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PRESENTACIÓ  

El Pla Local de Jovenut de Cervera 2022-2026, sent el sisè que es realitza, pretén marcar el full 

de ruta envers el jovent cerverí; en resum, programar com ha de ser el treball en matèria de 

joventut pels propers anys. A Cervera s’han elaborat Plans Locals de Joventut des de 2005.  

El marc normatiu  que  orienta la formació d’aquests Plans Locals correspon a la Llei 33/2010 de 

Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya de 2020. Així doncs,  el que es 

pretén amb la formulació d’aquests  documents  és demostrar al jovent que pot formar part  i  

conduir  un moviment que porti com a fi  un canvi social visible i representatiu.  

Partint  d’aquest  objectiu principal,  des de l’entitat s’ha plantejat un raonament a nivell polític 

i tècnic per saber cap a quina direcció dirigir aquest estudi que es proposa.    De fet, tenint en 

compte el període que comprèn i/o precedeix aquest Pla (si més no els anys 2020 i 2021), és 

necessari partir del  context actual derivat de la COVID-19.   

Aquest Pla que presentem ha tingut en compte, en primer lloc, als joves ja que el diagnòstic s’ha 

basat en bona part dels resultats del qüestionari que van respondre. Però també s’ha tingut en 

compte el punt de vista dels tècnics de l’Ajuntament, diversos professionals d’organismes, 

agents juvenils  i entitats locals  que tenen una relació directa o indirecta amb el treball amb els 

joves. 

Així doncs, el procés s’ha realitzat de manera oberta amb la ciutadania ja que els qüestionaris 

per als joves s’han difós a través de les xarxes socials, així com amb grups de discussió dels propis 

joves i de professionals de diferents àmbits que han col·laborat en l’elaboració d’aquest PLJ. Per 

finalitzar el diagnòstic es va organitzar una assemblea de debat per a poder debatre les 

conclusions extretes del diagnòstic i poder plantejar idees de cara a iniciar l’elaboració d’aquest 

Pla Local.  

A més, cal tenir en compte que les circumstàncies derivades de la pandèmia han posat de 

manifest molts elements i aspectes que afecten negativament (o han afectat majorment),  la 

situació dels joves. Alguns d’aquests aspectes com poden ser l’atur, la criminalització del 

col·lectiu jove o inclús la dificultat d’accedir al mercat laboral , entre d’altres.    

Tot això s’afegeix a l’agreujament de  la crisi socioeconòmica i en alguns casos la bretxa digital. 

Així doncs, aquest PLJ de Cervera té com a base la situació viscuda arrel de la COVID-19, el 

plantejament i anàlisi de l’actualitat i la prèvia visualització d’un futur pròxim. 
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INTRODUCCIÓ 

El Pla Local de Cervera pel període 2022-2026 és el document que recull les línies estratègiques, 

els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels 

pròxims quatre anys. Es tracta d’un pla estratègic fonamental a l’hora de donar els recursos 

disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta a les necessitats de la població jove del 

municipi. 

Per tant, el Pla Local de Jovenut compta amb una doble finalitat. Per una banda, es tracta d’un 

document d’anàlisi de la realitat juvenil tenint em compte doncs, dades quantitatives i dades 

qualitatives de les quals hem obtingut una visió general de les necessitats i les problemàtiques 

dels joves del municipi; així com de les  expectatives que tenen aquests. Per l’altra, després 

d’haver recollit i analitzat aquesta informació ha estat possible plantejar i estructurar les 

actuacions que es duran a terme els pròxims quatre anys. 

Cal mencionar que, qualsevol pla estratègic hauria de basar-se en una priorització dels actes que 

es volen treballar ja que, sovint, els recursos de que es pot disposar són limitats i les 

característiques especifiques del municipi poden fer que determinants temes siguin considerats 

més prioritaris. A més, l’elaboració d’aquest Pla contempla un mecanisme d’avaluació i 

actualització, destinats a valorar el seu desenvolupament i adaptar-lo a la realitat canviant.  

El Pla Local de Jovenut de Cervera consta de dues parts diferents: la diagnosi i el disseny de 

l’actuació que han estat elaborades tenint en compte les aportacions tècniques i, en afegit, la 

participació dels joves i d’altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de 

joventut.  

La primera part o fase de diagnosi ens ha permès conèixer quina és la realitat actual de les 

persones joves de Cervera a través d’un anàlisi quantitatiu extret de diverses fonts estadístiques; 

de les quals cal destacar l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), així com les dades 

extretes del Padró Municipal de l’Ajuntament de Cervera. Aquesta informació ha estat 

complementada amb l’elaboració d’una enquesta i diferents grups de discussió amb persones 

joves, entitats juvenils i agents implicats en la política de joventut.  

La segona part del Pla correspon a la fase de disseny de l’actuació en el que es descriuen  les 

línies estratègiques i les actuacions que es durant a terme al llarg dels pròxims 4 anys en matèria 

de joventut. Per aquesta part s’ha tingut molt en compte les necessitats destacades durant la 
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diagnosi així com les propostes de millora que s’han pogut recollir en les sessions de grups de 

debat. Per tant, aquí es recull plenament la veu del jovent.  

Com hem pogut veure, la participació de les persones joves, així com de la resta d’agents 

vinculats a la realitat juvenil, ha estat un pilar fonamental en l’elaboració d’aquest document. 

Per tant, seria important poder mantenir canals i espais de participació durant el període 

d’implementació i avaluació del document atès que entenem que les polítiques del joventut han 

estat i han d’estar construïdes de manera conjunta amb l’administració, les persones joves i els 

diversos agents del territori.  

Per acabar, esmentar que el PLJ de Cervera s’ha elaborat tenint en compte la diversitat de joves 

de perfils molt diferents que habiten el municipi. Aquest escrit s’ha elaborat tenint com a 

objectiu, generar el màxim consens possible entre les persones i organitzacions vinculades a la 

població jove de Cervera. A més, partint d’aquesta àmplia participació juvenil, aquest Pla també 

té com a objectiu aconseguir que el jovent mostri més interès per participar a la vida política i 

pública ja que són testimonis de que poden suposar un canvi d’àmbit social i públic i això pot 

motivar-los a tenir una participació activa en les activitats del municipi.  

Cal tenir en compte que aquest document compta amb les activitats i context socioeconòmic 

dels darrers anys, el que conforma una àmplia base. No obstant, tenint present la situació actual, 

és necessari tractar diversos aspectes que s’han vist afectats, sobretot, en les persones joves. 

Així doncs, aquest PLJ també pretén donar a conèixer les deficiències que s’han fet molt més 

visibles arran de la COVID-19. 
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1. POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

1.1. Les Polítiques de Joventut a Catalunya 

En el seu inici les polítiques de joventut es centraven en el suport a un associacionisme que 

prenia el paper de representant dels i les joves i que l’Administració acceptava com a 

interlocutor davant del col·lectiu. Exemple d’aquest moment n’és la creació del Consell Nacional 

de Joventut de Catalunya (1979), que esdevindria interlocutor de l’associacionisme jove davant 

la Generalitat de Catalunya. 

Cap a finals dels anys 90 es genera un nou punt d’inflexió en el camp de les polítiques de 

joventut. L’explosió de debats a l’entorn de les polítiques joves i el moment sociopolític 

afavoreixen que es comencin a fonamentar les bases d’un Pla Nacional de Joventut del qual 

col·laboraran els i les agents implicades en polítiques de joventut del país. 

Aquest procés culmina l’any 2000 amb l’aprovació, per part del Govern, del Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya i les seves diferents actualitzacions, on s’esdevé des d’aleshores el 

document que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut de Catalunya. 

Amb tot, es passa de les polítiques de joventut centrades en el suport a l’associacionisme i l’oci 

juvenil de principis dels anys 80 a les polítiques integrals de joventut promogudes pel Pla 

Nacional del 2000 fins arribar a polítiques que parlen de drets socials, de canvi climàtic, d’inclusió 

social, d’empoderament juvenil del Pla d’Actuació Juvenil impulsat l’any 2021. 

L’aposta del PNJC representava un precedent històric en les polítiques de joventut de Catalunya 

i esdevenia un exemple per la resta de la comunitat europea. 

Entre moltes d’altres de les iniciatives promogudes pel PNJC esdevenen protagonistes sens 

dubte els Plans de Joventut de caràcter local. Eines de planificació i anàlisi de les polítiques 

municipals de joventut, però també condició ineludible per disposar del suport econòmic de la 

Generalitat de Catalunya. 

Els plans esdevenen el lligam més estret que mai, fins el moment, havia existit entre Generalitat 

i municipis pel que a polítiques de joventut es refereix, però també esdevé condicionant, 

obligació, referència, eina, etc.  

1.2. L’actualitat 

Actualment ens trobem en un moment important en la història de les polítiques de joventut de 

Catalunya ja que conflueixen una sèrie de fets històrics que marcaran sens dubte el rumb de les 

polítiques de joventut del futur. 
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Així doncs, deixant enrere la primera planificació seriosa de les polítiques de joventut de 

Catalunya, i per tant perd vigència el Pla 2000-2010 i entra ja en vigor el nou Pla Nacional de 

Joventut 2010-2020. No obstant, s’ha de tenir en compte i partir del Pla d’Actuació de Joventut 

2021-COVID; un document emergent que recull les mancances i la realitat viscuda pels joves de 

Catalunya. És important tenir-lo present en la redacció del Pla de Joventut de Cervera 2022-2026 

ja que moltes de les necessitats i situacions es poden extrapolar arreu del territori i dels joves.  

Cal esmentar que el Pla Nacional de Joventut de Catalunya estableix: un plantejament discursiu; 

concreció del concepte Joventut; una visió que fomenta una societat més justa on les persones 

joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives i, a més, on les 

persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el desenvolupament del seu 

entorn. 

Així mateix, el PNJC pretén facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves 

atenent la diversitat de formes i models de vida així com apoderar el jove com agent de canvi 

social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat.  

Els objectes del Pla s’orientaran a polítiques orientades a les transicions o processos 

d’emancipació, a les necessitats de benestar però també a totes aquelles polítiques orientades 

a l’entorn que condiciona les oportunitats i les necessitats dels joves.  

Així doncs, com a reptes, entre alguns, entra el fet d’aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa 

i laboral però també d’altres com la promoció d’una vida saludable i la universalització de la 

cultura entre la població més jove o la promoció i oferta de l’emancipació i autonomia amb la 

finalitat d’obtenir un major desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les 

persones joves, la transició climàtica, la defensa dels drets socials i la diversitat... 

Per aconseguir tot això, cal comptar, entre d’altres, amb un associacionisme actiu i amb la 

internacionalització de la joventut catalana. Tot això regit per uns principis rectors fonamentals, 

es parla, per tant, de la participació, la transformació i la integració. 

1.3. El jovent català 

El col·lectiu jove de Catalunya es caracteritza per una sèrie de trets que fa que el cas català 

s’identifiqui amb l’anomenat model mediterrani d’ocupació, caracteritzat per elevades taxes 

d’atur i temporalitat, nivells baixos de sindicació. En definitiva, una economia alimentada per 

joves que abandonen prematurament els estudis atrets pel sou i la feina fàcil o simplement pel 
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desencant i la desafecció la sistema. Alhora el retorn al sistema educatiu esdevé dificultós per 

tots aquells i aquelles que han abandonat els estudis de forma prematura.  

Un altre aspecte que és important tenir en compte és l’elevat percentatge de població jove 

d’origen estranger ja que, en molts casos, s’afegeix als i les joves més castigats per les condicions 

socioeconòmiques. Joves en general pels que no només representa un problema el nivell de 

qualificació sinó també el handicap que representa ser identificat com a persona immigrada, 

sumat a la feblesa de la inexistència d’una xarxa social i familiar que els pugui dotar del suport 

necessari en moments de dificultats.  

Pel que fa l’emancipació dels joves, cal prendre atenció ja que és una evidència que les 

trajectòries de transició vers la vida adulta es mostren molt heterogènies i en destaca l’origen 

social, com a condicionant de les oportunitats de que disposa el jovent. Així doncs, es veu clar 

un cert fracàs de les polítiques socials a l’hora d’afavorir una igualtat d’oportunitat en la transició 

vers la vida adulta ja que la família d’origen segueix sent, majoritàriament, qui ha de facilitar 

aquesta transició, produint, per tant, desigualtats socials. 

  



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2026  PAERIA DE CERVERA 

                                      
 Regidoria de Joventut 
                                     joventut@cerverapaeria.cat 10 
    https://elracojove.cervera.cat 

2. OBJECTIUS I PRIORITATS 

La redacció d’aquest PLJ parteix de la reflexió de la regidoria de Joventut, partint de les següents 

dimensions: 

- L’anàlisi prèvia de la pròpia regidoria i equip tècnic 

- L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball 

- Les bases establertes de la Direcció General de Joventut i el Pla Nacional de Joventut 

2010-2020 i en Pla d’actuació de joventut per l’any 2021. 

