu d'utilitzar els grups de discussió com a tècnica d’investigació és obtenir
dades qualitatives complementaries a les que proporciona l’enquesta. Amb la fi de
poder realitzar un anàlisi d’alguns discursos que es faciliten des del discurs grupal. A
més a més, aquesta eina es valora positivament en tant que al vincle que es pot crear
amb els i les participants.
A diferència del disseny de l’enquesta, la preparació dels grups de discussió ha estat a
partir de la iniciativa de l’Ajuntament de Tremp. L’elaboració de les dinàmiques dels
grups de discussió es van fer després d’haver obtingut els resultats de l’enquesta.
S’han fet un total de quatre grups anomenats com a ‘trobades joves’ des de mitjans del
mes d’abril fins a inicis de maig.
El motiu de fer quatre grups va ser per augmentar la qualitat dels discursos grupals.
Tres grups van ser agrupats per franges d’edat i el quart com a trobada de les entitats
joves del municipi.
El contacte amb els i les participants es va fer mitjançant la difusió a les xarxes socials,
a través de contactes de joves que es tenien per altres activitats anteriors i a través de
l’Oficina Jove. Els i les joves s’havien d’inscriure en un formulari. Es va proposar un
sorteig de diferents activitats en cada grup amb l’objectiu d’incentivar a participar.
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Contactar amb els i les joves va ser el més complicat de la preparació dels grups,
exceptuant les entitats que ja tenen l’hàbit de participació.
Durant la preparació de les trobades joves es van escollir un seguit de dinàmiques
adaptables a cada context del grup. Al grup de 14 a 17 anys se’ls va proposar tres
temes de debat en base als temes que havien destacat més a l’enquesta. Els altres
dos grups d’edat se’ls van presentar els grans titulars dels temes tractats a l’enquesta i
es va donar l’opció a triar-ne dos. Pel que fa a les entitats, el temes de discussió van
ser més concrets d’acord a valorar la relació que hi ha entre aquestes i l’Ajuntament.
GRUPS DE

PARTICIPANTS

TEMES TRACTATS

LLOC DE

DISCUSSIÓ

TROBADA
Oci i temps lliure

De 14 a 17 anys

6 participants

Piscina municipal

Salut jove
Formació i educació

De 18 a 23 anys

7 participants

Oci i temps lliure

Biblioteca de

Salut jove

Tremp

Comunicació i xarxes socials
Formació i oferta laboral
Participació juvenil

De 24 a 30 anys

9 participants

Oci i temps lliure

Biblioteca de

Ocupació i emprenedoria

Tremp

Comunicació i xarxes socials
Participació juvenil
Suport econòmic
Entitats

7 participants

Piscina municipal

Suport logístic

Diables lo Peirot

Locals i equipaments

T25620

Coordinació entre

Comissió de Festes

associacions

Casa del Sol Naixent

Per tal de crear debat de cada tema, es van proposar dinàmiques de valoració en petit
grup que posteriorment es posaven en comú al gran grup. La valoració va consistir en
plasmar els punts negatius, positius i/o preguntes dels diferents àmbits.
La dinamització i moderació dels grups de discussió la van fer les tècniques de
joventut del moment. Van ser qui van presentar els temes, dinamitzar el debat en els
moments de canvi de petit grup a posada en comú i intervenir quan era necessari
(repetició del discurs, divagació del tema, interrupció de la paraula o creació de debats
paral·lels). Al acabar els temes de discussió es va donar espai per si sorgia algun altre
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tema o bé per preguntes i aportacions. Es va agrair la participació i es va dir com es
faria el retorn de la informació.
Cada grup va tenir una durada aproximada de dues hores. Els discursos van ser
enregistrats en una gravadora anunciant-ho als i les participants i assegurant-los
l’anonimat de participació.
VALORACIÓ TROBADES JOVES (GRUPS DE DISCUSSIÓ)
Després de realitzar les quatre trobades joves es va passar una breu enquesta de
dues preguntes a les persones que van participar per tal de que valoressin les
trobades. Aquesta idea va sorgir d’una jove qui va proposar que en les diferents
activitats es doni l’opció de fer una breu valoració de com l’ha rebut la població. Dit
això, es va decidir començar a posar en pràctica aquesta proposta valorant les
trobades. Fer arribar una avaluació de com ha anat una activitat és una eina molt útil
per tal de poder millorar o reforçar aspectes per la propera ocasió.
El total de participants de les trobades va ser de 28 joves i 24 d’aquests van respondre
l’enquesta. Els i les joves han valorat bé o molt bé la trobada, alguns dels comentaris
que van deixar a la valoració reflexen que els va agradar molt i varies persones opinen
que aquestes trobades s’haurien de fer més sovint. Alguns dels comentaris que van
deixar:
“Està molt bé que el jovent també puguem aportar les nostres idees pel poble.”
“Estaria bé tenir feedback i saber que ha arribat realment a l'Ajuntament i si es
prendran accions sobre el que es va proposar.”
“Va estar bé, tot i que érem molt poca gent per compartir idees. També espero que
serveixi d’algo compartir les nostres necessitats i les coses que ens semblen malament
i que pugueu fer algo al respecte. Molt majos els que estàveu allí i si hi ha una altra
quedada compteu amb mi!”

“Hagués estat bé que a la d’entitats s’expliqués a les entitats quins seran els temes i la
dinàmica de la trobada perquè així ho podem preparar millor.”

2.2.2 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
L’anàlisi de la realitat juvenil que s’exposa a continuació ha seguit el criteri del model
de dades directes i descriptives. En aquest tipus d’anàlisi no hi ha interpretació,
simplement es tracta d’enunciar els temes que han anat sortint, tant en les enquestes,
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com en els grups de discussió i destacar els discursos més freqüentats en els grups i
en les enquestes. En cada tema s’afegeixen fragments amb comentaris dels i les
participants per tal d’il·lustrar els diferents discursos i enriquir l’anàlisi.
L’anàlisi de la realitat juvenil està dividit entre el dels joves de Tremp (que comprèn els
grups de discussió per edats i els resultats de les dues enquestes) i el grup de
discussió de les entitats joves. S’ha considerat oportú separar els discursos analítics
perquè mostren necessitats que provenen de contextos diferents.

Oci i temps lliure
Oci i temps lliure és el tema que més ha sortit –amb força diferència respecte els altres
àmbits– en les diferents franges d’edat, tant en els grups discussió, com en les
enquestes. Bona part dels i les joves de Tremp valoren l’oci i el temps lliure com a
prioritat a tractar al Pallars Jussà pels i les joves. D’acord amb les respostes de les
enquestes, expressen un 47% d’insatisfacció en l’oferta d’oci del Municipi.
“Està bé fer debats i parlar de temes importants i d’actualitat i, per tant, és necessari la
creació d’espais per poder-ho fer, però crec que el que més necessita el Pallars és oci
pels joves (malgrat tot sigui més complicat ara amb les restriccions).” (enquesta de 19 a
30 anys)

Pel que fa a les activitats que més freqüenten els i les joves en el seu temps lliure són:
quedar amb les amistats, fer activitats esportives, connectar-se a les xarxes i dedicar
temps a la formació. Una gran majoria de joves coincideixen en reclamar major
programació cultural juvenil, que tingui en compte el sector de la música i activitats
variades. Remarquen que sovint no arriba la informació de les activitats culturals.
“La veritat és que trobo que l'activitat juvenil als pobles està molt poc valorada ja que
també hi viuen noies i nois.” (enquesta de 12 a 18 anys)
“S’entén que de vegades es faci pels ponts perquè vingui més gent, però fer més coses
durant la setmana perquè la gent d’aquí no s’avorreixi”. (trobada de 24 a 30 anys)

L’opció de les penyes a la Festa Major és valorada de manera positiva, així com
l’accessibilitat econòmica a la cultura i les activitats incentivades per T25620, el Camp
de Treball Local i la Batalla de Gallos.
“El que necessitem és socialitzar-nos i divertir-nos alhora. Fer activitats, concursos,
tornejos d’esport, correbars, etc. Molt similar al que promouen i fan a l’associació
T25620.” (enquesta de 19 a 30 anys)
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Tant en l’enquesta de 12 a 18 anys com en el grup de joves de 14 a 17 anys, es
remarca especialment que l’enfocament de les festes sovint està centrat en l’alcohol o
en la gent gran i això fa que per la seva franja d’edat sigui o bé ‘avorrit’, o bé ‘massa
tranquil’.
“Espais on podem anar els joves, casi no penseu en els joves penseu més en la gent
gran i per exemple mai sabem què fer a les tardes no hi ha absolutament res per això
tots els joves desitgen marxar lo més aviat possible.” (enquesta de 12 a 18 anys)
“Intentar buscar un tipus d'oci que no es limiti a les festes amb alcohol. Activitats que
no siguin únicament enfocades a la festa de nit. Donen una imatge de joves de 18 anys
o menys que no representa a tot el jovent.” (enquesta de 19 a 30 anys)

Per la seva banda, en la trobada de 24 a 30 anys insisteixen en problematitzar la
brutícia que creen els botellons i la necessitat de trobar solucions i conscienciació en el
consum de drogues. També fan èmfasis en estar en descontent amb la nova proposta
de La Fira de Primavera: l’actual Fira del Corder. Diuen que aquest format no crida tant
l’atenció i que l’interessant de la proposta anterior era que s’ajuntessin varies activitats
el mateix dia, com el Pallars Foodfest i el Pallars de Foc.
Els tres grups de discussió coincideixen en valorar positivament l’esport actiu i l’entorn
natural de la zona, però creuen que encara es podria aprofitar més. Tant en les
enquestes com en els grups de treball es remarca la falta de varietat esportiva.
Proposen esports com: sortides d’escalada en roca, atletisme, sky nàutic i baseball.
Així com opcions de jornades intensives d’esport, per qui no pot tenir el compromís de
fer un esport durant tot un curs.
També es dóna importància en la necessitat del manteniment anual i trimestral
d’alguns dels equipaments esportius o públics del municipi, com el Skatepark, el
rocòdrom, el Parc del Pinell o la falta de fonts d’aigua.
Per últim, en les dues enquestes joves i en alguns dels grups de discussió es
coincideix en la necessitat d’espais joves, un punt de trobada d’activitats diverses i
entreteniment, sobretot durant els mesos d’hivern. Alguns joves comenten que un
espai jove és una de les prioritats a tractar al municipi. En les enquestes un 75% dels i
les joves han respost que falten espais joves al Municipi.
“Falta molt pels joves, les tardes al poble s’han convertit en rutinàries i monòtones, i no
hi ha cap espai per nosaltres, cosa que provoca un recel i molèstia cap al poble ja que
el avorriment és màxim.” (enquesta de 12 a 18 anys)
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Formació, ocupació i emprenedoria
Els resultats de les enquestes i els grups de debat indiquen que de les formacions que
hi ha actualment a la comarca la que més interessa és la formació en idiomes, al
mateix temps, es coincideix en considerar que caldria ampliar l’oferta i varietat de
llengües. En les enquestes es destaquen les formacions següents, les quals no hi són
actualment i agradaria que hi fossin: Batxillerat escènic, major varietat de formacions
artístiques, Batxillerat internacional i formació en salut mental. A més a més, en les
dues enquestes es coincideix en demanar formacions complementàries a l’educació
formal i regalada en format de tallers presencials o online i grups de debat.
“Que ens animin a després d'estudiar quedar-nos a la Comarca. És prioritari un espai
pels joves, més activitats, concerts per gaudir i que vegin que Tremp o la Comarca és
impressionant i magnífica.” (enquesta de 12 a 18 anys)

En general, els i les joves consideren que hi ha poques opcions de formacions a la
zona, afegint que l’Institut de Tremp està deixant perdre cicles. Tal fet fa que els i les
joves que marxen a estudiar fora al tornar no tinguin clars els àmbits d’ocupació als
que tenen accés.
“Són necessàries activitats que ens motivin a tornar i viure-hi, oportunitats de feina...
Perquè sinó la població de la comarca anirà (i va) en declivi...” (enquesta de 19 a 30
anys)

Pel que fa a l’enquesta de 12 a 18 anys un 8% de joves han respost que estan
treballant (tenint en compte que l’edat legal per treballar són els 16 anys), mentre que
a l’enquesta de 19 a 30 un 50% dels joves estan treballant. En la pregunta de si es
veuen o els hi agradaria treballar al Pallars Jussà en un futur han respost: sí 35%, no
26%, no ho saben 39%.
Tanmateix, en els grups de discussió s’anomena la necessitat d’ajudes a les empreses
locals per a que contractin a gent jove i al mateix temps, per ajudar a potenciar els
comerços locals la venda online.
“Que el teixit empresarial pugui assumir la tornada de pallaresos que han marxat per
formar-se a la universitat, amb feines adequades al seu nivell d'estudis.” (enquesta de
19 a 30 anys)

Quant a l’emprenedoria comparteixen que es posen tant entrebancs com facilitats, i
comenten que els agradaria que la informació de les ajudes per fer-se autònom o la
publicació d’ofertes laborals arribi als i les joves.
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“Ajudar als emprenedors que han creat la seva marca artesana al Pallars, potser obrint
els comerços del casc antic perquè hi puguin exposar amb una freqüència els seus
productes, per donar-los a conèixer, donar ambient al casc antic, ajudant bars i
restaurants alhora.” (enquesta de 19 a 30 anys)

Tenint en compte que Tremp té unes necessitats molt concretes i això limita les
opcions de treball, proposen potenciar el teletreball i l’habitatge a les zones rurals amb
la fi de que això generi nous llocs de treball.

Habitatge i transport públic
Un 74% de joves de Tremp que han contestat l’enquesta de 19 a 30 anys han tingut
dificultat en trobar habitatge digne al Pallars Jussà. A més a més, un 59% de la
mateixa enquesta respon no conèixer l’Oficina local d’habitatge.
En general, es fa èmfasis a la necessitat de millora en l’accés a l’habitatge que
proporcioni majors possibilitats de lloguer a la zona. El grup de 24 a 30 anys diuen que
un millor accés a l’habitatge crearia nous llocs de treball a causa de la demanada de
serveis.
Per vincular un millor accés a l’habitatge que proporcionés llocs de treball a la zona
també caldria intervenir en l’ampliació de la freqüència horària de transport públic, per
tal facilitar la mobilitat amb altres ciutats. En la valoració del transport públic de la
comarca, el pitjor valorat és la freqüència horària.
“Treballo a Lleida i baixaria encantada en tren, però no tinc més opció i he d’agafar el
cotxe. Al tren aprofites més, al cotxe has d’estar pendent de conduir i a l’hivern...He
parlat amb varia gent que agafaria el tren si no fos pels horaris. Sobretot a Lleida. Si
està ben connectat, no és problema haver de baixar cada dia a Lleida.” (trobada de 24
a 30 anys)

Salut jove
En l’àmbit de la salut jove destaca que un 77% dels i les joves de Tremp practiquen
algun esport, ja sigui individualment o en equip. No obstant, un 57% dels i les joves ha
contestat que la Covid-19 ha disminuït la seva activitat esportiva.
És important remarcar que un 47% dels i les joves del Municipi no saben on dirigir-se
per qüestions de salut, al mateix temps que un 41% no sap on dirigir-se si es troba en
situacions de violència.
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Els majors temes d’interès de salut coincideixen en ser la salut mental i emocional, la
sexualitat i els trastorns alimentaris (TCA). Tenint en compte els dos temes més
destacats (salut mental i emocional i salut sexual i sexualitat) es van triar per debatre
en els grups de discussió. Els resultats dels discursos de les trobades joves s’exposen
en els següents paràgrafs.
En primer lloc, es remarca una falta d’accés a la informació i manca d’eines dels temes
de salut. Així com el desconeixement pels espais de referència o professionals on
acudir en la necessitat d’acompanyament. Algunes respostes de l’enquesta jove
remarquen com a prioritari del col·lectiu jove la conscienciació sobre temes de salut (a
través de xerrades o tallers de temes específics), així com la necessitat de millora dels
serveis d’atenció.
“Formació i divulgació sobre discriminacions per motius d'orientació sexual o masclistes
per evitar que els joves tinguin aquest tipus de comportaments.” (enquesta de 12 a 18
anys)
“No tenim suficient informació. Hi hauria d’haver més espais per parlar d’aquest tema,
si jo em trobés en aquesta situació realment no sabria on acudir jo aniria als meus
amics però no sé fins quin punt em podrien ajudar. No és tant fàcil.” (trobada de 12 a 17
anys)
“Si tenim un problema no sabem on anar. En la majoria de casos acabem anant al
CAP. I sobretot, al ser un poble fa respecte anar al CAP que et coneix la gent i no saps
si és allà on has d’anar. Podria haver-hi alguna mena de persona o de referent o un
telèfon on poder trucar i allà d’una manera més privada que et poguessin dir on has
d’anar sense haver de plantar-te al CAP i preguntar”. (trobada de 19 a 24 anys)

D’una banda, en l’enquesta de 12 a 18 anys, la pregunta dels serveis i recursos del
Pallars Jussà, només el 15% dels i les joves de Tremp que han respost tenir
coneixement del programa salut i escola. D’altra banda, als grups de debat mostren
conèixer el programa salut i escola, però els de 14 a 17 anys expressen gaire
convicció, mentre que els de 18 a 23 anys diuen que no es prenien gaire en serio el
programa salut i escola i que actualment no saben on acudir en cas de necessitat.
Aquest últim grup posa rellevància a la falta d’anonimat, que fa tirar enrere en temes
de salut. Proposen que hi hagués un telèfon d’assistència informativa que garantís
l’anonimat.
“Recordo que quan algú hi anava era més ‘ai mira aquella persona hi ha anat’ i era més
cotilleo que res. Al final feies mal a l’altra persona.” (trobada de 18 a 24 anys)
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“Jo havia pensat que la infermera que hi havia a l’institut era per si et feies mal.”
(trobada de 18 a 24 anys)

El grup de 24 a 30 anys anomenen la problemàtica del botellón, considerant la
inconsciència de la brutícia que genera i dient que cal incentivar a altres activitats que
redueixin el botellón dels menors, així com la importància de la formació i
conscienciació en el consum de drogues.
Varis joves de les enquestes i els grups de discussió estan d’acord en la falta d’espai
per parlar de temes de salut, ja sigui en formacions als centre educatius, tallers,
xerrades, activitats o grups de suport.
“Natres ja sabem que s’ha de ficar condó per aquestes coses, però jo que sé, fa una
setmana ens van vindre a fer la xerrada aquesta i ens van dir el mateix que ens van dir
l’any passat, res de nou.” (trobada de 12 a 17 anys)

Finalment, també vinculat a la salut jove, els i les joves enquestades consideren que
els riscos de la hiperconnectivitat més urgents a tractar són: l’assetjament afectiusexual, l’aïllament social, l’assetjament grupal, l’addicció a la connectivitat i el
sedentarisme.

Participació
En els grups de discussió es parla que és un tema que costa al jovent en general, a
més a més, coincideixen en compartir que en alguns casos, grups de joves han tingut
iniciatives o propostes, o bé no han sabut on dirigir-se, o bé no han rebut el
recolzament per part de l’Ajuntament. En el casos que s’han dut a terme algunes
iniciatives joves s’han acabat dissolent pel motiu del la falta de recolzament i perquè
sempre es carregaven les tasques la mateixa gent i s’acabava cansant.
“S’havia intentat de fer propostes ens havíem trobat amb les portes una mica
tancades”. (trobada de 24 a 30 anys)

També diuen que des de la mirada jove de vegades es creu que no hi ha activitats
però al mateix temps, quan n’hi ha no s’hi participa.
“Hi ha algo que falla, que no se que és, perquè és el mateix de sempre” (trobada de 24
a 30 anys)
“No sabem com ho hauríem de fer, però hauríem de motivar a fer pinya a la cohesió del
poble. Del jovent, però també de totes les edats, que no hi ha el sentiment de poble.”
(trobada de 24 a 30 anys)
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Un dels grups afegeix que sovint es parla de Tremp amb menyspreu i això provoca
que hi hagi aspectes positius del municipi que no es tinguin en compte.
Pel que fa a les enquestes, en les preguntes de participació, un 57% tenen motivació
per dir la seva, al mateix temps que tal i com s’ha exposat en l’apartat d’oci i temps
lliure un 75% considera que falten espais joves per tal de crear també implicació
juvenil. Finalment, cal destacar que un 77% de joves de Tremp no participa en cap
entitat o grup.
“Una àrea de jovent o un Ateneu Jove. Crec que és súper important que puguem tindre
veu, tindre un lloc on poder dir què volem, què ens falta, què necessitem, què s'ha de
millorar...” (enquesta de 12 a 18 anys)
“És necessari tenir una delegació d'algun sindicat estudiantil al Pallars, ja que si no es
dificulta la interacció dels joves en la política i la societat.” (enquesta de 12 a 18 anys)

2.2.3 ANÀLISI REALITAT: ENTITATS JOVES DE TREMP
A continuació s’exposen les diferents aportacions dels joves de les entitats de Tremp:
Diables lo Peirot, T25620, la Comissió de Festes i La Casa del Sol Naixent que van
participar a la trobada d’entitats. Els paràgrafs estan dividits per temes de conversa i
inclouen les aportacions de cada entitat.