Així doncs, el Pla Local de Jovenut que ens ocupa pretén: 

1. Renovar les polítiques de joventut establertes al darrer PLJ del 2019 

2. Analitzar el què s’ha fet fins el moment 

3. Analitzar amb detall la realitat i les necessitats del col·lectiu jove de Cervera 

4. Dissenyar i concretar les grans línies de treball de les polítiques de joventut del municipi. 

Com a prioritats, cal que existeixi una lògica darrera de les actuacions ja que s’ha de concordar 

les necessitats analitzades amb les mesures que s’implanten. La regidoria de de Joventut, per 

tant, ha de ser capaç de coordinar la resta d’actuacions que, desplegades des de qualsevol de 

les regidories de l’Ajuntament, es dirigeixin al col·lectiu jove. Ha d’encapçalar la coordinació 

alhora que mantenir un paper de lideratge justificat per disposar d’una visió àmplia de les 

necessitats i de les polítiques que s’adrecen al col·lectiu.  

Així doncs, cal tenir clar que un PLJ no serveix de res per si sol, i que només té sentit quan es 

realitza des del compromís amb la seva funció, amb lleialtat al seu compliment, amb flexibilitat 

en la seva implementació i, sempre, amb previsió de seguiment i avaluació continuada. A més, 

sabem que cal plantejar-lo amb una alta participació, qualitat i transversalitat en cadascuna de 

les seves fases. La participació, però, ha de ser complerta i constant, no pot ser un simple 

instrument de justificació, sinó també definició de la metodologia de treball, i extensa, comptant 

amb el jovent tant associat com no assocat, dels tècnics i tècniques del mateix departament i de 

la resta, de la mateixa institució i d’altres, i dels polítics i polítiques de govern de l’oposició.  

L’evolució de la societat fa que en aparença el jovent es faci gran més ràpid però maduri més 

lentament. Des de la regidoria de Joventut, ens hem plantejat el repte d’afrontar el treball amb 

el públic adolescent, no amb la voluntat d’ampliar les notes competències, sinó perquè tot i tenir 

clar que el nostre públic és adolescent, cal treballar amb aquesta franja d’edat ja que en els 

pròxims anys seguiran sent joves i els més petits patiran, també, les necessitats pròpies 

d’aquesta edat.  
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En resum, s’ha de ser conscient que aquest públic adolescent és el principal usuari dels nostres 

recursos (serveis, cursos, etc.) la qual cosa comporta que el públic jove es distanciï. Cal buscar, 

doncs, la forma de dedicar esforços a l’adolescència sense que afecti a l’atenció que es presta i 

que s’ha de prestar al col·lectiu jove. 
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3. CERVERA 

3.1. El municipi 

La ciutat de Cervera és la capital d’una de les comarques centrals del territori català, la Segarra. 

Així doncs, es situa al centre oest de Catalunya dins de la Depressió Central. Actualment, la ciutat 

compta amb una població de 9.486 (dades extretes del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny 

de 2021) habitants i la seva superfície és de 55,19 km2. El terme municipal de la ciutat cerverina 

delimita amb els següents municipis: al nord amb Torrefeta i Florejacs i Tarroja de Segarra, al 

nord-est amb Sant Ramon, a llevant amb les Oluges i Estaràs, al sud-est amb l'extens municipi 

de Ribera d'Ondara, al sud amb Montoliu de Segarra i Granyena de Segarra i, finalment, per la 

banda oest, amb Granyanella i els Plans de Sió. 

 

                               Font: MUNICAT (Generalitat de Catalunya)               Font: Consell Comarcal de la Segarra 

A més a més, el municipi rep l’aigua de dos rius: l’Ondara i el Sió. Pel que fa al primer, aquest 

creua el municipi en direcció entrant pel sud-est direcció oest procedent de Sant Pere dels 

Arquells; seguint cap a Vergós fins l’Ermita de Sant Pere el Gros. L’Ondara, així mateix, rep les 

aigües de dos afluents: el Torrent Salat al marge esquerre i la Riera de Monells; que ho fa per la 

dreta. Pel que fa a la corrent del Sió, passa pel nord del municipi cerverí en direcció sud-est i 

direcció nord-oest, entra procedent de Les Oluges i es dirigeix cap a Castellnou d’Oluges, on té 

lloc l’aiguabarreig amb el clot de Llobateres per la dreta, juntament amb el barranc de Malgrat. 

Finalment, un cop abandona el municipi de la Prenyanosa, el Sió entra en el terme municipal de 

Tarroja de Segarra.  
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Pel que fa a les infraestructures, la principal via de comunicació per accedir a la ciutat de Cervera 

és l'Autovia A-2 que connecta Barcelona amb Madrid. Anys enrere, la N-II travessava la ciutat 

mitjançant un túnel que passava per sota el nucli antic foradant un tossal situat sota les muralles.  

No obstant, una altra via de gran importància és l'Eix Transversal (C-25) que comunica Cervera 

amb Girona. A nivell de ferrocarril, també es pot arribar a la capital segarrenca amb la línia de 

rodalies R12 que uneix Lleida amb Barcelona passant, entre altres llocs, per Calaf i Manresa. 

Així mateix, seguint amb el tema de la mobilitat, Cervera compta amb una variada oferta 

d’autobusos amb els que es facilita molt més els desplaçaments; incloent, a més a més, localitats 

on la línia de ferrocarril no hi té accés. Sobre el patrimoni cultural i monumental de Cervera, és 

necessari destacar la rellevància dels següents monuments: el castell de Cervera, la parròquia 

de Santa Maria, el Palau de la Paeria, l’església de Sant Pere el Gros, el recinte emmurallat, la 

Universitat de Cervera, el centre històric, l’edifici de l’antic Sindicat i els castells dels municipis 

agregats de Castellnou d’Oluges, Malgrat d’Oluges i la Prenyanosa. Tots ells tenen el títol de Bé 

Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya. 

A nivell econòmic, cal remarcar que el principal motor del conjunt de la comarca és el sector 

agroalimentari essent la Corporació Alimentària Guissona (CAG) l’empresa més important del 

conjunt de la comarca de la Segarra i, a més a més, un dels grups del sector agroalimentari més 

grans de Catalunya. Això és degut a que, a banda de les activitats agropecuàries, també realitza 

activitats com la distribució d’aliments, de carburants, subministrament d’energia, telefonia o, 

inclús, activitats econòmiques com és la banca.  

Així doncs, aquests només són part de les diferents activitats comercials que realitza aquesta 

corporació empresarial (fundada l’any 1959 com a Agropecuària de Guissona) ja que aquesta és 

per si mateixa un motor econòmic de la comarca interior de la Segarra.  

Tot i que no tots són en l’àmbit local, la Corporació Alimentària Guissona genera prop de 4.100 

llocs de treball directes sobre una població comarcal de 22.971 persones. En afegit, cal destacar 

l’auge i reforç de l’activitat econòmica degut a la posada en funcionament del Canal Segarra-

Garrigues l’any 2009. 

Pel que fa a la mobilitat, Cervera no compta amb un servei de transport públic  urbà. Per tant, 

la mobilitat interna dins el municipi s’ha de fer amb vehicle propi o contactar amb els serveis de 

transport privat. No obstant, però, sí que compta amb xarxes de transport públic interurbà ja 
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que està connectada amb Barcelona i Lleida mitjançant línies d’autobusos i ferroviàries, però al 

mateix temps també té línies regulars d’autobusos per poder moure’ns cap a territoris com 

Tarragona, Andorra o Girona, per exemple. Així com el transport comarcal de persones 

aprofitant el transport escolar als centres educatius de la ciutat, amb ús remarcable els 

divendres coincidint amb el mercat setmanal. 

Respecte a l’activitat educativa, Cervera compta amb: dos centres per infants de 0 a 3 anys (la 

cooperativa privada Escola Bressol, també anomenada “La Baldufa”) i la Llar d’Infants “L’Arrel” 

que pertany al departament d’Educació); tres escoles de titularitat pública (Escola Jaume 

Balmes, Escola Les Savines i l’Escola Mossèn Josep Arques) i, en afegit, dos centres públics 

d’educació secundària (Institut Antoni Torroja  i Institut La Segarra). Així doncs, la docència 

queda coberta des de l’inici de l’escolarització fins el fi de la obligatorietat dels estudis de 

secundària. No obstant, ambdós instituts compten amb la opció -de lliure elecció totalment- de 

cursar dos anys de batxillerat amb els que poder accedir a un grau universitari. Si més no, només 

un dels centres, en aquest cas l’Institut la Segarra, ofereix cursos de cicles de grau mitjà i de grau 

superior. 
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4. METODOLOGIA 

La diagnosi és un dels apartats cabdals, no només pel pes que aquesta té en el conjunt del PLJ, 

sinó per l’important lligam de la diagnosi que presentem amb els principis rectors de les 

polítiques de joventut de Catalunya. 

Els principis que es contemplen són, especialment, el de la qualitat, de la participació, de la 

capacitat de transformació i la  integralitat: 

➢ Qualitat perquè s’ha tingut en compte totes les parts necessàries, per la diversitat i la 

qualitat de les fonts, i per les múltiples revisions, actualitzacions i amplificacions a les 

que s’ha vist sotmès el document per tal d’ajustar-lo en tot moment a la realitat i a les 

últimes dades disponibles. 

➢ Participació perquè el nombre i la diversitat dels i les agents implicats/des garanteix una 

visió amplia i plural del col·lectiu jove. 

➢ La capacitat de transformació perquè des del seu inici el procés de treball ha tingut com 

a objectiu descriure la realitat per tal d’engegar accions que permetin treballar les 

necessitats detectades i millorar en definitiva la qualitat de vida de les persones joves 

de Cervera, tot amb la participació i la implicació dels i les agents implicades en el mateix 

procés de treball. 

➢ Integralitat perquè es consideren les diferents esferes i dimensions de la vida de les 

persones, i no només des del punt de vista de la regidoria de joventut, sinó del conjunt 

de les polítiques públiques.  

El treball amb dades quantitatives i qualitatives requereix d’accions i estratègies diferents: 

En el cas de les dades quantitatives s’ha fet ús de les dades disponibles a fonts com ara l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, el Consell 

Comarcal de la Segarra, els centres educatius de la ciutat i el propi Ajuntament de Cervera a 

través dels seus diferents serveis. 

Pel que fa a les dades qualitatives, per la recollida d’aquestes s’ha optat per fer ús dels grups de 

treball. Aquests, més enllà de ser d’utilitat per recollir l’opinió d’un nombre important de 

persones, serveixen per a detectar tendències i complementar les dades quantitatives.  És a dir, 

el que s’intenta amb aquest PLJ és disposar d’una representació ajustada de diferents perfils i 

discursos presents a Cervera. 
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En aquesta segona fase, es van fer diverses sessions: 

➢ Sessions de treball amb joves: els i les joves han format part també dels grups de 

discussió de diagnosi. Es van organitzar 3 grups diferents per edats: de 13 a 17, de 18 a 

25 anys i de 26 a 35 anys. Pel que fa a l’assistència  a cada grup Van participar a la trobada 

al voltant de 12 joves en el grup de més petits, 9 assistents la grup mitjà i 6 al grup de 

grans. 

➢ Sessió de treball amb professionals: el grup de treball amb professionals va estar format 

per persones que, per la seva professió o pel seu paper dins la comunitat, tenen un punt 

de vista privilegiat del col·lectiu jove i de part de la seva realitat o necessitats.   

➢ Qüestionari Obert als joves, per tal de poder rebre més respostes i opinions del joves de 

la ciutats , residents o no a la ciutat i de diferents edats. El qüestionari es va dissenyar 

per respondre online per facilitar-ne la seva contesta. Hem rebut resposta de 156 joves 

de les diferents franges d’edat, d’entre 13 i 32 anys, factor important ja que podem 

obtenir diferents visions d’un mateix eix atenent a les diferències pròpies de joves. 
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5. PLANTEJAMENT DE LA DIGANOSI 

Forma art dels principis rectors d’aquest PLJ 2021-2025 prioritzar les temàtiques que volen 

abordar en l’anàlisi i que determinaran en bona mesura la redacció del Pla. 

Cervera fa anys que treballa amb polítiques de joventut, per tant aquest nou Pla és herència de 

totes les polítiques i plans que s’han elaborat i desenvolupat anteriorment, a més de la 

perspectiva actual i de futur respecte la situació dels joves amb la COVID, entre d’altres. Els anys 

d’experiència, doncs, afegit a les dades disponibles i el coneixement del col·lectiu jove, així com 

l’aportació de la regidoria són suficients per determinar quines han de ser les prioritats de les 

polítiques de joventut del poble. 

En primer lloc, i tal com s’ha apuntat anteriorment, els objectius del PLJ de Cervera són: 

➢ Analitzar el que s’ha fet fins el moment 

➢ Analitzar amb detall la realitat i les necessitats del col·lectiu jove de Cervera 

➢ Dissenyar i concretar les grans línies de treball de les polítiques de joventut del municipi 

➢ I la finalitat clara de treballar vers la plena i participació de les persones joves de Cervera. 

Pel que fa a prioritats: 

➢ Unificació i millora de treball de l’àrea de Joventut 

Facilitar l’emancipació dels i les joves de Cervera. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA DIAGNOSI 

D’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de 

joventut, els municipis poden realitzar accions complementaries en matèria de joventut com 

són l’elaboració de plans locals de joventut comptant (si és necessari) amb el suport de l’Agència 

Catalana de la Joventut  (art. 13.1 apartat a) i detectar i estudiar les necessitats en matèria de 

joventut dins del seu àmbit territorial (art. 13.1 apartat b). 

Al mateix temps, aquest article també remarca que els ajuntaments també poden col·laborar 

amb l’Administració de la Generalitat així com també amb administracions supramunicipals a 

l’hora d’elaborar estudis i anàlisis per conèixer millor les persones joves del seu territori. 