Suport econòmic
El suport econòmic de l’Ajuntament cap a les entitats en general es valora de manera
positiva. Tot i això comparteixen trobar-se en dificultats per aconseguir ajudes
econòmiques per fer esdeveniments més grans quan el suport econòmic que pot
proporcionar l’Ajuntament no és suficient. No saben d’on poden treure diners en
aquests casos. A més a més, tenen dubtes d’on i a qui dirigir-se per presentar segons
quins projectes que tinguin a veure amb altres àmbits que no sigui joventut.
No obstant, la Comissió de Festes comenta la decepció de que el seu pressupost sigui
el mateix cada any sense tenir en compte com de bé pot haver anat la festa de l’any
anterior. Per la seva banda, la colla de Diables Lo Peirot es troben amb la dificultat que
segons qui de l’entitat va a demanar ajuda, des de l’Ajuntament no se’ls pren en serio:
“quan ets jove et prenen com un crio i no se’t prenen en serio”. T25620 pregunten si des de

l’Ajuntament s’adjudiquen més ajudes o menys a una entitat segons el tipus d’activitat
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que aquest ofereix, basant-se en els interessos. La Casa del Sol Naixent exposen el
seu desconeixement en demanar ajudes per vetlladores.

Suport logístic
Diables Lo Peirot mostra dubtes amb quin departament han de contactar de
l’Ajuntament quan tenen algun dubte o necessitat. T25620 expliquen haver tingut
malentesos amb la Brigada Municipal durant el muntatge d’alguns esdeveniments, i
afegeixen que les ajudes als actes són insuficients. Per la seva banda, la Comissió de
festes mostra la preocupació de ser vista a ulls de la població com a molt vinculada a
l’Ajuntament.
La Casa del Sol Naixent valora positivament el suport logístic però remarca el
problema que tenen amb el relleu generacional. En aquesta última aportació també
s’hi suma Lo Peirot i La Comissió de Festes.
Les entitats estan d’acord en considerar que la comunicació de les entitats amb
l’Ajuntament sovint hauria de ser més ràpida i fluïda. Proposen fer trobades d’entitats
juvenils de manera anual amb la Tècnica de Joventut amb l’objectiu de posar en comú
col·laboracions, projectes i dubtes entre entitats.
Per últim, fan una demanada a formacions específiques per a les entitats: formació
anual en logística i pressupostos (on poder plantejar preguntes) i formació en primers
auxilis. També sorgeix la proposta de formació en associacionisme, ja que d’aquesta
manera cada entitat podria tenir mínim una persona formada.

Locals i equipaments
En aquest punt les diferents entitats es troben en situacions molt diverses. Destaca
una valoració negativa d’aquest punt per la falta de locals i pel mal estat: “Fa una mica
de gràcia perquè sempre que hi ha hagut eleccions tots els partits polítics sempre ens han
venut el local, i es queda en res...ens cediran algun local?”

Les entitats que tenen local (Diables Lo Peirot i la Casa del Sol Naixent) no el tenen
adequat a les seves necessitats, mentre que la resta disposen d’un petit espai per
guardar material.
Diables Lo Peirot diuen que tenen mareig amb el local, quan es troben amb la
necessitat d’arreglar alguna cosa no tenen clar amb qui han de parlar. El local és gran
però està en mal estat. Si estigués millor els agradaria cedir un espai de reunions per
altres entitats.
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Per la seva part, T25620 expressen trobar-se amb entrebancs quan volen demanar un
espai de l’Ajuntament a curt termini. La Casa del Sol Naixent els agradaria tenir la
piscina gratuïta durant l’estiu.
Finalment, es proposa que hi hagi un espai d’entitats “un hotel d’entitats”, posant
l’exemple d’habilitar el Cub com a equipament que pogués cobrir aquestes necessitats:
“igual que s’han fet varis poliesportius per la demanda d’esport perquè no es demana una
subvenció per fer un espai per les entitats?”

Coordinadora d’entitats
Sorgeix la necessitat d’una figura coordinadora d’associacions degut a que hi ha poc
contacte i coordinació entre entitats i és important poder fer pinya per resoldre les
mancances: “La coordinació entre associacions és un tema perquè al final tots anem a la
nostra, sempre tens suport de les altres associacions però no ens utilitzem entre nosaltres”.

El rol de coordinació d’entitats faria que es prengués més en serio a les associacions i
milloraria l’organització i comunicació entre elles. De moment, s’acorda fer un grup de
WhatsApp d’entats per millorar i fomentar la comunicació entre elles.
Remarquen la importància de poder conèixer i assistir a les trobades entre
associacions a més gran nivell, com a nivell de Catalunya, ja que són trobades que
ajuden a teixir xarxa.

2.2.4. NECESSITATS JOVES DETECTADES
a) NECESSITATS DELS I LES JOVES

Oci i temps lliure
Tenint en compte el 47% d’insatisfacció de l’oci del municipi, que el 75% consideren
que falten espais joves i les aportacions dels i les joves, es detecten les següents
necessitats:


Espais o referents amb l’objectiu de dinamització d’activitats juvenils variades:
tractant d’arribar a la diversitat de joves creant vincles de joventut que
esdevinguin referents, essent un punt de trobada juvenil.



Augment de programació cultural juvenil i aconseguir que arribi la informació.



Activitats i festes que no només estiguin centrades en l’alcohol.
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Tenint en compte que un 77% dels i les joves de Tremp practiquen algun esport,
sumat als comentaris i aportacions que han fet arribar, sorgeixen les següents
necessitats:


Ampliació de la varietat esportiva més enllà dels esports clàssics, aprofitant
també les possibilitats de l’entorn natural del Municipi.



Cobrir un manteniment més exhaustiu als equipaments de Tremp (sobretot els
esportius).

Salut jove
Un 47% dels i les joves del Municipi no saben on dirigir-se per qüestions de salut i un
41% no sap on dirigir-se si es troba en situacions de violència. Tenint en compte
aquestes dades i les aportacions dels i les joves en els grups de discussió, es
consideren les necessitats següents:


Major accés a la informació i eines en temes de salut actuals i alguns, sovint,
invisibilitzats.



Lloc de referència que proporcioni informació i acompanyament des de
l’anonimat.



Tallers i xerrades informatives i de conscienciació tant als centres educatius
com obert a la resta de joves (temes destacats: salut emocional i mental i
sexualitat).

Habitatge i transport públic
Varis joves han expressat que la millora de l’accés a l’habitatge i l’augment de
freqüència horària del transport públic entre poblacions i ciutats veïnes ajudaria a
millorar les condicions laborals dels i les joves del Municipi.
De l’enquesta de 19 a 30 anys un 74% de joves han tingut dificultat per trobar
habitatge digne al Pallars Jussà i un 59% de la mateixa enquesta desconeix el servei
de l’Oficina local d’habitatge.
Tenint en compte les dades anteriors les necessitats detectades són:


Poder assegurar el fer arribar la informació i l’eina de l’Oficina local d’habitatge.



Millorar la freqüència horària del transport públic com a millora i ampliació de
les possibilitats laborals i d’habitatge.
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Formació, ocupació i emprenedoria
Tenint en compte que un 35% de joves els hi agradaria treballar al Pallars Jussà en un
futur han respost caldria considerar el següent:


Augment de l’oferta formativa de Tremp ampliant la varietat de titulacions dels
graus mitjà i superior. Formacions més demandades: major varietat d’idiomes,
batxillerat artístic i formacions artístiques.



Més activitats i xerrades als centres educatius sobre temes d’actualitat.



Xerrades informatives detallades sobre les sortides dels graus i les
universitàries.



Fer arribar la informació dels serveis locals d’ocupació.



Programes laborals i de repoblació.



Suport a l’emprenedoria juvenil i a les empreses locals per a la contractació de
gent jove.

Participació
D’acord amb la demanada de freqüentar les trobades joves, juntament amb la
consideració del 57% dels i les joves mostren motivació per dir la seva en temes
juvenils del municipi, així com considerant les aportacions dels i les joves, cal tenir en
compte les necessitats de continuació:


Fer més freqüentment trobades de joves per escoltar la seva veu.



Considerar el recolzament a les iniciatives juvenils i facilitar-los els espais de
trobada i participació dinamitzats.



Fugir dels tòpics de menyspreu de la imatge de Tremp com a municipi.

b) NECESSITATS DE LES ENTITATS

Suport econòmic


Tenir coneixement d’on i de quina manera demanar ajudes econòmiques quan
les de l’Ajuntament no són suficients.



Major claredat de la figura referent que pot acompanyar i ajudar les entitats en
les ajudes econòmiques.



Procurar que es prengui en serio a les participants joves de les entitats per part
del personal de l’Ajuntament.

35

Suport logístic


Cal tenir un referent clar de comunicació tant per la banda de les entitats com
per l’Ajuntament.



Major fluïdesa i rapidesa en les respostes de l’Ajuntament a les entitats.



Formacions específiques per les entitats: logística, pressupostos,
associacionisme i primers auxilis.



Realitzar trobades de les entitats entre elles i amb l’Ajuntament de manera més
freqüent.