Per la seva banda, tal i com expressa el manual “Orientacions per l’elaboració d’un Pla Local de 

Jovenut” (elaborat per l’Observatori Català de la Joventut el novembre de 2011), la diagnosi del 

Pla Local de Jovenut ha de permetre conèixer la situació de partida dels i les joves i les polítiques 

que els afecten amb l’objectiu de planificar, de manera més fonamentada, les polítiques de 

joventut que es duran a terme durant la vigència del Pla.  

Així doncs, és important tenir ben present que una bona diagnosi és aquella que respon millor 

a l’objectiu de contribuir a orientar les polítiques de joventut del municipi. Per aquest motiu, 

dins d’aquesta fase, es proposen cinc trets fonamentals que han de contribuir a la seva utilitat 

en el procés de planificació. 

En primer lloc, la priorització. Si es volen conèixer amb certa profunditat els fenòmens que 

afecten els i les joves del territori en qüestió, és convenient acotar els temes d’anàlisi. Per tant, 

caldrà prioritzar en base a una sèrie de criteris, el més objectius possibles, les temàtiques que 

es vulguin abordar en l’anàlisi.  

En segon lloc, l’anàlisi tant de la realitat juvenil com de les polítiques de joventut que s’hi 

adrecen, amb el mateix nivell d’importància en el conjunt de la diagnosi. 

Seguidament la utilització de les tècniques més idònies; fet que dona pas a la quarta, que 

correspon a la interpretació i obtenció de conclusions. 

Pel que fa a la cinquena, trobem la incorporació dels agents. De fet, la primera fase d’elaboració 

del Pla Local de Jovenut, representa una oportunitat per incorporar els agents significatius del 

territori (agents juvenils, agents institucionals, agents socials, etc.) des de bon principi per tal 
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d’establir les bases per tal d’aconseguir un treball participatiu, inclusiu, transversal i 

interinstitucional. 

Per la seva banda, la sisena, respon a la interpretació i obtenció de conclusions dels grups de 

discussió realitzat amb els diferents agents que intervenen d’una forma directa (o indirecta) amb 

el públic juvenil. 

Finalment, la setena i darrera fase, consisteix en recopilar totes les dades obtingudes per tal de 

poder redactar una diagnosi. Cal destacar la importància de seguir totes les fases correctament 

ja que, d’aquesta manera, aquesta diagnosi serà més ajustada a la realitat actual fet que 

comportarà poder desenvolupar programes, projectes i accions que respondran a les demandes 

i/o problemàtiques detectades tant pel col·lectiu jove com pels professionals. 

A més, la Llei 33/2010, a l’article 25 parla sobre la vigència, modificació, revisió i avaluació dels 

diferents plans. D’acord amb el citat article el Pla Nacional de Joventut de Catalunya va ser vigent 

durant un període de 10 (el darrer que es va aprovar és el que va de 2010 a 2020), amb la  de 

l’aprovació del pla d’actuació de joventut 2021, atès la situació generada per la Covid-19. Per la 

seva banda, l’article 26, quan parla del desplegament indica que els executors del Pla Nacional 

són les administracions locals (article 26.2. apartat b) i que aquest Pla s’ha de desplegar en un 

àmbit operatiu que concreta les línies programàtiques de l’àmbit estratègic per a períodes de 

cinc anys de vigència, després dels quals cal fer una revisió de l’actuació dels agents executors i 

dels projectes que articulen (article 26.4. apartat b). 

6.1. Objectius 

Aquesta diagnosi i, posterior anàlisi, pretenen aconseguir els següents objectius: 

1. Aconseguir una diagnosi que s’ajusti a la realitat social dels i les joves de Cervera. 

2. Redactar un nou  (2022-2025) que s’adapti a les necessitats identificades. 

3. Tractar la precarietat en diversos àmbits que han afectat, en gran mesura, el jovent.
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6.2. Fases i participants 

FASES PARTICIPANTS 

1. Priorització 

Regidoria de Joventut 2. Anàlisi 

3. Utilització de les tècniques més idònies 

4. Interpretació i obtenció de conclusions dels qüestionaris 

5. Incorporació dels agents 

Impulsa. Regidoria de joventut 

Treball amb entitats esportives i juvenils: Preparació i distribució dels 
qüestionaris; Trobades i Grups de discussió 

Treball amb centres educatius i joves no associats: Preparació i distribució dels 
qüestionaris; Trobades i Grups de discussió 

Treball amb tècnics d’ens públics: Convocatòria i participació en grups de 
discussió, anàlisi i retorn de la realitat (habitatge, promoció econòmica, serveis 
socials, centre obert, cultura, salut, Oficina Jove, governació, ...) 

Agents juvenils: Convocatòria i participació en grups de discussió, anàlisi i retorn 
de la realitat (Policia Local, Àrea Bàsica de Salut, direcció centres educatius, 
entitats esportives, Rebost Solidari, entitats socials, Creu Roja Càritas, Centre de 
Recursos Pedagògics, Serveis Socials comarcals, ...) 

6. Interpretació i obtenció de conclusions dels grups de discussió Regidoria de Joventut 

7. Redacció de la diagnosi Regidoria de Joventut 
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6.3. Eines utilitzades 

Per tal de poder aprofundir en la realitat social de les persones joves de Cervera, hem emprat 

eines corresponents a la metodologia de tipus: quantitatiu. i qualitatiu.  

Pel que fa a la part quantitativa hem analitzat, en primer lloc, les dades estadístiques secundaries 

elaborades per altres institucions i/o àrees municipals; fet que ens han permès quantificar i 

mesurar diferents fenòmens del municipi (índex o percentatges de jovent que estudia o treballa, 

la taxa d’atur...). Com a fonts principals tenim l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’oficina del 

Servei Local d’Ocupació, els diferents instituts de Cervera, la informació aportada pel personal 

sanitari sobre la Àrea Bàsica de Salut Local així com també el Padró Municipal d’Habitants. 

No obstant aquest anàlisi també ha anat acompanyat de la reflexió de diferents documents, amb 

la finalitat d’obtenir informació sobre accions que s’han realitzat. A tall d’exemple, s’ha analitzat 

el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i el Pla d’Actuació de  Joventut 2021, el Pla Local 

de Jovenut de Cervera 2017-2020; a més a més, s’ha fet una cerca sobre els recursos existents 

al municipi que atenen a la població juvenil i s’ha analitzat el  material recollit per l’Oficina Jove 

dins del projecte Apropa’t i per diversos recursos oferts pel Pla Nacional de Joventut. 

Finalment, dins de les tècniques quantitatives també s’han utilitzat qüestionaris que ens han 

permès obtenir dades sobre diferents àmbits estudis i formació, habitatge, noves tecnologies, 

participació, ús del temps (oci, cultura i lleure, mobilitat, salut (alimentació, salut sexual i consum 

de tòxics), relacions personals i de convivència i el grau de proximitat amb l’Ajuntament. 

Per tal d’obtenir una mostra representativa aquests qüestionaris, s’han dirigit a joves de Cervera 

amb una edat compresa entre els 13 i els 32 anys. Alguns d’aquests, s’han pogut realitzar de 

forma presencial, sobretot als centres educatius de secundària, mentre que d’altres s’han 

contestat telemàticament a través del formulari habilitat a les diferents xarxes socials de l’àrea 

de Joventut. A més, aquests també s’han fet arribar a entitats importants pels joves, com són 

les esportives i les associacions juvenils.  

Per altra banda, pel que fa a la part qualitativa, les dades s’han extret de dues fonts principals: 

els grups de discussió i les accions participatives. 

Dins dels primers, a nivell tècnic s’ha valorat que era interessant convocar diferents reunions: 

una amb joves de 13 a 17 anys, una altra amb joves de 18 a 25 anys i, a més a més, una amb 

joves de 26 a 35. Així doncs, ens assegurem que tractem les necessitats particulars de cada grup 

d’edat.  
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Continuant amb els grups de reunió o discussió, hi ha un grup format per experts i agents 

juvenils, un altre amb joves que han participat com a voluntaris en activitats organitzades per 

l’Espai Jove i, finalment, una amb personal tècnic i polític de la Paeria de Cervera i de l’Oficina 

Jove de la Segarra. 

En afegit, s’han realitzat accions participatives en hores de pati als instituts en les quals hem 

pogut valorar més individualment les dades extretes als qüestionaris, així com les obtingudes 

del projecte Apropa’t. 

Per últim, també hem realitzat una trobada amb diferents entitats per tal de valorar, de manera 

qualitativa, les dades obtingudes als qüestionaris i, així, poder realitzar conjuntament noves 

propostes d’intervenció. 
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7. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

7.1. Introducció 

L’anàlisi de la realitat juvenil és un dels apartats cabdals en l’elaboració del PLJ de Cervera ja que 

té com a objectiu oferir una fotografia el més aproximada possible a la realitat dels joves de la 

ciutat. De fet, aquesta és, precisament, la que ha de permetre assentar les bases per al disseny 

del Pla i de les polítiques de Joventut a treballar els propers anys. 

Com ja hem comentat, per la redacció d’aquesta diagnosi s’ha treballat amb la suma de dades 

quantitatives i qualitatives en les que s’ha prioritzat i potenciat les dades relacionades amb els 

temes claus per les polítiques de joventut del municipi. 

➢ Dades quantitatives 

L’anàlisi quantitatiu és una de les dues grans parts de la diagnosi. Aquest tipus de dades ens 

aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució dels i les joves de Cervera. 

➢ Dades qualitatives 

L’anàlisi qualitatiu, per la seva banda, té com a objectiu recollir l’opinió d’aquells i aquelles 

agents amb un punt de vista privilegiat del col·lectiu jove, no només amb l’objectiu de copsar 

diferents opinions, sinó discursos representatius, orientacions i tendències. També és important 

tenir en compte que la diagnosi en la seva vessant qualitativa no només recull realitats, sinó 

sobretot realitats percebudes, tant o més interessants que les quantitatives, doncs aporten 

informació de gran valor a l’hora de planificar les actuacions. 

La informació qualitativa és també de gran utilitat per complementar i interpretar les dades 

quantitatives, insuficients per poder disposar d’una informació acurada i ajustada a la realitat.
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7.2. Accions i programes realitzades en l’àmbit de joventut 2017-2021 

Any Activitat Descripció 

2017 

Camp de treball local Creació de camins escolars 

Camp de treball local Voluntaris per comerç en xarxa 

Camp de treball local Arreglar camins 

Camp de treball nacional Creació i marcatge de rutes saludables 

Espai Jove/Oficina Jove Treballs per la futura obertura de l’espai que ha d’unificar els serveis d’informació juvenil de la ciutat 

Trobades joves Per la redacció del Pla Local i per la creació d’un grup motor de l’Espai Jove. 

Espai Jove Creació ela marca El Racó, logotip i activitats de la marca. 

Parc de Nadal  Gestió i coordinació de les activitats infantils i juvenils 

2018 

Camps de treball nacionals Creació d’un espai lúdic a la zona del bosquet 

Camps de treball locals Arreglar camins 

Fem carnestoltes Trobada de joves dels instituts amb la fi d’organitzar i muntar una comparsa per carnaval 

Competició esportiva Torneig de futbol 3x3 

Concurs de microcontes Concurs de relats breus sobre una determinada temàtica que a la diada de Sant Jordi, s’exposaven 

Tu proposes Oferir activitats pròpies amb grup de tres persones i subvencionades per la regidoria de Joventut (250 euros)  

Joves talleristes Diversos tallers oferts per part de joves de Cervera 

Concurs d’Instagram En motiu del 25N (dia contra la violència masclista) els joves havien de fer una fotografia on condemnessin la 
violència masclista en l’àmbit de l’oci nocturn 

Paintball Organització o trobada de grups de tres persones per participar a una partida de paintball 



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2026       PAERIA DE CERVERA 

Regidoria de Joventut 
                                                                                       joventut@cerverapaeria.cat                                         27 

https://elracojove.cervera.cat 

Parc de Nadal Gestió i coordinació de les activitats infantils i juvenils 

2019 

Camp de treball nacional Sorrals utilitzant tècniques de bioconstrucció 

Fem carnestoltes  Trobada de joves dels instituts amb la fi d’organitzar i muntar una comparsa per carnaval 

Concurs de microcontes El dia de Sant Jordi s’exposaven els contes a l’Espai Jove 

Camp de treball local Arreglar camins  

Joves talleristes Diversos tallers oferts per part de joves de Cervera 

Cine fòrum Visualització de diverses pel·lícules i després comentar-les en grup 

Taller Destinat a ensenyar o mostrar com buscar feina a través de l’aplicació Linkedin 

Taller Taller de graffiti: Acabem amb els estigmes 

Parc de Nadal Gestió i coordinació de les activitats infantils i juvenils 

2020 

Cine fòrum Visualització de diverses pel·lícules i després comentar-les en grup 

Campionats Realitzats a l’Espai Jove de Cervera i de diversa tipologia (billar, futbolí, dards, tennis taula...) 

Taller Sobre la sexualitat a l’adolescència 

Taller Art urbà i reivindicatiu 

Campanya Cervera canta “Elonga” 

Test de literatura juvenil Per Sant Jordi i a nivell de xarxes 

Obertura sala d’estudi de 
l’Espai Jove 

Creació d’un espai en el qual els/les joves de Cervera poden venir a estudiar i/o preparar tasques individualment 
i/o en grup. 