Locals i equipaments


Que els locals s’adeqüin a les necessitats de cada entitat.



Buscar solucions per a millorar les condicions dels espais per a les
associacions.



Facilitar que es pugui demanar a curt termini l’ús d’espais de l’Ajuntament.

Coordinadora d’entitats
Sorgeix com a necessitat la figura coordinadora d’entats per tal de facilitar i millorar les
condicions de l’associacionisme de Tremp.


Fomentar el contacte entre entitats.



Teixir xarxa i obrir-la a altres comarques.



Procurar que es prenguin més seriosament a les entitats.



Proporcionar eines i solucions pel relleu generacional.
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2.3. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI
Després d’exposar l’anàlisi de la realitat juvenil i d’observar les necessitats a partir de
les dades extretes, és important plasmar algunes conclusions. Tal i com s’esmenta al
Pla Nacional de Joventut 2021, cal tenir en compte que diversos temes que ja es
manifestaven d’altres anys, s’han trobat més accentuats amb algunes de les situacions
extremes i les seves conseqüències que han vingut de la mà de la pandèmia. Com per
exemple, el tancament d’espais d’oci (equipaments esportius, culturals i bars), així com
les limitacions en les trobades socials, sumat a les reflexions en torn la salut mental i
emocional que ha destacat en el context del confinament i altres mesures sanitàries.
A continuació s’exposen els temes principals dels que s’han extret les conclusions més
rellevants, amb la fi de distingir les prioritats a tractar en l’àmbit de la joventut en els
propers anys.

Realitat juvenil com a flux de canvi
Des del Pla Nacional de Joventut 2021 aquest apartat està relacionat amb l’Eix de La
Res-Pública juvenil i el dret a la Participació. Dos àmbits que diuen molt de la
implicació del col·lectiu jove en l’entorn.
El col·lectiu jove és un sector social especialment sensible en encarnar amb rapidesa
els canvis socioculturals. Les maneres de participació van molt lligades als trànsits del
flux social que viuen els i les joves. Sovint, si les persones que estan com a dirigents
d’activitats juvenils no estan actualitzades d’aquests fluxos i nous espais de
participació, aquelles activitats que es proposin quedaran deslligades de la realitat
juvenil del moment. Així doncs, cal entendre la realitat juvenil com un flux de canvi
per així, desenvolupar activitats i projectes coherents amb les necessitats joves.
Donar per suposat la veu jove i extreure’n conclusions acaba sent una acció que juga
en contra a l’hora de crear espai de participació. La mirada adultcèntrica porta a
caure fàcilment en discursos que observen els joves pejorativament, reproduint els
tòpics de que “el col·lectiu jove no és mostra suficientment actiu en la societat”. El Pla
Nacional de Joventut 2021 fa referència a l’afany d’avançar en la deconstrucció de
l’adultcentrisme i deixar de considerar la joventut com un col·lectiu en fase de
preparació per ser adult.
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Els resultats de l’enquesta jove exposen que més de la meitat de joves tenen
motivació per dir la seva i un 75% opinen que falten espais joves al Municipi. Aquestes
dades demostren que és cabdal posar al centre la idea de que els joves també
tenen veu. Cal doncs, que des de joventut es procuri crear els espais, temps i
dinàmiques per facilitar la seva participació.
La baixa participació en les activitats i projectes és un dels indicadors que cal
atendre per tal de donar espai a l’autorevisió. En alguns casos, les activitats i
propostes puntuals dificulten tenir un escàner al dia de les inquietuds del grup social
amb el que es treballa. Així doncs, una possible solució davant d’aquest cas seria
fomentar les activitats continuades, que permeten tenir un seguiment curós i que
enriqueixi la coherència en les accions que es puguin suggerir.

Confiança en els referents
La falta de referents limita també la participació i les possibilitats de desenvolupar
activitats que permetin tenir un seguiment i una transversalitat. Al llarg de l’anàlisi es
denota la manca de confiança davant la falta de referents juvenils.
En la nostra societat, no és difícil d’observar que tant en l’edat infantil com juvenil, les
persones es desenvolupen a partir de la diversitat de referents d’iguals (relació jovejove) i d’adults (relació jove-adult). No obstant, socialment es tendeix a donar major
importància als referents infantils i a posar menys atenció a la importància dels
referents joves. Ambdues etapes socials són moments de desenvolupament de la
pròpia identitat i totes dues són molt canviants en el temps.
En suma, l’absència de referents juvenils augmenta la falta de confiança, disminueix la
participació i evidencia la desactualització de la mirada juvenil del moment. És doncs,
la manca de participació un indicador fonamental per observar i valorar què està
passant quan la bretxa entre teixit jove i responsables de joventut està fluixa.

L’activitat juvenil a Tremp i alguns espais
Tal i com s’ha anat anomenant al llarg de l’anàlisi, el tema més concorregut i
demandat pels i les joves és l’oci i el temps lliure. La insatisfacció per l’oferta d’oci
juvenil actual s’evidencia amb les aportacions i demandes en els grups de discussió i
l’enquesta. Cal valorar la reclamació que fan els joves de varietat d’activitats
juvenils dinàmiques i animades, que passen també per tenir en compte les maneres
de participació juvenil en esdeveniments culturals.
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Algunes persones han comentat que el fet de que l’oci a Tremp sigui molt reduït pels
joves porta a una major presència del botellón, ja que
“[...] les tardes al poble s’han convertit en rutinàries i monòtones, i no hi ha cap espai
per nosaltres[...]” (fragment de l’enquesta de 12 a 18 anys en l’apartat de l’anàlisi de la
realitat juvenil).

Els i les joves han deixat clar que no només l’oferta d’oci com a activitat cultural i de
distensió és important en el quotidià, sinó que també l’esport té una forta presència
en el dia a dia. Tenint en compte el gran nombre de persones joves que practiquen
algun esport (77% segons dades de l’enquesta jove), caldria valorar una ampliació de
la varietat esportiva i de les possibilitats d’accés a l’esport, sumat a la importància del
manteniment dels equipaments públics i esportius com: el Parc del Pinell, el
Skatepark i el Rocòdrom.
El fet de que moltes persones joves hagin remarcat la manca de manteniment d’espais
i equipaments -que sense que sigui de manera directa són espais joves del Municipisuma a l’argument de que el col·lectiu jove és un sector social poc atès.

Eines de salut i referents segurs
La garantia de salut i benestar també forma part dels drets de les persones,
concretament en la Fita d’inclusió social per a totes. Des del Pla Nacional de Joventut
2021 es remarca la importància en treballar des d’un enfocament comunitari i
transversal de les polítiques que donin resposta a diferents necessitats alhora. Tenint
en compte aspectes importants com la prevenció, la difusió i atenció a unes polítiques
proactives de salut. Al llarg de l’anàlisi de la realitat juvenil, apareix la violència amb la
fi de posar atenció a la igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes,
LGTBIfòbiques+, culturals i discriminatòries.
La salut és un tema que acompanya de manera transversal la nostra societat. Els
processos de salut i malalties van de la mà del context cultural, i aquest muta al llarg
de la història. La incidència en uns o altres àmbits de salut varia segons l’etapa
social en la que es troba cada individu.
Entenent l’etapa juvenil com un moment d’expansió de curiositats i noves
experiències. Com per exemple, el contacte amb entorns socials on apareixen les
drogues; l’aproximació al descobriment de la sexualitat individual i compartida;
l’experimentació de les responsabilitats socials que suposa ser jove. És de vital
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importància considerar la salut com a eix troncal en el dia a dia de l’activitat
juvenil.
Les estadístiques de salut i les dades de l’enquesta jove indiquen que cal prioritzar una
mirada atenta a tot allò que engloba la salut mental, emocional, sexual i al consum
de drogues i d’aliments. En paraules d’alguns joves extretes de l’anàlisi de la realitat
juvenil:
“No tenim suficient informació. Hi hauria d’haver més espais per parlar d’aquest tema,
si jo em trobés en aquesta situació realment no sabria on acudir [...]” (aportació que es
refereix a temes de sexualitat. Trobada de joves de 12 a 17 anys)
“Si tenim un problema no sabem on anar. En la majoria de casos acabem anant al CAP
[...] no saps si és allà on has d’anar. Podria haver-hi alguna mena de persona o de
referent [...] (trobada de 19 a 24 anys)

És fonamental considerar la sensació de vulnerabilitat que comporta per una
persona jove l’estat de descoberta en el que s’exposa durant aquesta etapa social.
Tal situació evidencia la necessitat de que en el moment vital de joventut,
l’acompanyament que proporcionin els vincles (tant jove-adult, com jove-jove) i la
facilitació d’espais de referència, són aspectes centrals.
En conclusió, com més eines i referents segurs tinguin els i les joves, més
coneixement tindran per afrontar les situacions que se’ls hi pugui presentar, o bé de
manera preventiva, o bé sabent acudir a un espai on es tracti la salut jove de manera
curosa.

Millora en la mobilitat
Destaca la insistència de millora en els horaris del transport públic, que es
conclou en valorar les diversitats de situacions que hi ha en relació a la mobilitat.
Alguns joves opinen que la millora en la mobilitat que interconnecti els pobles i grans
ciutats obriria a més possibilitats laborals als joves en altres zones del territori.
Les combinacions que es poden fer amb el tren i el bus moltes vegades no són
compatibles amb els horaris laborals del jovent, fet que obliga a tenir un vehicle propi o
bé, si no es té accés a un vehicle personal, a renunciar a les possibilitats de feina en
altres localitats.
Les aportacions dels i les joves no descarten la possibilitat de fer combinacions amb el
transport, en un desplaçament puntual. No obstant, remarquen com a problema la
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dificultat de l’horari de transport en el dia a dia, com seria el cas dels
desplaçaments laborals.