Pintem Cervera de Colors En motiu del 28J pintem passos de vianants amb la bandera LGTBI 

Camp de treball locals Crear mobles de palets per l’Espai Jove 

Camp de treball nacional Art urbà inclusiu (pintada d’un grafitti a la zona esportiva i al menjador de l’escola Jaume Balmes) 
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Activitat Joc de l’assassí 

Formació online Curs de creació de videojocs amb Unity 

Activitat Trivial per festes majors 

Activitat Escaperoom de temàtica de videojocs  

Activitat Escaperoom sobre el robatori en un museu 

Viu el Nadal Parc de Nadal adaptat a les mesures COVID 

2021 

Grup de rol Joc de rol 

Taller Sobre iniciació a la llengua de signes 

Activitat Trivial per festes majors 

Campanya 8M “Mai més silenciades” 

Activitat Tastets de literatura juvenil 

Taller Sobre relacions saludables a les xarxes 

Camp de treball local “Pintem 

Cervera” 
Pintura i manteniment de diferents espais i equipaments municipals (pista d’educació vial i menjador escola 
Jaume Balmes) 

Camp de treball local “Brigada 
Jove” 

Pintura i manteniment de diferents espais i equipaments municipals (parc Mas Duran i camp de futbol municipal) 

Concurs Cervera Sound: concurs de promoció de joves talents musicals de Cervera en col·laboració amb el Departament 
de Joventut d’Escaldes-Engordany 

Concert Concert amb els joves talents musicals de Cervera i Escaldes-Engordany que van guanyar el concurs Cervera 
Sound i Escaldes Sound respectivament. 

Jornada “La lluita continua”: reflexió sobre la participació de la població jove en la política 

Viu el Nadal Parc de Nadal adaptat a les mesures COVID 
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7.3. Dades quantitatives 

7.3.1. Evolució de la població de Cervera i la Segarra 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la evolució de la població jove de Cervera s’ha vist reduïda 

de la mateixa manera que arreu de Catalunya i la resta d’Espanya. Així mateix, aquesta reducció 

del pes de la joventut afecta a la seva situació i condicions de vida: la seva capacitat d’incidència 

política es veu reduïda en una època en què els recursos han tendir a ser més escassos i les 

desigualtats entre les diferents generacions en la distribució de la despesa social, s’accentuen. 

No obstant, cal fer l’esment d’un augment progressiu des de l’any 2016 i, en gran mesura, té 

molt a veure la immigració de població estrangera, entre altres factors. 

D’acord amb el gràfic 1 que ens mostra l’evolució de la població a Cervera i a la Segarra durant 

els darrers 20 anys, podem observar que han seguit una evolució bastant similar ja que, en 

ambdós casos, van comptar amb un augment de la població total entre els anys 2001 i 2012. 

Precisament, va ser en aquest mateix any que Cervera i la Segarra van arribar al seu màxim de 

població quan van assolir els 9440 i 23365 habitants respectivament. 

Cal esmentar que les dades actuals del Padró Municipal d’Habitants (30 de juny de 2021) ens 

tornen a situar en xifres de màxims 9486 habitants, degut principalment a persones immigrades 

ja sigui d’altres països o de la resta de l’estat espanyol que busquen feina. Algunes d’elles, fins i 

tot, treballen en municipis propers com és el cas de Guissona (a la Corporació Agroalimentària 

de Guissona – BonÀrea), Sant Guim de Freixenet (Pinsos YAK o El Pastoret de la Segarra) o 

Fonolleres (LEDS C4). 
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TAULA 1: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CERVERA I LA SEGARRA (2000-2020) 

Any Cervera La Segarra Any Cervera La Segarra 

2000 7437 18026 2011 9390 23191 

2001 7707 18345 2012 9440 23365 

2002 8123 19059 2013 9212 22971 

2003 8424 19710 2014 9039 22713 

2004 8564 20166 2015 8956 22647 

2005 8942 20996 2016 9013 22688 

2006 9305 21781 2017 9037 22736 

2007 9093 21703 2018 9066 22822 

2008 9247 22337 2019 9180 23052 

2009 9328 22825 2020 9350 23318 

2010 9361 22940    

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat 

GRÀFIC 1: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CERVERA I LA SEGARRA (2000-2020) 

 
      Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat 
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TAULA 2: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CERVERA I  LA SEGARRA. DONES (2000-2020) 

Any Cervera La Segarra Any Cervera La Segarra 

2000 3.778 9.001 2011 4.598 11.122 

2001 3.884 9.134 2012 4.654 11.225 

2002 3.997 9.299 2013 4.560 11.040 

2003 4.074 9.520 2014 4.484 10.967 

2004 4.139 9.664 2015 4.473 10.957 

2005 4.283 9.968 2016 4.469 10.944 

2006 4.452 10.332 2017 4.478 10.942 

2007 4.409 10.377 2018 4.472 10.944 

2008 4.464 10.665 2019 4.510 11.016 

2009 4.545 10.864 2020 4.572  11.114  

2010 4.574 10.960    

      Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat 

GRÀFIC 2: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CERVERA I  LA SEGARRA. DONES (2000-2020) 

 
      Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat 
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TAULA 3: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CERVERA I  LA SEGARRA. HOMES (2000-2020) 

Any Cervera La Segarra Anys Cervera La Segarra 

2000 3.659 9.025 2011 4.792 12.069 

2001 3.823 9.211 2012 4.786 12.140 

2002 4.126 9.760 2013 4.652 11.931 

2003 4.350 10.190 2014 4.555 11.746 

2004 4.425 10.502 2015 4.483 11.690 

2005 4.659 11.028 2016 4.544 11.744 

2006 4.853 11.449 2017 4.559 11.794 

2007 4.684 11.326 2018 4.594 11.878 

2008 4.783 11.672 2019 4.670 12.036 

2009 4.783 11.961 2020 4.778 12.204 

2010 4.787 11.980    

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya 

GRÀFIC 3: EVOLUCIÓ DE POBLACIÓ DE CERVERA I  LA SEGARRA. HOMES (2000-2020) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya 
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que, després de molts anys, torna a créixer significativament. Aquest fet, tal i com especificava 

l’anterior Pla Local de Jovenut, no succeïa des de l’any 2001 fins al 2012.  

No obstant, a nivell comarcal aquest augment no ha sigut tant accentuat ja que la població va 

augmentar lleugerament (un 1’76%) entre l’any 2015 i el 2019. Aquest augment pot explicar-se 

per la millora de la situació econòmica i, alhora, podria justificar el fet que algunes empreses de 

la comarca hagin tornat a obrir contractacions i en la manca d’habitatges en d’altres ciutats o en 

la diferència del preu de lloguer. Al mateix temps, cal esmentar que pot ser degut a una migració 

de ciutat a poble arran de la situació produïda per la COVID-19.  

Pel que fa al saldo migratori extern, podem observar que, tant a Cervera com en el conjunt de 

la comarca, era positiu ja que eren de +126 (188 immigracions respecte 62 emigracions); en el 

cas de Cervera i de Guissona +350 (553 persones nouvingudes envers 203 emigrades) en el total 

de la Segarra. Així doncs, podríem parlar d’un augment del saldo migratori extern que, 

possiblement, es deu a la millora de condicions laborals i d’habitatge respecte els països 

d’origen; si més no, es pot veure reflectit en la amplia demanda de tràmits de reagrupaments i 

d’arrelaments familiars, per exemple.  

En contraposició, si analitzem el saldo migratori intern, d’acord amb les dades que va oferir 

l’Institut Català d’Estadística l’any 2018, podem observar que hi havia certa similitud tant a 

Cervera com a la comarca de la Segarra; ja que en, ambdós casos, el saldo migratori cap a altres 

zones de Catalunya era negatiu (-6 a Cervera i -91 en el conjunt de la comarca), mentre que era 

positiu respecte a altres territoris de l’Estat Espanyol (+16 i +32 respectivament). En resum, 

podem veure que, en total, el saldo era positiu a Cervera (+10), però negatiu en el conjunt de la 

comarca (-59). Pot ser degut a, tal com s’ha esmentat anteriorment, per reagrupaments familiars 

o perquè degut a la COVID-19 hi ha molta població que cada cop s’interessa més per fer vida a 

localitats més allunyades de les grans ciutats. 

7.3.2. Estructura de la població 

Si observem el nombre d’habitants en funció de la seva edat per franges quinquennals de 

Cervera i la Segarra (de l’any 2019):  
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Taula 4: Distribució de la població de Cervera i la Segarra per franges quinquennals 

 CERVERA SEGARRA 

EDAT HOMES DONES TOTAL HOMES DONES TOTAL 

0-4 227 214 441 542 526 1.068 

5-9 295 291 586 659 629 1.288 

10-14 282 260 542 703 623 1.326 

15-19 301 271 572 711 595 1.306 

20-24 290 236 526 728 598 1.326 

25-29 254 221 475 695 615 1.310 

30-34 251 271 522 679 649 1.328 

35-39 362 296 658 901 774 1.675 

40-44 364 376 740 1.142 930 2.072 

45-49 401 334 735 1.043 846 1.889 

50-54 391 359 750 1.003 804 1.807 

55-59 359 287 646 867 705 1.572 

60-64 226 252 478 637 599 1.236 

65-69 203 195 398 543 514 1.057 

70-74 160 190 350 449 467 916 

75-79 108 138 246 329 374 703 

80-84 88 125 213 230 302 532 

85-89 71 130 201 218 342 560 

90-94 28 55 83 103 176 279 

95-99 7 7 14 19 35 54 

100 o més 2 2 4 3 11 14 

TOTAL 4670 4510 9180 12.204 11.114 23.318 
    Font: Elaboració pròpia a través de dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya 

Gràfic 3 Piràmide de població de Cervera (any 2019) 

Font: Elaboració pròpia a través de dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya  
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Gràfic 4 piràmide de població de la Segarra 

Font: Elaboració pròpia a través de dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya 

En primer lloc, podem destacar que l’any 2019, Cervera comptava amb un total de 1573 joves 

amb una edat compresa entre els 15 i els 29 anys, fet que suposa el 17,14% del total de la 
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Per altra banda, pel que fa la població amb una edat entre els 0 i els 14 anys podem veure que 

és de 1569 habitants, és a dir, pràcticament la mateixa que el volum de joves. Per tant, podem 

observar que, si no hi ha cap canvi en els propers 15 anys, el volum de joves no variarà massa. 
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etc. 

Tot i així, podem trobar-nos que l’any que ve hi hagi un nou repunt del nombre de joves a la 

capital segarrenca degut a que molts estudiants han hagut de deixar les seves segones 

residències situades a prop dels seus centres d’educació postobligatòria ja que la COVID-19 no 

ha permès que, en molts casos, poguessin mantenir els contractes de treball amb els que poder 

pagar l’habitatge. A més, la formació de graus universitaris ha passat a ser virtual (en bona part) 
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fet que ha comportat que molts hagin decidit tornar al seu domicili familiar. Així doncs, pot ser 

que es produeixi, alhora, una millora econòmica ja que molts estudiants poden optar per buscar 

feina dintre de la capital o a voltants, gràcies a, tal com s’ha esmentat anteriorment, la mobilitat 

que ofereix la línia de busos i ferrocarrils.  

Seguint amb l’observació del gràfic 3, podem esmentar que les edats compreses entre els 35 i 

els 59 inclouen el volum més significatiu de la població de la ciutat. Són, si més no, les edats 

pròpies de la població activa a l’àmbit laboral. A més, en aquestes franges podem observar que 

hi ha un major nombre d’homes que de dones; en contraposició  amb l’índex d’esperança de 

vida on les dones tenen un major nombre. 

El fet que sigui el sexe masculí el que destaca pot ser perquè, com s’ha comentat anteriorment, 

el reagrupament acostuma a ser d’homes que venen en busca de feina que, un cop empadronats 

i amb contracte laboral, porten a les seves dones i fills amb ells; majoritàriament, per cultura, la 

dona no acostuma a buscar feina sinó que és l’home qui assumeix l’àmbit laboral.  

Si observem l’estructura poblacional de la Segarra i la comparem amb la de Cervera, s’observen 

diverses similituds; bé, la franja d’edat amb més volum continua sent la compresa entre els 35 i 

els 69 anys i, a més a més, el sexe masculí segueix sent el predominant envers el femení. Si més 

no, es pot justificar, tal com s’ha esmentat abans, pel fet de que l’home és el que emprèn, 

majoritàriament, l’acció laboral en comparació amb el percentatge de dones en actiu.  

7.3.3. Anàlisi de les dades sobre població jove 

Tal com hem pogut observar, el jovent conforma una gran part de la piràmide social tant en el 

cas de la capital com de la pròpia comarca. Si més no, el percentatge de joves actual es preveu 

que es mantingui durant els pròxims atès les dades del padró municipal. No obstant, això és 

només una previsió perquè s’han de tenir en compte molts més factors sobre com evolucionarà 

la població juvenil.  

És cert que, degut a la pandèmia, hi ha hagut un visible moviment migratori de ciutadans 

residents a l’àrea metropolitana en busca de un espai més tranquil i allunyat de la bombolla 

social que ofereix la polis. En contraposició, i tot que encara és d’hora per confirmar-ho, pot ser 

que en els pròxims anys hi hagi un moviment encara més notable del jovent que durant tota la 

pandèmia ha residit en pobles i ciutats amb un número d’habitants molt més reduït. Tot això 

causat a l’ansietat que ha provocat en moltes persones el confinament i les restriccions 

derivades de les mesures anti-COVID.  
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Durant el confinament i les diverses fases de desconfinament no s’han adoptat mesures que 

hagin tingut en compte els drets i necessitats dels infants, adolescents i joves ja que han estat 

un dels col·lectius que ha patit més seqüeles pel que fa a les restriccions de mobilitat i contacte. 