Possibilitats formatives
El Pla Nacional de Joventut 2021 considera l’educació i la formació com a drets de les
persones i inclou aquest punt en la fita que es refereix a l’èxit educatiu i millora de les
condicions i oportunitats educatives. Es podria també correlacionar aquesta fita amb
l’apartat de l’ocupació digna que també forma part d’allò esmentat en el Pla Nacional
de Joventut d’enguany.
En les diferents aportacions dels i les joves a l’enquesta i les trobades, s’observa que
la poca varietat de formació després de l’ESO o el Batxillerat a la Comarca és una
preocupació per aquelles persones que no volen o no poden marxar a estudiar fora.
Sumat, a que la possibilitat formativa és força reduïda.
El teixit juvenil de tremp es troba amb limitacions davant de l’oferta en àmbits
artístics (disseny, audiovisual o arts escèniques). A més a més de l’escassa quantitat
en les formacions que donen accés a l’àmbit socioeducatiu i també a les titulacions
en varietat d’idiomes.
La demanda de xerrades i tallers formatius més enllà de l’educació reglada, demostra
alguns límits amb els que es troba l’educació formal en alguns temes, com seria la
salut: mental, emocional, sexual i de consum.

Entitats i associacionisme juvenil
Com a conclusions predominants després de la trobada amb les entitats joves de
Tremp, en primer lloc, el local és el tema que més destaca, ja que entre les entitats
comparteixen situacions molt diverses i a grans trets, cap d’ella té un local que
s’adeqüi a les seves necessitats. El fet de tenir un espai referent que es pogués
adaptar

més

a

l’activitat

de

cada

una

contribuiria

en

millorar

el

teixit

d’associacionisme juvenil del territori. Afegeixen, que si aquest espai fos compartit,
posant l’exemple d’un hotel d’entitats, la coordinació entre elles ajudaria també a “fer
més pinya”.
En segon lloc, la comunicació entre entitats i Ajuntament sovint podria ser més fluïda.
Per tal de millorar aquesta qüestió es proposa acordar que joventut sigui l’àmbit
referent sempre que necessitin qualsevol ajut o tràmit i, en el cas que també inclogui
altres departaments de l’Ajuntament, se’ls derivarà des de joventut.
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Una figura coordinadora d’entitats seria un rol fonamental que permetria que es
prengués més en serio a les associacions, procurant una millor organització i
coordinació entre elles. Seria també, el pont entre altres entitats i l’Ajuntament de
manera que hi hauria millores en la comunicació. El rol de coordinació d’entitats seria
de benefici per contribuir a teixir una xarxa d’entitats més sòlida i referent.
A més a més, les associacions mostren interès per fer formacions que beneficiarien
les activitats que duen a terme, tals com: logística i pressupostos i formació en primers
auxilis. La gestió d’activitats formatives específiques també seria una tasca que es
podria proporcionar des de la figura coordinadora, ja que al estar en contacte constant
amb les organitzacions tindria més present les necessitats de cada una.
Pel que fa a l’àmbit econòmic, mostren una satisfacció general del suport que
proporciona l’Ajuntament a cada entitat. Algunes entitats també mostren desconcert
quan volen demanar més pressupost –a part del proporcionat per l’Ajuntament- i no
tenen clar on anar ni quins processos cal fer.
Finalment, per tal de solucionar algunes de les mancances actuals de la comunicació i
coordinació entre entitats es crea un grup de WhatsApp que fomenti la comunicació
tant amb l’Ajuntament, com entre entitats. També es proposa fer trobades d’entitats
més sovint –mínim una vegada a l’any- amb la fi de tenir un seguiment més actualitzat.
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3. OBJECTIUS
Generals i específics
OCI I TREMP LLIURE


Ampliar l’oferta cultural i d’oci juvenil.
o

Fomentar la programació jove regular

o

Ampliar l’oferta d’activitats esportives intensives durant l’any

o

Proporcionar espais per a que es duguin a terme activitats artístiques

o

Seguir amb les edicions del FestiPallars que promouen la música local i
potencien el vincle amb els i les joves de la Comarca



Desenvolupar activitats i accions juvenils coherents amb la realitat
juvenil del moment.
o

Facilitar espais de valoració per tal de que els i les joves puguin dir la
seva opinió després de les activitats

o

Millorar la confiança de la població jove de Tremp cap a l’Ajuntament a
través del suport a aquelles iniciatives que neixen de les propostes
juvenils i es mostren beneficioses pel territori



Procurar un espai de trobada o una persona referent per tal de
millorar el vincle amb el col·lectiu jove que tingui en compte la
dinamització juvenil.
o

Realitzar un estudi de possibilitats dels espais existents

o

Concretar un espai públic de referència per a activitats juvenils

o

Cercar ajudes per a finançar una professional a mitja jornada

o

Realitzar una proposta que inclogui les tasques que desenvoluparia el
professional a mitja jornada

MOBILITAT I HABITATGE


Fomentar el bé comú i la justícia climàtica del territori
o

Incloure el comerç local a la guia per a joves

o

Fer pressió per augmentar la freqüència del transport públic a les grans
ciutats amb la fi de reduir l’ús del vehicle propi i facilitar la mobilitat

o

Fer arribar la informació de l’Oficina Local d’Habitatge als i les joves del
territori
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SALUT JOVE


Incentivar espais d’atenció a les necessitats de salut actuals del jovent.
o

Treballar en xarxa amb els professionals del centre d’atenció primària
de Tremp i els centres educatius del Municipi

o

Dissenyar una proposta d’atenció a la salut jove des de l’anonimat en
col·laboració amb el centre detenció primària de Tremp

o

Seguir amb el programa Ampollon i el de Salut i Escola adaptant-los a
les necessitats que vagin sorgint en el col·lectiu jove, contribuint a
través d’aquests programes a la prevenció de la salut i les
drogodependències

o

Ampliar les intervencions pedagògiques amb els centres educatius en
tant que als temes més sorgits a l’enquesta: salut sexual, sexualitat i
gènere, salut emocional i mental

PARTICIPACIÓ JUVENIL


Donar resposta a la diversitat de necessitats i propostes del
col·lectiu jove que han fet en les enquestes i trobades d’aquest any.
o

Realitzar un retorn als joves dels grups presencials per posar en comú
el context i poder debatre les prioritats



Concretar canals i eines per fomentar la participació juvenil al territori.
o

Cercar espais i temps per a generar debat i vincle entre els joves

o

Crear un grup de joves per decidir el projecte de l’espai per joves i
entitats

o

Seguir fomentant les activitats que funcionen actualment per als joves i
aprofitar-les per crear-hi espais de participació: Camp de Treball Local,
activitats de lleure juvenil de la cucaliu o la bilioteca



Trobar els canals per on fer arribar la informació als i les joves.
o

Adaptar els canals de comunicació amb el jovent d’acord amb el context
de la connexió i la transformació digital actual

o

Crear una Guia Juvenil per tal de proporcionar eines informatives
veraces i eficaces pels joves

o

Fomentar el seguiment de les xarxes socials de l’Ajuntament per part
del col·lectiu jove de Tremp



Seguir potenciant el vincle amb les entitats juvenils com a pont amb el
teixit juvenil de Tremp
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o

Potenciar la presència de joves en les entitats juvenils: Comissió de
Festes, Colla de Diables, Casa Sol Naixent i T25620

o

Crear un canal de comunicació fluid amb entitats-Ajuntament

o

Programar trobades freqüents amb les entitats

o

Cercar espais per proporcionar alternatives a les necessitats que tenen
amb els locals i espais

o

Redactar una proposta dels beneficis de la figura coordinadora
d’entitats i cercar el pressupost

FORMACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA


Assegurar que els drets fonamentals de les persones joves estiguin
coberts: habitatge, educació, ocupació i salut.
o

Des de l’Ajuntament i l’Oficina Jove procurar que empreses del territori i
el mateix Ajuntament pugui acollir joves universitaris en pràctiques a
través del programa de Garantia Juvenil o altres

o

Ampliar l’oferta de tallers formatius com l’Ampollon en diferents
temàtiques i per franges d’edat als centres de secundària

o

Estar al cas de les iniciatives i programes que s’incentiven des del
Consell Comarcal i l’Oficina Jove per potenciar l’emprenedoria al territori

o

Reprendre el servei de La Incubadora tant bon punt sigui possible
disposar d’un espai que compleixi les necessitats

4. PROGRAMES
Cal donar resposta a les necessitats detectades en aquesta anàlisi i és evident que no
es podran atendre totes les mancances detectades i tampoc es podran abordar
accions en tots els eixos del Pla Nacional. Passem a definir propostes concretes per
eixos:

4.1.OCI I TEMPS LLIURE
Tenint en compte el 47% d’insatisfacció de l’oci del municipi, que el 75% consideren
que falten espais joves.
A partir de les necessitats detectades es proposa:
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Programa: Fem vincles, Fem Tremp!
Amb l’objectiu de procurar un espai de trobada o una persona referent per tal de
millorar el vincle amb el col·lectiu jove que tingui en compte la dinamització juvenil, cal
reformular alguns dels equipament existents per tal de dotar a Tremp d’un espai dels i
per als joves.
Hi ha diverses opcions possibles que dependrà dels recursos econòmics i la voluntat
política. Des de repensar el Centre Cívic Tarraquet que a finals de 2022 tornarà a
ocupar les funcions d’equipament cívic per a Tremp i és el moment de pensar els seus
nous usos. Una altra opció passa per ampliar el conveni amb el Casal Cultural perquè
l’espai del bar sigui un Ateneu Jove. En tots dos casos, no té sentit dotar de contingut i
espai físic concret per als joves sinó es preveu la figura del/ la dinamitzador/a. Pot ser
algú contractat o es poden buscar fórmules, però és obvi que cal un referent per a
poder crear aquests vincles.
El programa s’ha de nodrir d’espai físic, personal i sobretot pressupost per poder oferir
activitats concretes en aquest espai i donar resposta a la necessitat d’augment de
programació cultural juvenil i aconseguir que arribi la informació.
Aquesta proposta no és incompatible amb seguir col·laborant o apostant per aquelles
accions que funcionen i que han arrelat entre la població, fruit de l’esforç d’anteriors
plans locals i comarcals, com per exemple el FestiPallars o el Camp de Treball Local.
D’altra banda els joves han mostrat obertament la deixadesa en que es troben alguns
espais físics de Tremp i alguns equipaments. Tot i ser conscients que bona part de la
deixadesa també es fruit de l’incivisme, cal que l’equip de govern faci un esforç per no
criminalitzar la població juvenil i establir mecanismes per a una millor cura dels espais.

Projectes específics:
Espai Jove
Per tal de procurar un espai de trobada on també pugui haver-hi persones referents és
fonamental realitzar un estudi de possibilitats dels espais existents actualment al
territori amb la fi de valorar les opcions i considerar allò que es pugui adherir més a les
necessitats.

46

Així doncs, caldrà trobar una fórmula per definir un espai on els joves trobin referents i
propostes engrescadores. Potser passa per la reconversió d’algun espai en desús o
canvis d’usos d’altres espais (projecte pendent de definir).
Concretar un espai públic de referència tot i que aquest no estigui únicament
vinculat a l’activitat jove i sigui un punt de trobada per a les activitats juvenils, és també
una manera de fomentar un espai per potenciar la cohesió i el vincle.
També serà necessari cercar ajudes per finançar una professional que sigui la
persona referent de l’espai jove. La figura d’una persona referent és cabdal per a que
amb l’existència de l’espai no només sigui física, sinó que una persona s’encarregui de
fomentar la participació jove i crear vincle amb el teixit juvenil.

Camp de Treball Local Jove Tremp
El Camp de Treball Local és una experiència de voluntariat que es du a terme en
període d’estiu. Hi participen joves que destinen el seu temps en donar suport al
municipi local. Durant el camp de treball local els i les joves realitzen diferents tasques
en alguns serveis relacionades amb l’entorn municipal i comarcal. Al final del Camp de
Treball Local si el o la jove compleix els acords establerts de participació i compromís
rebrà una compensació com a mostra de gratitud i reconeixement a la feina feta.
El projecte va adreçat a joves entre 14 i 17 anys amb ganes de cooperar, amb
motivació, amb curiositats, amb actitud proactiva i predisposició, amb ganes de fer
equip i descobrir aprenentatges a través del voluntariat.
El Camp de Treball Local Jove es fa en motiu d’oferir una activitat lúdica i
d’aprenentatge durant l’estiu. La idea és que els i les joves puguin ser partícips
d’activitats que es fan al municipi des del rol del voluntariat, d’aquesta manera poden
aproximar-se a alguns dels serveis que es fan a la localitat obrint l’oportunitat de que hi
creïn un vincle.
Els objectius específics d’aquest projecte serien: apropar als joves a la comunitat on
viuen i que prenguin consciència; promoure un espai d’aprenentatge i servei que té un
retorn al municipi; millorar el sentiment de pertinença a la comunitat.
Per tal d’enriquir i aprofitar al màxim aquest projecte seria d’interès basar-lo en el
mètode pedagògic Aprenentatge i Servei (APS). Aquest mètode integra el servei a la
comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors. Parteix
d’una intencionalitat pedagògica i solidària que consolida l’adquisició d’aprenentatges
a través del servei voluntari a la comunitat.
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L’objectiu principal és que els i les joves puguin desenvolupar aprenentatges sobre
àmbits com: acompanyament educatiu, participació ciutadana, intercanvi generacional,
medi ambient, ajuda pròxima a altres persones, patrimoni cultural, solidaritat i
cooperació, promoció de la salut, etc.
El contacte amb aquests àmbits des del rol de voluntariat crea un entorn favorable per
activar i tenir més consciència de l’empatia, l’altruisme i la cura amb la fi de despertar
una sensibilització en cada individu que porti a una major implicació a la comunitat de
manera empàtica.
Per tal de que no es quedi en un projecte de voluntariat que es limita a donar suport a
un servei, és de vital importància crear espais de reflexió de l’experiència, que
combinin una interacció individual i al mateix temps, amb el grup d’iguals. Aquesta
proposta concreta consolida els aprenentatges adquirits durant l’acció en el servei.
També reforça el fet de sentir-se part de la comunitat treballant pel bé comú, mentre
s’adquireix una visió més global donant sentit a les accions locals.
Al integrar el mètode APS al Camp de Treball Local Jove s’obra la possibilitat de donar
un espai de lleure educatiu pedagògic aprofitant la mateixa activitat del Camp de
Treball Local. Amb la fi de fomentar espais de compartir i fer propostes caldria redactar
un projecte específic del Camp de treball que integrés un breu dossier pedagògic amb
les diferents activitats i la calendarització de la setmana. Caldria també, que una
persona dinamitzes aquestes espais de trobada i que fes també de pont entre els
serveis, els i les joves i l’Ajuntament.

FestiPallars
El FestiPallars és un festival de música que vol ser un espai d’exhibició per als joves
músics de la comarca. En els seus inicis, ja fa 10 anys, es va crear amb l’objectiu de
cohesionar els joves del territori. Al llarg dels anys ha anat evolucionant, igual com ho
han fet els joves i els grups de música. Primer era itinerant i se celebrava cada any el
festival, als voltants del mes de juliol, en alguna de les poblacions de la comarca.
Després es va derivar en una festa estàtica que cada any es feia a l’entorn del llac de
Sant Antoni al terme municipal de Salàs i s’hi incloïen activitats paral·leles
relacionades amb el bany i la presentació d’algun grup forani amb més repercussió.
L’any 2020 amb la pandèmia es va suspendre la 9a edició i al 2021 s’ha reformulat
oferint concerts durant una setmana cada dia en una població diferent, fet que ha
configurat una programació prou diversa. Si la situació sanitària ho permet, la idea és
al 2022 recuperar el festival vora el llac de Sant Antoni amb tots els joves de la
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comarca interessats junts. El FestiPallars és una festa però també és un espai
d’intercanvi i trobada entre joves músics i també joves de tota la comarca.

Activitats de lleure juvenil
Activitats variades que pretenen complir l’objectiu d’ampliar l’oferta cultural i d’oci
juvenil així com desenvolupar activitats i accions coherents amb la realitat juvenil del
moment. Tals activitats seguiran el mètode del lleure i el lleure educatiu, tenint en
compte diversitat de temes i formats.
Es seguiran les propostes d’activitats que han funcionat fins al moment, obrint sempre
que sigui possible, espais de valoració per tal de que els i les joves puguin dir la seva
opinió després de les activitats i així, poder tenir un visió coherent i el màxim acurada
de l’actualitat juvenil del moment. A més a més de les propostes que funcionin d’altres
anys, estarà oberta l’opció d’ampliar activitats en tant que a temàtiques i formats.
D’entre les activitats que han funcionat fins al moment i s’han fet en els darrers anys
cal destacar: la Batalla de Gallos una proposta que posa en valor la rima freestyle, és
un esdeveniment cultural centrat en l’estil de música rap que permet als i les joves
portar a l’escenari aquelles improvisacions que comparteixen normalment en trobades
informals al carrer. Els diferents tallers dins del programa Cucaliu que estan pensats
per a joves són d’àmbits diversos, procurant cada any variar les temàtiques. Les
activats que es duen a terme des de la Biblioteca Maria Barbal centrades al públic jove
també són un exemple que aporta dinamisme alhora que fomenta la lectura juvenil.

4.2. HABITATGE I TRANSPORT PÚBLIC
A l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha posat de manifest el descontent amb els horaris del
transport públic entre poblacions i ciutats i també que un 59% dels joves enquestats
desconeix el servei de l’Oficina local d’habitatge, entre altres.
A partir de les necessitats detectades es proposa:

Programa: Emancipa’t
Amb l’objectiu de trobar els canals per on fer arribar la informació als i les joves es
proposa l’elaboració d’una guia digital amb el suport de l’Oficina Jove on es posin els
serveis que existeixen a la Comarca adreçats als joves, tant a nivell d’habitatge, com
d’educació, oci, salut... Aquesta guia ha de comptar també amb els horaris del
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transport públic i ha d’estar actualitzada i viva. Cal crear una bona campanya de
comunicació per fer arribar als joves aquest recurs digital.
Donada la realitat a la regidoria de joventut de l’Ajuntament, aquesta guia no serà
possible mantenir-la (potser sí realitzar-la) sense un esforç conjunt amb els tècnics de
l’Oficina Jove del Consell Comarcal.

Projectes específics:
Borsa Habitatge
Servei que posa en contacte persones interessades en llogar un pis i propietaris que
disposen de pisos i volen una garantia de l’administració darrera. La borsa assegura
trobar pis a preu validat per la Generalitat de Catalunya segons les característiques de
l’immoble i ajuda també als propietaris a perdre el recel de llogar pisos a joves, ja que
tenen una assegurança que cobreix qualsevol mal ús.

Guia Jove del Pallars Jussà
La necessitat de mantenir informats els joves per canals reals i vàlids genera la
possibilitat d’elaborar una guia de serveis de la comarca adreçats a joves que estigui
actualitzada i que pugui ser viva i anar modificant-se segons avanci. Hi haurien de
constar els serveis que existeixen a la comarca adreçats als joves, tant a nivell
d’habitatge, com d’educació, oci, salut... Aquesta guia ha de comptar també amb els
horaris del transport públic. Cal que la guia tingui un format digital i estigui allotjada en
alguna pàgina web o blog d’abast juvenil. Cal crear una bona campanya de
comunicació per fer arribar als joves aquest recurs digital.

4.3. SALUT JOVE
Un 47% dels i les joves del municipi no saben on dirigir-se per qüestions de salut i un
41% no sap on dirigir-se si es troba en situacions de violència. Tenint en compte
aquestes dades i les aportacions dels i les joves en els grups de discussió, es detecten
un seguit de necessitats.
Amb l’objectiu d’incentivar espais d’atenció de les necessitats de salut actuals del
jovent, es proposa:
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Programa: Fes salut!
Per tal d’incentivar espais d’atenció a les necessitats de salut del jovent cal
treballar diversos eixos d’es d’aquest programa. Per això és fonamental treballar en
xarxa amb els professionals del Centre d’Atenció Primària de Tremp, així com amb els
centres educatius del Municipi.
En primer lloc és valora continuar amb el projecte Ampollon pel qual es duen a
terme tallers pedagògics i de prevenció del consum d’alcohol i drogues als centres de
secundària del Municipi, concretament a 2n d’ESO. La pandèmia ha portat a fer els
tallers amb la Cooperativa Gir i es considera necessari mantenir la fórmula
pedagògica, seguint també les possibles trobades amb el servei d’infermeria pediàtrica
del CAP de Tremp i amb els agents de civisme dels Mossos d’Esquadra.
En segon lloc, es considera necessària ampliar l’oferta de tallers també al camp de
la Sexualitat, la Salut sexual i el Gènere, en aquest cas a 3r d’ESO, treballant també
amb la cooperativa Gir que utilitza una pedagogia participativa. D’altra banda, es
planteja el treball de Salut Emocional i Mental a partir de 4t d’ESO en aquest cas a
través dels recursos existents al territori (Alba Jussà).
Pel que fa al projecte Salut i Escola es vol abordar una reformulació mitjançant la
possibilitat d’oferir als i les joves un correu electrònic o un número de whatsapp, a
través del qual puguin fer les seves consultes anònimes i preservar així el seu
anonimat, ja que sembla que continua existint aquesta necessitat.
Cal també repensar el projecte Bus de la Festa, gestionat pel Consell Comarcal i
sostingut econòmicament en part per l’aportació econòmica dels ajuntaments. Caldrà
veure quin sentit prenen les Festes Majors post pandèmia i quina fórmula s’utilitza per
evitar el consum d’alcohol i la conducció.