No es pot obviar que ha estat una pandèmia que ha afectat a tota la població fos de l’edat que 

sigui, però és del tot cert que hi ha hagut col·lectius que han sabut dominar molt més la situació; 

pot ser degut a ser un col·lectiu amb més sedentarisme o per la pròpia quotidianitat. En canvi, 

els joves han hagut de frenar la socialització que els identifica com a grup; per ells, o per la gran 

majoria, és imperiós el fet de socialitzar i de crear espais comuns on poder formar la seva 

personalitat. 

7.3.4. Situació migratòria  

Pel que fa a moviments migratoris, en podem destacar dos: les migracions internes (aquelles 

que s’estableixen dintre del mateix país; així doncs, també es comptabilitzen els moviments 

dintre de la mateixa comunitat autònoma de Catalunya) i les migracions externes (aquells 

desplaçaments produïts d’Espanya cap a altres països, normalment acostuma a ser els d’origen). 

Si observem les últimes dades de 2019 concedides per l’IDESCAT, podem esmentar que destaca 

el gran número de persones que s’han empadronat a Cervera (+189) i, així mateix, a la Segarra 

la xifra arriba a +504 en contraposició a les 187 persones que han emigrat. Si més no, també cal 

assenyalar que, respecte a les migracions dins del mateix territori, la població marxa cap a dins 

del territori català (-9) amb un total de 11 persones; per tant, només 2 haurien anat a viure fora 

de Catalunya.  

Així doncs, podem extreure com a conclusió que, en general, la gent nouvinguda ocupa un major 

nombre dins de l’estudi estadístic de moviments migratoris. Si més no, això es pot justificar 

perquè les persones nouvingudes acostumen a fer aquests desplaçaments per buscar una 

millora de vida en tots els àmbits. Així mateix, cal destacar que les dades són d’abans de la 

COVID-19 ja que aquest fenomen, actualment, estaria molt més vigent, sobretot per la recerca 

d’una sanitat que es pugui fer càrrec dels menors que acaben reagrupant. Cal afegir, també, per 

la pèssima situació social i econòmica dels seus països d’origen.  

7.3.5. Educació. Nivell d’instrucció de la població de Cervera 

Tot i que aquest Pla pretén enfocar-se cap el jovent cerverí, és necessari comentar, si més no, el 

nivell d’instrucció de forma més general.  

Pel que fa a la població nouvinguda, poden provenir de la resta de l’estat espanyol o d’altres 

països; en ambdós casos venen perquè s’ofereix un nivell de vida assequible i  en millors 
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condicions respecte al que ofereixen les grans ciutats o països dels que procedeixen, així com 

un sistema educatiu universal i gratuït.  

Pel que la població immigrant procedent de països com, per exemple, Mali o Marroc, té una 

carència molt notòria de l’idioma, ja sigui el castellà o el català. Aquest grup són els que, cada 

vegada més, sol·liciten una formació que els pugui ajudar a integrar-se en la població, 

pròpiament. És cert que, en molts casos, primerament l’arribada és d’una població que podríem 

centrar més en una mitjana edat i, sobretot, del sexe masculí. Això es deu a que són els homes, 

majoritàriament, els que venen en un primer moment en busca de feina i, un cop compleixen 

una sèrie de requisits, realitzen els tràmits pertinents per aconseguir la nacionalitat espanyola.  

És important destacar la imperiosa necessitat que té aquest col·lectiu d’aprendre l’idioma per 

poder fer tràmits tan necessaris com poden ser l’arrelament social, per exemple. Posteriorment, 

en el cas de la tramitació vers el reagrupament familiar, un cop portin els seus fills o filles i dones 

dels seus països d’origen, aquests també hauran d’integrar-se en un nou col·lectiu que no 

comparteix moltes de les seves costums i/o tradicions; és així com la instrucció de la població és 

base per formar tant al jovent com els adults perquè és un aprenentatge recíproc.  

A Cervera, aquesta formació és possible realitzar-la des de la Paeria però també des del Centre 

de Formació d’Adults Joan Comorera. Tenint en compte la tipologia d’estudis que són requerits 

per part de l’administració, la majoria  de sol·licitants nouvinguts demanen coneixements sobre 

català i castellà; som conscients, doncs, que la població més jove no requereix d’aquests estudis 

perquè ja reben aquesta educació als centres educatius. 

En resum, Cervera compta amb un alt percentatge d’analfabetització (25,58% de la població 

total). Tot i que, com s’ha comentat anteriorment, diverses associacions i entitats treballen amb 

l’objectiu de fomentar la integració de la població nouvinguda i, al mateix temps, assumeixen 

les seves necessitats. Les dades que ofereix l’IDESCAT són de 2011, tot i així són un punt de 

partida i una mostra del panorama actual: 

Cultura – llengua Cervera Segarra Catalunya 

L’entén 8.723 21.009 6.949.344 

El sap parlar 7.108 16.973 5.345.484 

El sap llegir 7.372 17.647 5.750.348 

El sap escriure 5.904 13.379 4.069.219 

No l’entén 472 1.532 356.728 

Total 9.195 22.541 7.306.072 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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Cada cop més es demanen més coneixements per accedir a un lloc de treball que permeti a la 

persona subsistir. Tot i així, només el 3,22% de la població compta únicament amb el graduat 

escolar. Malgrat tot, aquesta tendència ha canviat en els darrers anys ja que cada vegada es 

demanen més requisits per poder accedir a estudis superiors. Per exemple, pel que fa als estudis 

de formació professional, el percentatge de titulats al municipi és del 6,5%. En contraposició, els 

estudis universitaris ofereixen dades com el 5,81% en el cas dels graduats i un 1,12% en el cas 

d’estudis superiors (postgrau, màster i doctorat).  

Pel que fa a les dades de formació escolar, el curs 2020-2021 als instituts de Cervera estaven 

dividits de la següent manera: 

 
INSTITUT LA SEGARRA 

INSTITUT ANTONI 
TORROJA 

CURS NOIES NOIS TOTAL NOIES NOIS TOTAL 

1r ESO 42 44 86 18 24 44 

2n ESO 37 47 84 22 36 58 

3r ESO 31 39 70 20 34 54 

4t ESO 46 43 89 29 26 55 

1r Batxillerat humanístic-social 11 4 15 13 8 21 

1r Batxillerat científic-tecnològic 8 5 13 14 12 26 

2n Batxillerat humanístic-social 6 7 13 8 1 9 

2n Batxillerat científic-tecnològic 6 13 19 7 8 15 

2n Batxillerat musical 1 0 1 0 0 0 

PFI 0 0 0 0 7 7 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 68 87 155 0 0 0 

Cicles Formatiu de Grau Superior 53 8 61 0 0 0 

Font: Elaboració pròpia a través de les dades dels centres educatius 

Partint d’aquesta taula, podem veure una tendència a la baixa del pas de la educació secundària 

obligatòria als estudis de batxillerat destinats, generalment, a cursar un grau universitari. En 

aquest darrer cas, podem observar una diferència important en els dos instituts. Si bé en el cas 

de l’Institut Antoni Torroja la majoria dels alumnes que finalitzen l’Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) continuen cursant Batxillerat, en el cas de l’Institut La Segarra el percentatge 

es redueix notablement. Aquets fet el podem justificar per dos factors: per una banda, que el 

centre ofereix la possibilitat de cursar cicles formatius i, per l’altra, la diferència de la tipologia i 

nombre d’alumnat d’un centre a l’altre. 

També observem que molts joves locals d’aquest perfil també continuen la seva formació en 

altres centres educatius fora de la ciutat o bé de forma telemàtica en centres com l’Institut Obert 

de Catalunya (IOC), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) o la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), entre d’altres. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2026  PAERIA DE CERVERA 

                                      
 Regidoria de Joventut 
                                     joventut@cerverapaeria.cat 40 
    https://elracojove.cervera.cat 

Dins l'apartat d'equipaments culturals i educatius, a mes d'ambdós centres educatius, trobem la 

biblioteca comarcal, dos museus, una escola de teatre, dos sales de teatre, una escola d'adults, 

l'Aaula de Llengua, un espai de trobada per a joves, el Conservatori de música, una sala 

d’exposicions, l'Auditori municipal, entre d'altres... 

Dins el teixit associatiu de la ciutat, el qual podem considerar molt important amb més de 130 

associacions de diferents àmbits actives i inscrites dins el Registre Municipal d’Entitats, trobem 

5 associacions inscrites al registre d'entitats com entitats juvenils que realitzen activitats amb 

certa freqüència. 

 

 

 

 

 

L'Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines, es tracta d’una entitat molt viva a la ciutat que, 

majoritàriament, realitza les seves activitats municipals en un espai cedit per la Paeria al Parc 

del Mas Duran. Atenent a més de 100 infants que s'apropen cada dissabte als caus per 

desenvolupar les diferents activitats, també col·laboren amb diferents iniciatives de la ciutat i 

en activitats impulsades per la pròpia Paeria de Cervera.  

La Creu Roja Joventut, aquesta branca de la Creu Roja local realitzada diferents activitats lligades 

a l'educació treball amb joves i infants nouvinguts, amb la solidaritat, servei de voluntariat amb 

gent gran, activitats culturals a més de campanyes solidaries com la Marató i la campanya de 

recollida de joguines solidàries per reis.  

Les Associació Juvenil Bantokades, és una entitat femenina de joves percussionistes que 

desenvolupa la seva activitat arreu de Catalunya però que col·laboren activament en les 

diferents accions culturals, associatives i socials de la ciutat. 

Una entitat molt similar a l’anterior són els Bombollers que, a diferència de Bandtokades, és un 

grup mixte de percussió que realitza activitats arreu de Catalunya però que també participen 

actes culturals i socials del municipi. 
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A més, el municipi compta amb un tercer grup de percussió, els Sound de Secà. No obstant, 

aquesta entitat (constituïda i registrada com una associació juvenil) està en procés de 

transformació cap a una nova personalitat jurídica ja que els i les sòcies que formen part de 

l’entitat han considerat que les seves accions calia facturar-les com una entitat. És per això que, 

properament, abandonaran el registre d’entitats juvenils. 

L’Assemblea de Joves – La Forja Jovent Revolucionari. Aquesta entitat, amb més de deu anys 

de vida, s’ha posicionat com un punt de trobada dels joves locals i alhora com una font 

organitzativa d’actes reivindicatius remarcant la seva ideologia nacionalista. L’AJC, amb seu al 

Centre Obrer d’Instrucció Republicana (edifici amb molta història de la ciutat i de propietat 

privada), aplega joves de diferents edats i està oberta a la participació de qualsevol col·lectiu de 

la ciutat. 

Molt similar a La Forja, però sense estar registrades al Registre d’Entitats, trobem un parell 

d’organitzacions juvenils que tenen certa relació amb l’àmbit polític. Per una banda, el Jovent 

Republicà que representa la branca juvenil del partit Esquerra Republicana de Catalunya i que 

s’encarrega de col·laborar amb les diferents campanyes del seu partit i, per l’altra, el Sindicat 

d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que s’encarrega d’informar als i les joves estudiants dels 

centres d’educació secundària de Cervera sobre els seus drets com a estudiants així com els 

canvis del sistema educatiu que els afecten 

Un altre aspecte a destacar, tot i no tractar-se d'una associació ni un col·lectiu de joves, és la 

tasca que fa el Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (SISI) prestat pel Consell Comarcal 

de la Segarra. Es tracta d’un recurs específic per a joves derivats dels centres escolars o dels 

serveis socials municipals on s'agrupen i realitzen tot tipus d'activitats des de reforç escolar, 

tallers, esports, lleure a més d'aglutinar aquest col·lectiu i fer-lo partícip dels actes més típics de 

la ciutat on es compta amb la participació d'associacions i ciutadans en general.  

Però la vida associativa de la ciutat pel que fa als joves no acaba amb les entitats juvenils, sinó 

que agrupacions de diferent àmbit aglutinen molts dels joves de la ciutat segons els aficions i 

gustos dels mateixos. Així doncs, podem trobar la presència de molts joves en entitats culturals 

com els Ball de Diables “Carranquers”, Grepp Teatre, Cervera Patina, l’escola de teatre municipal 

“La Caserna”, la Coral Nova Infantil de Cervera, la Coordinadora d’Associacions de Malians de 

Cervera, l’Associació de Senegalesos, el Ball d’Espases de Cervera ... A més, no convé oblidar 

entitats esportives com l’Escola de Futbol Cervera, el Club Bàsquet Cervera, l’Escola de Futbol 
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Sala Cervera, la Penya Ciclista, els Fondistes de Cervera, el Club Tennis així com equips de pàdel, 

entre altres.... 

Així doncs, podem dir que ens trobem amb una ciutat molt viva plena d'associacions, però que, 

en alguns casos, la gent jove desconeix els mitjans per poder contactar amb aquestes. No 

obstant convé remarcar que el fet de que l'oferta sigui molt extensa i variada permet cobrir les 

necessitats de molts dels nostres joves, tot i que també és cert que en trobem molts d'altres que 

funcionen sense ser cap associació constituïda però que desenvolupen activitats afins com a 

col·lectiu. Dins d’aquests podem trobar casos com els grups de música o els i les skaters, ... 