Projectes específics:
Ampollon
És un projecte que pretén portar a les aules de secundària informació i
acompanyament en l’àmbit de la prevenció i el consum d’alcohol i drogues. Està
adreçat als nois i les noies de 2n d’ESO dels centres educatius de secundària de
Tremp. L’eix central és el consum d’alcohol i drogues i com afecten en les relacions
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interpersonals i en els contextos socials, realitzant així, una tasca preventiva a nivell de
salut, comunitat i civisme.
Des del projecte Ampollon es pretén motivar als i les joves a adquirir una actitud crítica
davant les drogues en la societat actual, analitzant els riscos i els trastorns de salut
que aquest consum pot aportar. La finalitat és també assolir un compromís autònom i
crític respecte els hàbits saludables.
El projecte es vehicula en forma de tallers pedagògics que es realitzen en les classes
de tutoria amb la idea de tractar el tema de manera transversal. S’articulen en varies
sessions en les quals es tracten diferents temàtiques i enfocaments. Les trobades a
l’aula tenen com a objectiu passar pels diferents nivells de prevenció, fent una
aproximació informativa i analitzant i observant situacions de cas real.
A més a més d’aportar informació sobre el consum des dels tallers, la idea és que les
sessions operin de manera dinàmica i amb interacció amb el grup per així, despertar
els dubtes que sorgeixen entre els i les joves, així com despertar el seu esperit crític i
des de la dinamització poder-se adaptar al context del grup classe.

Tallers de sexualitat i gènere
En el context actual no es pot obviar que des del discurs feminista s’està prioritzant i
posant al capdavant la importància de tractar la sexualitat i el gènere de manera
educativa i preventiva amb els i les joves. En l’etapa d’experimentació que comporta
formar part del col·lectiu jove, aquest àmbit és vertebrador en tant que a les relacions
afectives i socials.
És per això que es considera fonamental abordar temes vinculats a la sexualitat, com
per exemple el consentiment, la prevenció de violències i les malalties de transmissió
sexual des de la perspectiva de gènere. La manera d’abordar tals temàtiques seria
també seguint el format del projecte Ampollon, és a dir, mitjançant tallers pedagògics,
en aquest cas adreçats a l’alumnat de 3r d’ESO dels centres educatius de secundària
del Municipi.
Els tallers de sexualitat i gènere tindrien com objectiu tractar aquest camp de manera
preventiva, posant èmfasis a la importància de la consciència grupal i la responsabilitat
individual. La idea és proporcionar informació, eines i acompanyament dels recursos
locals per abordar aquest àmbit, així com treballar de manera dinàmica amb el grup
diferents situacions de casos reals amb la fi de que els i les joves puguin despertar
l’esperit crític i la responsabilitat en l’àmbit de la sexualitat i el gènere.
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Tallers de Salut emocional
Cada vegada està més normalitzat el que fins ara havia estat un tabú en torn la salut
emocional i mental. La pandèmia del Covid19 ha posat també sobre la taula la
necessitat d’abordar aquestes temàtiques amb els i les joves, un col·lectiu que ha
mostrat veure’s més afectat en aquest àmbit durant la situació sanitària. Tractar la
salut emocional i mental, des de la informació i l’acompanyament, passa doncs a ser
un pilar fonamental en l’educació i el compromís amb la salut.
Seguint la línia de l’Ampollon es volen abordar els temes més comuns en el col·lectiu
jove vinculats a la salut emocional, així com estats emocionals que puguin derivar de
malalties mentals. L’objectiu d’aquest àmbit és fer coneixedors als i les joves dels
recursos i eines del territori per a que puguin tenir referències en l’acompanyament en
aquest camp. Es considera també de vital importància, crear espais per trencar tabús i
estereotips en torn la salut emocional i mental, posant com a prioritària el
desenvolupament de l’empatia i el sentiment de grup.
Per tal de tractar aquestes temes també seria mitjançant tallers pedagògics i dinàmics,
treballant així amb l’agent educatiu del grup com a eina principal. En aquest cas els
tallers anirien dirigits a l’alumnat de 4r d’ESO dels centres educatius de secundària del
Municipi.

Salut i Escola on line
El projecte Salut i Escola és un projecte que facilita als i les joves l’accés a un a
professional de la salut al mateix centre educatiu per poder resoldre dubtes Es tracta
de donar un tomb al projecte Salut i escola i versionar-lo als nous temps, oferint a
banda del servei presencial als centres educatius, també l’opció de ser atesos o ateses
de forma telemàtica, garantint així l’anonimat. Cal veure quina és la fórmula més
possible ja sigui un whatsapp o un correu electrònic.

Bus de la Festa
Servei que transporta els i les joves des de Tremp i La Pobla de Segur a les Festes
Majors del territori, realitzant parades per les poblacions on es va passant. El bus té
anada i tornada i l’objectiu és evitar utilitzar vehicles sota els efectes de l’alcohol. La
pandèmia ha aturat el projecte i potser obligarà a repensar-.lo, pel fet que les
limitacions d’aforament treuen sentit a la mobilitat dels i les joves.
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4.4. PARTICIPACIÓ
El 57% dels i les joves mostren motivació per dir la seva en temes juvenils del municipi
i en el cas dels grups de discussió molts han mostrat interès en poder continuar
trobant espais de diàleg després de l’anàlisi de la realitat juvenil. Es proposa:

Programa: Trobem-nos!
Aquest programa en part està vinculat al programa d’oci, ja que sinó es compta amb
una persona de referent és difícil poder mantenir viva la flama de la participació. El que
sí que es vol es donar continuïtat a les trobades joves iniciades durant l’anàlisi de la
realitat juvenil i mirar de reproduir-les a la tardor per donar resposta a les seves
demandes i dubtes.
Cal calendaritzar dues trobades anuals per franges d’edats i una trimestral amb les
entitats per donar espais d’intercanvi d’opinions i propostes.

Projectes específics:
Trobades joves semestrals
Ha quedat palès en l’anàlisi de la realitat juvenil que els nois i noies volen fer sentir la
seva veu tot i que potser no tenen els canals adequats. El projecte vol oferir aquest
espais físics dos cops l’any, per tal de poder tenir senyals que ens ajudin a ajustar els
projectes i cobrir les necessitats detectades.

Coordinació d’entitats
Des de l’Ajuntament, si es pot assolir la figura de tècnic/a de joventut, ni que sigui a
mitja jornada, ha de poder tenir espai-temps de qualitat per donar resposta a les
entitats en quan a la necessitat de trobar-se i coordinar-se. Tenint en compte que la
situació actual limita força aquesta tasca, seria fonamental poder comptar amb el rol
de coordinadora d’entitats per millorar l’associacionisme cobrint les necessitats
contextuals.
Des de les entitats joves sorgeix com a petició una figura coordinadora per tal de
facilitar i millorar les condicions de l’associacionisme de Tremp. S’observa que
actualment hi ha poc contacte i coordinació entre entitats, així com una comunicació
entitats-Ajuntament que es pot millorar.
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L’objectiu genèric d’aquesta figura seria proporcionar una organització general clara
entre entitats i poder anar a la una entre aquestes. Fomentant així, la participació i
l’associacionisme al Municipi. El rol de coordinació és clau per incentivar el contacte
entre entitats, teixir xarxa d’associacionisme i obrir-la a altres comarques. Així com
estar al cas de les necessitats específiques de cada una.

4.5. FORMACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Les necessitats detectades en aquest eix fan poc possible la intervenció municipal
donat que les competències en aquests àmbits són de la Generalitat de Catalunya o
fins i tot estatals. Tot i això es proposa, en el moment que es pugui, reobrir el servei
d’espai de Coworking Jove

La Incubadora per facilitar espai de teletreball a joves

del territori que s’hi volen establir o per aquells que volen engegar el seu negocis
sense afegir el capital de l’espai físic.
Així mateix i davant la gran demanda de formacions més artístiques, es proposa oferir
activitats a joves enfocades en aquest camp, especialment de temes audiovisuals.
Aquestes propostes haurien de sorgir del programa Fem vincles, fem Tremp.
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5. TEMPORALITZACIÓ
Alguns dels programes definits tenen temporalitats anuals, d’altres son nous projectes que han de preveure’s pressupostàriament i per això és
important tenir un cronograma orientatiu en cada cas.