Pel que fa als equipaments juvenils i esportius de la ciutat, Cervera compta amb l’Espai Jove “El 

Racó” en el qual es troba una sala d’estudi i una sala polivalent on poder realitzar activitats i 

formacions però al mateix temps disponible per passar estones lúdiques. El públic que utilitza 

l’equipament són joves d’entre 14 i 20 anys. 

  

A banda, la regidoria realitza accions en altres espais municipals com un skate park (a la zona 

esportiva municipal), una sala de trobades o la seu de l’Agrupament Escolta. D’espais esportius 

trobem un camp de futbol, un de futbol7, un pavelló esportiu, un pavelló polivalent i les piscines 

municipals que compten amb una piscina per la temporada d’estiu i la piscina coberta, que 

compta amb un gran gimnàs i sales de classes dirigides, una pista d’entrenament d’atletisme, 

rutes i espais per la BTT i senderisme, ... així com tota una xarxa d’espais esportiu d’ús social 

distribuït pels diferents barris de la ciutat. 

7.3.6. Situació laboral 

Pel que fa a l’àmbit de treball, la Paeria de Cervera compta amb el Club de Feina, un servei que 

funciona com a borsa de treball, tot gestionant ofertes de feina d’empreses locals, de la comarca 

i d’altres comarques properes. Alhora també ofereix assessorament als joves del municipi, els 
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facilita la redacció del seu currículum i, a més a més, intenta ajudar-los el màxim possible per 

poder inserir-los ràpid i amb garanties al món laboral complementant-se, així, amb el servei 

d’assessorament laboral que ofereix l’Oficina Jove de la Segarra mitjançant la figura de la 

referent d’ocupació juvenil i ambl’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la 

Segarra. 

Pel que fa a aquest camp disposem de dades antigues i, tot i tenir-les en compte, fem una 

valoració en afegit sobre la percepció actual. No obstant, s’aprofundirà més en l’apartat de 

dades qualitatives referent a la situació laboral.  

La primera dada per analitzar serà la situació laboral dels joves d’entre 15 i 35 anys amb 

estadístiques de l’any 2001 i 2010, distribuïda en diferents grups d’edat.  

D’acord amb aquestes dades, s’observa que la franja de 15 a 19 anys segueixen els estudis 

postobligatoris i els que van escollir el món laboral estan ocupats. Si s’observen les dades de les 

franges posteriors, podem veure l’augment de població ocupada mostrant, per tant, una 

disminució de la població jove no activa. No obstant, cada vegada ha anat a l’alça el percentatge 

de joves que prefereix continuar amb els estudis (ja sigui cicles formatius o assistint a la 

universitat) ja que cada dia se’ls hi exigeix més per accedir a la vida laboral.  

Referent a la preferència d’activitat laboral per part del jovent cerverí cal dir que, en general, els 

diferents col·lectius de Cervera deriven cap al sector de la industria i la construcció; seguides del 

comerç i agricultura. No obstant, a mesura que ha anat passant el temps s’ha pogut apreciar una 

diferenciació que, malauradament, encara es pot observar avui en dia: el sector masculí 

conforma un percentatge més elevat en la mà d’obra en sectors de construcció, treballant a 

fàbriques o sector agrari; a diferència del col·lectiu femení que deriva cap a l’hostaleria o cap a 

sectors administratius i serveis.  

Tenint en compte les característiques i l’espai que ocupa Cervera es fa evident que el o la jove 

que vol trobar feina pot fer-ho en el sector ramader o agricultor. Si més no, Guissona recull gran 

part del col·lectiu jove de la comarca, incloent el de Cervera; a banda d’oferir feines de mà 

d’obra, la Corporació Agroalimentària de Guissona ofereix feines administratives, de comerç, de 

transport, de gestió... D’aquesta manera resulta ser un punt clau per l’economia de la comarca, 

a més a més d’altres empreses molt senyalades com són, en aquest cas de Cervera, el Mobel 

Linea, Europerfil, Precom, ... i altres que, tot i ser més petites, ajuden a la subsistència de 

l’economia.  
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Finalment, si es compara el nivell de qualificació de les professions dels joves i dels adults del 

municipi, s’aprecia un lleuger augment de feines amb qualificació alta que queda compensat per 

un mínim descens de feines de qualificació més baixa. Aquestes dades són lògiques si es 

compara els joves amb estudis que s’han anat incorporant més tard al món laboral; així com a 

la formació continuada dels propis treballadors (del sector més jove).  

Respecte a les dades d’atur extretes de l’oficina de treball municipal, tot i ser antigues,  es pot 

observar un descens lleu, però sostingut. Si es parla d’abans de 2012 hi ha un clar repunt negatiu 

d’atur degut a la crisi econòmica a nivell estatal; no obstant, a partir de 2014 es fa clara la 

tendència a l’alça de joves amb feina activa.  

Tot això perd valor si fem la comparativa amb dates més pròximes com l’any 2019, per exemple; 

si més no, parlem d’un any on la pandèmia provocada per la COVID-19 no era present a territori 

espanyol (tot i que sí a nivell mundial, com va ser el cas de la Xina). Així doncs, cal parlar de la 

realitat abans d’aquests darrers mesos i ser conscients que l’atur a nivell juvenil era deficient, 

no només a Cervera sinó a nivell estatal ja que el comerç i l’hostaleria comptaven amb un alt 

percentatge de feina.  

A més, els sector de la construcció, entre d’altres, començava a repuntar des de feia temps. En 

definitiva, un cop arribada la tràgica situació a principis de 2020 tota aquesta situació va canviar 

degut a que per prevenció es van haver de tancar comerços, establiments, empreses... Per tant, 

l’atur a nivell estatal va arribar a xifres que no s’havien apreciat des de la crisi econòmica del 

2008, per exemple. És una situació que, només amb les mesures i una prevenció correcta, es 

podrà revertir.  

7.3.7. Emancipació i habitatge 

Actualment la borsa d’habitatge de Cervera té dificultat per atorgar lloguers socials ja que el 

percentatge de demanda és superior al número de pisos accessibles. De la mateixa manera 

passa respecte el lloguer de particulars; ens trobem, doncs, en una situació en la que hi ha un 

ampli número de nouvinguts que volen empadronar-se a Cervera, però que no poden per 

diverses raons: pot ser que vulguin empadronar-se en un habitatge però que se’ls hi denegui 

perquè aquest ja compta amb el màxim de persones empadronades en aquella direcció.  

Si més no, ens trobem, també, que molts nouvinguts es queixen de la falta de borsa de lloguer 

perquè o bé són de particulars amb preus elevats o bé perquè no hi ha lloguers disponibles. Així 

doncs, moltes persones opten per voler fer-se amb un pis de propietat (2631 casos en 

contraposició amb els 708 de lloguer) si més no, a diferència del lloguer, sent propietari no tens 
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límit de padró pel que fa al teu habitatge. No obstant, no tots els sol·licitants de lloguer poden 

optar a aquesta segona via. En general, són homes de mitjana edat amb una feina estable els 

qui acostumen a demanar informació sobre on poden anar per trobar habitatges amb un preu 

més baix, per exemple. Per tant, el jovent, sobretot, reclama una borsa de lloguer que pugui 

donar resposta a les seves necessitats.  

Tot i així, l’Agencia d’Habitatge de Catalunya disposa d’un número determinat de pisos destinats 

a ser llogats. Si més no, els requeriments no són tan rigorosos com poden ser els d’un lloguer 

particular o social (majoritàriament han de tenir pocs recursos econòmics, complir uns mínims 

de renta anuals...) i per tant són accessibles per un major nombre de població. Pel que fa a la 

demanda de lloguer, a Cervera el sol·liciten, majoritàriament, persones que venen en busca de 

feina o que poden ja tenir-la però canvien de municipi per diverses qüestions.  

No obstant, un altre fenomen que s’està produint és que amb l’actual situació de crisi, la 

demanda és cada vegada és més diversa ja que pot anar des de joves que han marxat de les 

ciutats i tornen a Cervera però que volen independitzar-se o bé gent que cerca un habitatge 

apartat de la ciutat perquè el preu aquí és més baix, etc. Si més no, en aquests últims casos es 

pot deduir que, més o menys, el preu que s’ofereix a la Segarra va entorn els 300 o 400 euros 

per habitatge; contràriament, la ciutat té una demanda elevada, el que fa que cada cop els pisos 

pugin més de preu. 

Habitatges Cervera Segarra Catalunya 

De propietat 2.631 5.817 2.188.657 

De lloguer 708 2.084 582.701 

Total 3.560 8.605 2.944.944 

A Cervera, com a la majoria de municipis, es va observar una parada en el sector de la 

construcció molt important ja des de temps enrere. Si més no, el que està clar és que no era 

efectiu construir cap promoció d’habitatge nou i les promocions que estaven començades es 

troben, moltes a dia d’avui, paralitzades. No obstant, hi ha una oferta “àmplia”, en comparació 

a la resta de municipis de la comarca, d’habitatges de segona mà en venda. Pel que fa els preus 

de compra-venda, tal i com també passa amb els lloguers, varien per diferents factors com: el 

terreny on estan ubicats i/o de les característiques que s’ofereixen. Precisament, és amb els 

lloguers on es pot observar una major diferència respecte al preu mitjà situant-se entre 350 i 

500 euros en cas de realitzar la gestió a nivell particular o mitjançant una agència immobiliària 

o bé 250-300 euros quan es realitza a través de la borsa d’habitatge.  
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En definitiva, l’Agencia Catalana de l’Habitatge ens confirma els paràgrafs anteriors i és que 

l’evolució anual del mercat de lloguer mostra una tendència ascendent des de l’any 2005 fins el 

2019 on es va passar de 9 contractes de lloguer a 163; en canvi, ja trobem una tendència a la 

baixa l’any 2020 (-24). 

7.3.8. Els qüestionaris 

Pel que fa a la part quantitativa extreta de la perspectiva dels joves de Cervera, cal tenir en 

compte una sèrie de qüestions que es van plantejar amb la finalitat de conèixer els interessos i 

necessitats/queixes del jovent cerverí i segarrenc. Aquest últim aspecte és important remarcar-

lo ja que el qüestionari no es va distribuir de forma física ni es va fer arribar mitjançant els 

centres educatiu sinó que es va fer a través d’un enllaç al que es podia accedir a través de xarxes 

socials com la de l’Espai Jove de Cervera que acompanyava a la difusió per part dels tècnics i de 

diversos joves. 

A diferència de les trobades amb tècnics i joves, que es van realitzar en funció dels grups d’edat 

(veure en el punt sobre les dades qualitatives), les preguntes que es van plantejar van englobar 

qüestions que podien sorgir a joves de 12 com de 32 anys; és a dir, es va preguntar sobre quins 

estudis volien fer -tenint en compte n’hi ha que acaben de començar o porten pocs anys d’estudi 

a l’educació secundària- i sobre quines necessitats trobaven a l’àmbit laboral o a l’habitatge. Així 

doncs, el qüestionari ha comptat amb respostes molt variades, però que presenten diversos 

punts en comú. 

Aquest qüestionari va rebre la resposta de 156 joves de les diferents franges d’edat entès com 

a joves, factor important ja que podem obtenir diferents visions d’un mateix eix atenent a les 

diferències pròpies entre aquest col·lectiu. Per exemple les diferencies existents entre un jove 

de 15 anys amb un de 32. Pel que fa al la seva residencia majoritàriament resideixen a Cervera, 

d’altres a Barcelona, Lleida i d’altres poblacions del voltant. Per gènere, tenim força equitat 

ratllant el 50% i amb un alt índex de joves sense fills.  

Finalment, i per acabar de contextualitzar la tipologia de les respostes, trobem que prop de un 

60% estan estudiant respecte a un 15 que treballa, un 20 que compagina ambdues coses i un 

5% que, en aquests moments, ni estudia ni treballa (no obstant, aquesta dada també seria bo 

analitzar-la amb major profunditat ja que, sovint, resulta complicat accedir aquest perfil de joves 

però també perquè, arran de la situació socioeconòmica a nivell global, molts joves han perdut 

el seu lloc de treball).  
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També observem que el percentatge de joves que formen part d’alguna entitat o col·lectiu no 

arriba ni al 50% del total de joves enquestats, aquesta dada fa visible que cal treballar en  

l’associacionisme i la participació dels joves. 

Una dada favorable i que fa palès el treball porta a terme per la Paeria i recollit en l’anterior Pla 

Local és el coneixement de l’Espai Jove “El Racó” i de les activitats que impulsa, que s’apropa al 

65% dels joves enquestats, a més es valora positivament la seva tasca. D’aquest un 70% l’han 

visitat o bé han participat en alguna de les activitats que ha impulsat. Per contrapartida, una 

part considerable dels participants, demanen un augment dels espais juvenils i/o l’ampliació de 

“El Racó” en la mesura del possible. 

Pel que fa a l’educació, s’ha pogut observar com cada cop més el col·lectiu femení deriva els 

seus interessos cap a l’àmbit científic, deixant enrere el tòpic de preferències cap a camps 

d’estudi purament d’humanitats. Així doncs, també destaca que no només el sector masculí té 

intencions de professionalitzar-se en el sector tecnològic ni tampoc són els únics que volen 

cobrir les vacants pels cicles formatius. D’aquesta manera es pot observar una evolució pel que 

fa el sistema educatiu i les demandes dels joves respecte els seus interessos professionals. 

També  observem una diversificació gran pel que fa a les tipologies d’estudis superiors que 

cursen o volen acabar cursant els enquestats així com en les professions en què treballen o volen 

dedicar-se en el futur. 

Pel que fa a les necessitats i àmbits a treballar dins el nou PLJ, vam demanar a la població juvenil 

que ens digués quin grau d’importància donaven als diferents àmbits. El resultat va ser el 

següent: 

 

Dins dels diferents àmbits, el jovent cerverí va detectar que hi havia diferents problemàtiques 

que calia abordar. 
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Sobre la salut consideren que el principal problema que afecta a la població jove és el consum 

de tòxic i les addiccions seguit d’altres com la salut mental i emocional, la manca d’hàbits 

saludables o l’accés a informació sobre determinats temes del seu interès (tòxics, sexualitat o 

lleure saludable) així com problemes comportats per la pandèmia (com la sensació d’aïllament, 

la depressió o ansietat) així com l’assetjament escolar. 

Referent a l’educació, el col·lectiu jove de Cervera destaca l’escassa oferta formativa d’estudis 

superiors a prop del seu domicili així com el desconeixement de l’oferta. A més, també 

remarquen la falta d’espais d’estudi i de cursos de professionalització per a joves que estiguin 

realitzant (o hagin finalitzat) estudis superiors. 

 

En matèria d’ocupació, van remarcar la manca de sortides laborals i programes d’inserció laboral 

ja que pels llocs de treball qualificats requereixen d’una experiència laboral prèvia per la qual no 

han gaudit d’oportunitats així com problemes en l’hora de poder-se desplaçar fins al lloc de 

treball per culpa d’uns serveis i infraestructures insuficients. 

Sobre l’oci i participació, els i les joves destaquen la manca d’oferta i informació sobre el lleure 

juvenil, així com la manca d’entitats juvenils en diferents àmbits i la falta d’espais on poder 

realitzar activitats de lleure. Al mateix temps, consideren que actualment no hi ha molts joves 

que s’associïn o formin part de col·lectius i que, els que hi ha, en molts casos són els mateixos. 

En relació a l’habitatge, els i les joves de Cervera destaquen l’oferta de pisos de lloguer 

pràcticament inexistent i que, els pocs que hi ha, tenen un preu molt elevat. Per això alguns dels 

participants creuen que seria bo disposar d’informació sobre els habitatges de lloguer que hi ha 

al municipi així com d’aquells que estan en mal estat però que es permetria fer-hi una reforma. 

Per últim pel que fa a la cultura, els i les joves van destacar que l’oferta cultural i de qualitat 

adreçada a la població juvenil era escassa i que, al mateix temps, no tenien accés a aquesta 

informació. A més, consideren que cal apostar per les iniciatives culturals locals. 
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7.4. Dades qualitatives 

Pel que fa a l’apartat de dades qualitatives cal dir que s’han tingut en compte els mateixos eixos 

que han conformat la part quantitativa. No obstant, aquesta part concentra més la realitat i el 

punt de vista actual dels  joves segarrencs, encarat, doncs, cap a les necessitats i problemàtiques 

que presenta un futur pròxim i, per tant, que englobarem en aquest PLJ. 

La situació actual de la societat segarrenca és inèdita, de la mateixa manera que ho és a gran 

part del món. De fet, no podem dir que a tot el món s’estigui vivint un fet inigualable i 

impensable que suposa una crisi sanitària global ja que, si més no, part del món pateix i conviu 

amb aquestes situacions en el seu dia a dia. La COVID-19 ha calat molt profund en la societat 

jove de Cervera, però no cal oblidar que les expectatives de futur que se’ns presenten han de 

conformar un panorama que aculli les necessitats de cerverins i cerverines integrats i 

nouvinguts. Per aquest motiu s’ha assenyalat la realitat de l’altra part del món que, en certa 

mesura, té a veure amb l’actualitat arreu del municipi.  

La situació actual de la joventut està marcada per una acumulació de crisis sense precedents en 

la història recent de Catalunya: la crisi econòmica de 2008 havia impactat de forma especialment 

directe sobre la gent jove, que encara no s’havia acabat de recuperar quan alguns indicadors 

semblava que apuntaven l’inici d’una altra recessió; aquesta va arribar de ple degut a l’impacte 

en l’economia de la crisi sanitària vinculada a la COVID-19, tot i que pel que fa als contagis no ha 

afectat de manera especial la gent jove, sí que ha impactat més que sobre d’altres grups d’edat 

en relació a la salut mental i l’estat anímic. Aquesta doble crisi ha afectat les persones joves de 

forma especial i, a més a més, cal afegir la agònica situació que presenta la problemàtica 

climàtica. 

Tot seguit, exposem les dades més destacades extretes dels diferents grups de discussió 

integrats per joves de 13 a 17 anys, de 18 a 25 i de 26 a 31. 

7.4.1. Educació 

Pel que fa a l’educació, l’etapa formativa dels joves té una importància cabdal en el seu futur, 

especialment en l’àmbit laboral.  

Sens dubte, l’àmbit educatiu és un dels que ha rebut un impacte més gran de la pandèmia pel 

que fa el curs 2019-2020 i, en afegit, el de 2020-2021. Si més no, pel proper curs les mesures 

anti-COVID no es creu que s’eliminin sinó que s’adaptin a la nova realitat i necessitats dels joves. 

El tancament escolar durant l’estat d’alarma va forçar la migració de l’ensenyament a la 

modalitat virtual d’una manera immediata i abrupta, aquest fet ha fet sorgir l’anomenada bretxa 
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digital, una extensió més de les diferències socials i econòmiques de la població en general, no 

només de la pròpia de la ciutat. També és cert que, tot i la situació d’emergència, s’ha pogut 

planificar amb temps seguint una planificació adequada el curs 2020-2021 per tal de poder 

accedir de nou i, de forma progressiva, a una presencialitat, sobretot en etapes educatives 

obligatòries; mixtes en els cursos no obligatoris. 

Els i les joves participants, creuen que Cervera s’ha adaptat, en certa mesura, a aquesta nova 

realitat educativa de la mateixa manera que la resta del món, tot i ser de forma abrupta ha pogut 

adaptar-se a aquest sistema mixta de format presencial y virtual. Cal tenir en compte que la 

capital segarrenca també compta amb centres educatius superiors (UNED) que participa 

activament d’aquests estudis de forma totalment online, havent-se d’adaptar a la nova situació 

l’alumnat que setmanalment visitava la ciutat per a seguir les seves classes presencials. Els 

centres d’educació secundaria obligatòria, atès el seu volum d’alumnes, han estat el focus 

emergent d’aquesta etapa d’adaptació al format online i, a més, són els que han carregat amb 

el pes i càrrega negativa d’una societat que els culpabilitza i criminalitza respecte la situació 

pandèmica. En definitiva, i en relació amb l’àmbit sanitari, els joves han pogut suportar la 

pressió; no obstant, caldrà treballar per fer front a les greus conseqüències que ha provocat tota 

aquesta càrrega social. 

Seguint amb l’àmbit educatiu, cal parlar de les necessitats o febleses més greus que s’han fet 

visibles arrel de la COVID-19: tal i com comenten, en primer lloc, no sempre hi ha la mateixa 

oferta educativa ni es disposen de tots els recursos o no tots els alumnes hi tenen accés. En 

segon lloc, i estretament relacionat amb el primer, consideren que no tothom accedeix en les 

mateixes condicions a aquesta oferta; és a dir, no tots els alumnes tenen els equipaments 

necessaris ni connexió a casa per seguir les classes, per exemple. Així doncs, aquestes mancances 

en l’adaptació al nou context poden tenir un impacte negatiu sobre diversos aspectes: 

l’aprenentatge, les qualificacions, la graduació o inclús la pròpia continuïtat en els estudis 

(bretxa tecnològica). 

En relació a aquest darrer aspecte, és especialment rellevant aquest impacte negatiu que pot 

donar com a resposta un abandonament dels estudis. En contraposició amb la darrera crisi 

econòmica de l’any 2008 que sí va impulsar un augment de l’estudi en la població jove, ens 

trobem amb una realitat diferents ara mateix ja que els joves es troben que no tenen feines que 

realitzar per poder pagar els seus estudis o que, fins i tot, no poden tenir connexió, entre altres 

coses.  
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Pel que fa a la ciutat de Cervera, s’ha fet notable, sobretot, la manca de recursos de salut mental 

respecte a la població en general, tot i així hi ha hagut una incidència més evident als joves. 

Aquest aspecte és fonamental per poder entendre la realitat juvenil que s’ha anat vivint en els 

darrers mesos, en l’actualitat i en un temps pròxim. Tot i així, aquesta necessitat es parlarà més 

en l’apartat de salut, però, s’ha de fer present la imperiosa repercussió que té a nivell global pel 

que fa la resta de problemes o mancances que han pogut sorgir o fer-se més obvies arrel de la 

pandèmia.  

Tenint en compte que la joventut és una etapa on es fa necessari establir relacions 

interpersonals i on es crea la personalitat, entre d’altres coses, els joves han vist afectades 

aquests drets fonamentals en, per exemple, una disminució de la gent que participa a les 

activitats extraescolars degut al cost econòmic o fins i tot per falta d’interès en l’oferta 

d’activitats que hi ha, desmotivació, passotisme,... No obstant, tot això confirma que els joves 

no tinguin un lloc físic on poder esbargir-se i establir vincles... Per això mateix, en els grups de 

debat, s’ha parlat d’una manca tant d’activitat esportiva com d’un espai físic on poder realitzar 

altres activitats. Tot això deriva en una pressió social deguda al confinament on la nova manera 

d’interactuar era a través d’una pantalla.  

L’educació és un pilar fonamental en el sector juvenil, però només en els pròxims anys podrem 

veure la repercussió d’aquesta situació pandèmica i la necessitat d’adaptació per part d’aquest 

col·lectiu. Actualment, hi ha diversos grups d’edat que han de realitzar les classes formatives en 

format virtual; això, a més a més de fer evidents les desigualtats econòmiques i socials, ha 

conduït a molts joves a plantejar-se el seu futur. N’hi ha que volien formar-se a la universitat i 

n’hi ha que anaven més encaminats cap els cicles formatius; no obstant, respecte el primer camí 

es troben la dificultat de mobilitat ja que Cervera compta amb una xarxa de mobilitat reduïda. 

Pel que fa el segon aspecte, es fa evident la manca d’oferta de cicles formatius i la necessitat 

d’haver de desplaçar-se fins a municipis pròxims com Tàrrega o Mollerussa, per exemple. 

En afegit, i recuperant el paràgraf anterior, ajudaria molt que hi hagués més coordinació entre 

comarques veïnes com l’Urgell, per exemple. És a dir, una de les propostes que van sorgir a nivell 

dels grups de discussió del PLJ és la necessitat d’una millora en la interacció entre activitats i 

propostes d’ambdues comarques, ja sigui la branca esportiva, educativa, social o de salut, entre 

d’altres.  

En definitiva, és necessari donar accés a activitats més inclusives i accessibles a tota la població. 

Es tracta de poder presentar un projecte en el que el jovent pugui escollir quines activitats 
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s’adeqüen més a les seves necessitats i gustos. És important conformar un ventall d’oportunitats 

on cadascú sigui lliure de decidir on es senti millor fent allò que li agrada i que, a més, englobi 

més activitats culturals a més a més de les esportives.  

7.4.2. Treball 

Relacionat amb l’àmbit educatiu, seguim amb l’àmbit laboral que també s’ha vist greument 

afectat degut a la forta crisi econòmica que ha posat fi a la recuperació de la recuperació del 

2008. Pel que fa els primers mesos de la COVID-19,  es va evidenciar, de forma general, l’impacte 

desproporcionat de la caiguda d’afiliats dels joves; tot això pot ser degut a que els sectors de 

l’economia més precaris són els que han destruït més ocupació, pot ser el cas de la restauració 

i el comerç, entre d’altres. Així doncs, en aquest context es fa evident el creixement i la 

vulnerabilitat de la taxa d’atur juvenil i, a més a més, la poca oferta que tenen per fer-hi front a 

l’impacte econòmic i social.  

Pel que fa el jovent segarrenc, s’ha fet notable el número de joves que, un cop acabat la Educació 

Secundària Obligatòria, segueixen els seus estudis fora de la comarca. Això pot derivar en 

diverses situacions: d’una banda, hi ha joves que davant les taxes econòmiques que suposa la 

universitat decideixen optar per fer un grau mitjà o per entrar directament dins el món laboral. 

En contraposició, pot passar l’efecte contrari i es que el jovent que hagi de marxar fora de 

Cervera per continuar amb els seus estudis ho faci decidit per la emancipació que els hi suposa. 

Normalment, els destins per formar-se són Barcelona, Lleida i Tarragona. 

Pel que fa el treball al municipi de Cervera, els participants comenten que hi ha poca oferta 

laboral. A més a més, pel que fa a nouvinguts, és imprescindible partir d’un bon nivell de català 

o castellà; així doncs, en molts casos, els joves que no han passat la educació secundària 

obligatòria dins el municipi o bé no els hi ha donat temps a regularitzar el coneixement de 

l’idioma es troben amb una dificultat major.  

Cal afegir, també, la importància dels diversos cursos d’independització on els usuaris poden 

aprendre a familiaritzar-se amb la tecnologia i, alhora, profunditzar més en la seva 

independència lingüística.  