5.1. OCI I TEMPS LLIURE
Fem Vincles, fem Tremp
2022
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Camp de treball Local Jove
FestiPallars
Espai Jove
Batalla de Gallos

2023
Camp de treball Local Jove
FestiPallars
Espai Jove
Batalla de Gallos

2024
Camp de treball Local Jove
FestiPallars
Espai Jove
Batalla de Gallos
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5.2. HABITATGE I TRANSPORT
Emancipa’t
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Borsa Habitatge
Guia de serveis als joves Pallars Jussà

2023
Borsa Habitatge
Guia de serveis als joves Pallars Jussà

2024
Borsa Habitatge
Guia de serveis als joves Pallars Jussà
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5.3. SALUT JOVE
Fes Salut!
2022

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

Ampollon
Tallers de sexualitat i afectivitat
Salut i Escola on line
Bus de la Festa
Tallers de Salut emocional

2023
Ampollon
Tallers de sexualitat i afectivitat
Salut i Escola on line
Bus de la Festa
Tallers de Salut emocional

2024
Ampollon
Tallers de sexualitat i afectivitat
Salut i Escola on line
Bus de la Festa
Tallers de Salut emocional
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5.4. PARTICIPACIÓ
Trobem-nos!
2022

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DES

Trobades Joves semestrals
Coordinació d’entitats

2023
Trobades Joves semestrals
Coordinació d’entitats

2024
Trobades Joves semestrals
Coordinació d’entitats

5.5. FORMACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
La Incubadora
2022
Espai de coworking

2023
Espai de coworking

59

6. RECURSOS
Abans de definir els recursos del present Pla Local de Joventut 2021-2025 volem
deixar palès que en els anteriors plans locals es feia un càlculs de despeses molt
generalista que no representava la realitat de la depesa en joves de l’Ajuntament, ja
que es tenien en compte recursos adreçats a tota la població sense extrapolar el
percentatge corresponent als joves.
En la visualització veiem una despesa anual total de 745.895,74 euros que s’apropa
molt més a la despesa quantificada en l’anterior pla local que no pas el que
comptabilitzarem en el present. El motiu? Volem

quantificar només aquells

programes que realment estan pensats en i per als i les joves. Entenent que alguns
programes seran generalistes i aplicarem un percentatge del cost i no la totalitat.
Caldria deixar clar que el pressupost sigui més baix, no vol dir que es treballi menys o
pitjor, sinó que es vol engegar una línia de Pla Local més realista i útil.

a. RECURSOS HUMANS
Per a dur a terme els programes plantejats en aquest PLJ cal definir amb quins
recursos humans es compta. En el cas de recursos humans directes, l’Ajuntament
compta amb una tècnica de joventut que destina una part de la seva jornada a
aquestes funcions.
Puntualment es pot tenir en compte la possibilitat de contractar amb períodes
semestrals joves de treball en pràctiques amb el programa de Garantia Juvenil. La
persona que fa les tasques d’auxiliar administrativa també dona suport a alguns
projectes.
Cal tenir en compte que els projectes d’abast comarcal tenen com a referent els
professionals de l’Oficina Jove que són tres persones (una per ocupació, una per oci i
educació i una altra per temes de salut i atenció).

b. RECURSOS ECONÒMICS
Definirem els costos dels programes esmentats a partir d’un pressupost global anual
que es podrà extrapolar a 4 anys. Com hem comentat en la introducció d’aquest
apartat cal contextualitzar el mètode de realització del pressupost ja que divergeix del
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que havíem realitzat fins ara, tenint en compte només projectes adreçats
específicament a joves.

OCI I TEMPS LLIURE
PROGRAMA

PROJECTES

Programa
Fem vincles, fem
Tremp

Camp de Treball
Local Jove

FestiPallars

Batalla de Gallos

PRESSUPOST
DESGLOSSAT
Personal

Material i Activitats
Personal

1.200,00
350,00

Activitats

1.500,00

Personal

350,00

Activitats
Personal
Activitats
Adequació espai

Espai Jove

IMPORT
TOTAL €
500,00

TOTAL un any
TOTAL 4 anys

1.450,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
32.350,00 €
129.400,00 €

HABITATGE I TRANSPORT
PROGRAMA

PROJECTES

Programa
Emancipa’t

Borsa habitatge

Guia de serveis per
a joves al Pallars

PRESSUPOST
DESGLOSSAT
Personal

Material
Personal

Material

IMPORT
TOTAL €
25.000,00

300,00
350,00

1.500,00
27.150,00 €
108.600,00 €

TOTAL un any
TOTAL 4 anys

SALUT JOVE
PROGRAMA

PROJECTES

Programa
Fes Salut

Ampollon

PRESSUPOST
DESGLOSSAT
Personal

Material i Activitats
Tallers de sexualitat Personal
i afectivitat
Activitats

IMPORT
TOTAL €
350,00

1.200,00
350,00

1.200,00
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Salut i Escola on
line

Bus de la Festa
Tallers de Salut
emocional

Personal

500,00

Material

250,00

Activitats
Personal

1.300,00
350,00

Material i Activitats
TOTAL un any
TOTAL 4 anys

1.200,00
6.700,00
26.800,00

PARTICIPACIÓ
PROGRAMA

PROJECTES

Programa
Trobem-nos!

Trobades
semestrals

Coordinació
d’entitats

PRESSUPOST
DESGLOSSAT
Personal

IMPORT
TOTAL €
850,00

Material
Personal

100,00
4.000,00

Material

250,00
5.200,00 €
20.800,00 €

TOTAL un any
TOTAL 4 anys

FORMACIÓ, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA
PROGRAMA

PROJECTES

Programa
La Incubadora

Reobertura La
Incubadora

PRESSUPOST
DESGLOSSAT
Personal
Material

TOTAL un any
TOTAL 4 anys

TOTAL PRESSUPOST PLA
LOCAL 2021-2025

IMPORT
TOTAL €
6.000,00 €
3.000,00 €
9.000 €
36.000,00 €

321.600,00 €
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c. RECURSOS MATERIALS
Cal enumerar les eines materials què disposem per poder quantificar l’esforç que
representa cada programa.
L’Ajuntament de Tremp, a banda dels recursos humans (despeses de personal) i
econòmics (pressupost de despeses per a cada programa), disposa d’un seguit
d’equipaments i materials que fan possible el desenvolupament dels projectes i que
tenen costos de manteniment o adquisició. Els enumerarem:
EQUIPAMENT

DESPESA ANUAL

Espai Cultural la Lira

41.905,00

Biblioteca Pública Maria Barbal

19.500,00

Instal·lacions esportives

79.000,00

Centre Cívic Tarraquet

Escola Municipal de Música

2500,00

36.440,00

TOTAL 1 any

179.345,00 €

TOTAL 4 anys

717.380,00 €
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7. AVALUACIÓ
A continuació s’exposa el mètode d’avaluació amb l’objectiu de recollir dades i
informació objectiva fiable que permeti emetre valor sobre els diferents components i
propostes del PLJ, és a dir, saber el per què i el com millorar les propostes i projectes
plantejats. Es tindrà en compte aquest mètode durant el procés i l’execució de
diferents activitats i en la fase final, que concretarà el nivell que s’ha assolit
d’efectes i resultats que es proposaven.
Cal considerar l’avaluació com a eina que sigui útil a l’hora de reorientar el PLJ o els
projectes avaluats. Això implica que pot comportar canvis en els procediments,
l’estructura organitzativa dels projectes o les estratègies d’actuació, així com d’algunes
assignacions pressupostaries.
Per tal de tenir un recull de dades i informació que compti amb aspectes quantitatius i
qualitatius, es realitzaran mètodes d’avaluació que tinguin en compte els dos aspectes.
En la taula 1 es mostra què s’avalua, com, quan i qui avalua. El mètode d’avaluació
quantitatiu intern es detalla més en la taula 2, on apareixen les variables específiques
a avaluar en cada cas: el realisme, l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte. L’avaluació total
d’aquestes variables dóna un resultat en nombre.
A més a més, també es considerarà un qüestionari genèric que forma part del mètode
d’avaluació quantitativa externa. Les preguntes d’aquest s’adaptaran segon a qui vagi
dirigit, ja sigui un agent extern que ha participat en el projecte o els mateixos
participants en l’activitat.

Taula 1. AVALUACIÓ DE RESULTATS
Què s’avalua? Programes

- Cada activitat i projecte que s’han dut a terme en
aquest programa

Com s’avalua? Mètode quantitatiu i qualitatiu

- Reunions i trobades
- Avaluació quantitativa interna (taula 2)
- Avaluació quantitativa externa: qüestionari
- Observació de l’índex de participació i interès

Quan s’avalua? Etapa del projecte

- Reunions segons el programa (mensuals,
trimestrals o anuals) amb els regidors implicats en
els programes

64

- Qüestionari de valoració final del programa a
cada persona participant

Qui avalua? Agents interns i externs implicats

- Interns: Tècnica de joventut, Regidor de joventut
- Externs: Altres persones implicades i participants
segons cada programa

Qui avalua? Agents interns i externs implicats
OCI I TEMPS LLIURE
Interns: Tècnica de joventut, Regidor de joventut
Externs: Entitats implicades, Joves que han participat
PARTICIPACIÓ
Interns: Tècnica de joventut i participació, Regidor de joventut
Externs: Entitats implicades, Joves que han participat
EDUCACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Interns: Tècnica de joventut i educació, Regidor de joventut
Externs: Oficina Jove, Centres educatius secundària, Personal de programes externs, Joves que
han participat
HABITATGE I TRANSPORT PÚBLIC
Interns: Tècnica de joventut i educació, Regidor de joventut
Externs: Oficina Jove, Joves que han participat, Responsable Oficina Local d’habitatge
SALUT JOVE
Interns: Tècnica de joventut i educació, Regidor de joventut
Externs: Oficina Jove, Joves que han participat, Centres educatius Secundària de Tremp, Centre
d’Atenció Primària Tremp, Responsable Oficina Local d’habitatge
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Taula 2. VARIABLES AVALUACIÓ QUANTITATIVA
INTERNA

Puntuació de les variables
Puntuació de cada variable de l’0
al 2. Essent 0 la mínima
puntuació.

Realisme
Els objectius plantejats responen a les necessitats
detectades?
(0-1-2)
Eficàcia
Quins objectius s’han complert i en quina mesura
temporal?
(0-1-2)
Eficiència
Els objectius s’han complert amb el mínim de recursos
possibles?
S’ha complert el pressupost?
(0-1-2)
Impacte
Quins han estat els efectes previstos i no previstos del
programa?
Social, econòmic, institucions, sostenibilitat...
(0-1-2)
Cobertura i visibilitat
Arribem a la població potencialment beneficiaria del
Pla?
Algun jove s’ha trobat amb problemes per accedir?
Qui sap que existeix el projecte? Què hem fet per donar
a conèixer la intervenció?
(0-1-2)

TOTAL
(0 mínima puntuació – 10 màxima puntuació)

Document redactat per Gala Jodar i Judit Sopena. Tremp, 18 d’agost de 2021.
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