En definitiva, s’esmenta la poca oferta de cursos d’inserció i la repercussió que té en la 

obligatorietat de desplaçar-se fins a Tàrrega, per exemple. A més a més, destaca la falta de 

cursos i/o graus mitjans i la poca independència que molts joves mostren en vers les noves 

tecnologies i deficiències lingüístiques.  
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7.4.3. Habitatge  

Pel que fa el tema d’habitatge en el jovent hem de parlar d’emancipació; tal com s’ha esmentat 

recentment, la gravetat de la crisi econòmica i laboral xoca de front amb la possibilitat de formar 

una llar pròpia o d’emancipació residencial perquè, en definitiva, és inviable. És cert que arran 

de la crisi de 2008 el jovent va anar millorant la seva situació i van poder fer-se càrrec d’aquesta 

etapa d’emancipació; no obstant, la COVID-19 ha fet que molts dels joves de Cervera hagin hagut 

d’abandonar les seves segones residències i tornar a la primera. Això, entre altres coses, també 

ha estat perquè aquesta segona residència suposava la independència a nivell educatiu i laboral 

ja que molts estudiants mantenien l’habitatge amb el seu sou.  

Per tant, degut a l’alta taxa d’acomiadaments o amb el salari reduït pels Expedients de Regulació 

Temporal d’Ocupació (ERTO) els feia impossible poder mantenir l’habitatge. En aquesta mateixa 

línia, és important recordar que bona part l’educació superior no obligatòria a Catalunya durant 

la COVID-19 s’ha fet de forma online. En definitiva, la suma de factors ha fet que l’emancipació 

dels joves hagi patit una caiguda; no obstant, a mesura que passin els mesos i la situació 

pandèmica millori, s’espera que la taxa de recerca d’habitatge torni a ascendir. 

Si més no, pel que fa al confinament domiciliari entre les persones joves, s’ha constatat que ha 

tingut i té un impacte negatiu més acusat entre les persones joves que entre els altres grups 

d’edat. Tot i que les restriccions per sortir de casa afecten de manera negativa al conjunt de la 

població, les persones joves són un col·lectiu especialment afectat: d’una banda, els més joves, 

com els adolescents, tenen la necessitat de fer exercici, sortir i descarregar energia. D’altra 

banda, les persones joves més grans sovint tenen fills i filles de poca edat a càrrec, i aquesta 

circumstància sovint dificulta la vivència del confinament.  

Relacionat amb aquest fet també cal tenir en compte que el confinament ha suposat una 

sobreocupació de l’habitatge en moltes unitats familiars. L’estat i la mida de l’habitatge, en 

relació amb el nombre de persones que hi viuen, són els principals factors en què es concreten 

les desigualtats en matèria d’habitatge. Durant el confinament, les males condicions de 

l’habitatge tenen un impacte físic, psicològic i emocional en la salut de les persones, i 

s’amplifiquen les desigualtats socials.  

Pel que fa a Cervera, hi ha un greu problema amb l’habitatge destinat a ser llogat perquè no hi 

ha oferta ni borsa on poder tenir un seguiment de la disponibilitat dels espais. En contraposició, 

hi ha un ampli ventall d’habitacles buits arreu de la ciutat, ja siguin vells o no, molts en propietats 

d’entitats bancàries. En aquets punt es recull la idea de reomplir els habitatges a través d’un 
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projecte de maçoneria urbana; és a dir, reomplir cases i pisos buits i que els mateixos joves que 

es quedin amb la propietat siguin els responsables de la reforma dels espais, aquets idea fou 

llençada tant per joves en els grups de discussió com en les grups de polítics i agents juvenils. 

7.4.4. Salut  

 L’evolució de la salut de les persones joves de Cervera, així com el del conjunt de la població, 

sens dubte estarà marcat per l’impacte de la COVID-19. D’entrada, sembla que l’afectació 

directa de la pandèmia és menor entre les persones joves que entre les persones més grans. Els 

col·lectius més joves presentaven menys casos positius que la resta de grups d’edat, abans de 

l’entrada de les noves variants i mutacions del virus; no obstant, pel que fa a la salut mental 

aquest col·lectiu destaca com un dels que més ansietat han patit. És a dir, com a afectació directa 

no conformen un grup amb un elevat nombre de casos, però sí que són els que pateixen i patiran 

les conseqüències a nivell de salut interna, mental.  

Després de tractar les conseqüències socioeconòmiques, es pot entendre, en gran mesura, quan 

es parla d’ansietat i angoixa en la població jove de Cervera, de la mateixa manera que la resta 

de poblacions. Aquestes conseqüències, que poden semblar llunyanes a aquest grup d’edat, 

conflueixen no només amb els eixos de desigualtat social sinó també amb la fase del cicle de 

vida i d’autonomia financera i residencial. 

Així mateix, totes aquetes qüestions han influït, directa o indirectament, sobre la salut i benestar 

mental de la població més jove. Per una altra banda, són el col·lectiu que més tristesa, angoixa, 

solitud,..., han sentit durant el confinament en relació a la població de més edat. Per altra banda, 

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

reporten encara més patiment que les persones que han pogut mantenir la feina i, en definitiva, 

han estat menys afectades per la crisi. 

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

a l’empitjorament de la salut mental de les persones joves destacades en els darreres mesos i 

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

directa sobre les expectatives, condicions de vida i oportunitats del jovent. La creixent incidència 

dels malestars emocionals, els trastorns psicològics i els episodis d’estrès emocional, vinculats a 

les dificultats esmentades.  

Des de Keep Calm, com a projecte dins de la cooperativa de lleure Quàlia i de l’Associació Alba, 

s’esmenta la necessitat, sobre tot, de la manca d’un referent que acompanyi al jovent amb 
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problemes mentals. Si més no, són joves que es troben desemparats i que no tenen un guia que 

els pugui orientar, que puguin aprendre a no bloquejar-se i a veure els problemes com un repte.  

En general, s’esmenta la imperiosa necessitat de donar suport des de les diverses entitats 

perquè amb l’assistència mèdica no és suficient. En definitiva, la salut mental és el problema que 

engloba la resta de mancances i necessitats que s’han pogut fer mes visibles arrel de la COVID-

19. Així doncs, tant des de els centres educatius com des de les entitats o associacions de 

qualsevol àmbit (Carranquers, Bombollers...), podrien agrupar o reunir més joves que a la llarga 

podrien conformar un equip en el que poguessin treballar la inclusió social, aprendre a 

relacionar-se, a parlar en públic, a establir relacions...  

7.4.5. Cultura i oci 

Pel que fa a d’altres efectes del confinament i les restriccions de la mobilitat sobre la relació 

entre les persones joves i la cultura, cal destacar el fet que les relacions interpersonals en l’esfera 

del temps d’oci han estat especialment afectades durant l’estat d’alarma. Per a molts joves, el 

confinament ha oscil·lat entre l’aïllament físic dins del domicili i un excés de connectivitat a les 

xarxes. 

Les restriccions a la mobilitat afecten directament les possibilitats de mantenir interaccions 

presencials. Tot i que la interacció presencial aporta benestar al conjunt de la població, entre les 

persones que viuen l’etapa juvenil la interacció amb iguals està directament relacionada amb la 

formació de la identitat i el creixement personal.  

Pel que fa a l’accés a la cultura del jovent, el confinament i les restriccions a la mobilitat han 

produït un augment destacat de l’oferta cultural en format digital. Pel que fa al consum, els 

continguts audiovisuals i els videojocs són els principals beneficiaris pel confinament.  

El jovent cerverí destaca la manca d’oferta d’activitats culturals per a franges d’edat de 12 a 25 

anys, sobre tot. Consideren que hi ha un ventall de propostes més amplies per una població més 

adulta o molt més infantil; dintre del municipi no hi ha una oferta activa d’activitats diverses pels 

joves pròpiament. A més a més, no compten amb un espai on poder reunir-se ni d’entitats que 

els acullin de forma gratuïta, per exemple. Per tant, una de les necessitats fonamentals que han 

destacat és la de tenir disponibilitat i oferta per cursos, formacions o activitats relacionades amb 

les seves franges d’edats.  
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7.4.6. Participació 

Pel que fa al darrer punt, tant el grup de discussió integrat per professionals com els formats 

per joves, coincideixen en que Cervera és un municipi ric en entitats en les quals els i les joves 

poden participar ja que ofereixen activitats culturals, esportives, educatives, ... 

Malgrat aquesta riquesa associativa, els i les joves participants consideren que la presència de 

joves en la majoria d’aquestes entitats no és del tot completa ja que algunes activitats compten 

amb un nombre molt reduït i, en alguns casos, són familiars de membres que ja estan a l’entitat. 

A més, consideren que les persones joves de famílies nouvingudes no formen de cap entitat 

motiu pel qual bona part de la població jove també queda exclosa d’aquest teixit associatiu. 

Per altra banda, els grups integrats per joves coincideixen en remarcar que la majoria dels serveis 

que s’adrecen a ells (o dels quals podrien ser importants beneficiaris), no s’ajusten a la seva 

disponibilitat horària. En aquest sentit posen l’exemple de la biblioteca municipal Josep 

Finestres o de l’Oficina Jove de la Segarra que ofereixen atenció, principalment, en horari de 

matí quan la majoria de la població treballa o estudia. És per aquest motiu que consideren que 

la participació de la població juvenil en l’ús d’aquests recursos és pràcticament nul·la. 

Per altra banda, pel que fa a l’Espai Jove municipal, molts d’ells coincideixen en que es tracta 

d’un recurs molt necessari ja que els permet rebre un assessorament per temes que els 

preocupa i, al mateix temps, els ofereix serveis que poden ser de la seva utilitat com poden ser 

una sala polivalent (per utilitzar com a zona d’oci o espai de reunions) així com de la sala d’estudi 

oberta en període de cap de setmana durant el curs escolar fet que permet als joves poder-hi 

accedir en el seu temps lliure.
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7.5. Resum de l’anàlisi de la realitat juvenil (DAFO) 

 POSITIU NEGATIU 

IN
TE

R
N

 

Motivació per part de l’equip tècnic i polític de la regidoria de Joventut 
Coneixement de joves referents del municipi 
Bona comunicació amb les entitats juvenils del municipi. 
Oferta de serveis en horaris adaptats a la població jove. 
Coneixement del recurs per bona part dels joves del municipi. 
Oferta d’activitats variada 

Poca participació dels joves immigrats en especial, de les noies 
de cultures concretes. 
Poca participació i implicació. 
Dinamitzar més i ajudar a que hi hagi més implicació. 
Poca difusió d’on es troba situat el nou Espai Jove 
Reducció d’activitat degut a la COVID-19. 

EX
TE

R
N

 

No hi problemes greus de racisme als centres educatius. 

Cal proposar activitats per evitar els clans racials. 

El municipi té una oferta d’entitats molt variada 

Diversitat en oferta de lleure per infants i joves. 

Recolzament dels diferents agents que intervenen amb el col·lectiu. 

Coneixement dels diferents agents sobre els recursos que ofereix l’Espai Jove. 

Agrupament de població d´ una sola cultura o religió, en barris 
o zones de la ciutat, possibilitat de crear “guetos”. 
Hàbits de vida poc saludables entre l´ oci juvenil, tabac, excés d´ 
alcohol, drogues, begudes estimulants, abús de les noves 
tecnologies, ... 
Problemes de salut mental. 
Situació post covid-19, individualisme, manca de socialització, 
solitud. 
Escletxa digital entre joves de diferents cultures. 
Poca cultura de voluntariat entre la joventut actual. 
Manca de noves entitats juvenils. 
Absentisme i fracàs escolar. 
Falta de cursos de formació no reglada o professional. 
Falta de formació per agents juvenils, joves i famílies. 
Reducció de pressupost per la realització d’activitats. 
Alguns grups de joves tenen locals de caire privat. 
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8. PRIORITZACIÓ DELS EIXOS A TREBALLAR 

Un cop realitzat l’anàlisi de la realitat juvenil, i basant-nos en les dades, impressions i demandes 

dels joves participants hem recollit un seguit de dèficits i mancances dels diferents eixos de 

treball integral susceptibles de resoldre amb les polítiques i accions que es derivin de la redacció 

d’aquest PLJ. 

Som conscients d ela importància de totes les necessitats recollides però alhora també és cert 

que no podem fer un treball amb incidència real, accions i polítiques que generin canvi, resposta 

als dèficits detectats a les demanes de joves i experts, amb objectius i accions concretes i 

concises per fer-hi front. 

Per aquest motiu hem decidit prioritzar dos eixos o línies d’actuació a treballar, d’on pivotaran 

els objectius assolir i les accions i programes que els inclouen i els donaran forma. Amb això no 

volem deixar d’incidir en accions i polítiques transversals en d’altres línies d’actuació importants 

per als joves  de la ciutat, però si que centrem els esforços en programes concrets. 

Dels eixos o línies estratègiques de treball  

• Educació: l’ èxit educatiu i millora de les condicions i oportunitats educatives. 

• Treball: Ocupació digna i creixement econòmic sostenible. 

• Habitatge: Dret a un habitatge digne. 

• Salut: Garantia de salut i benestar. 

• Cultura, lleure i Oci Juvenil: Accés, consum i producció cultural. 

• Participació: Dret a la participació. 

Hem decidit centrar els esforços en l’eix de la salut i el benestar i el de la Participació on també 

incloem la cultura, i el lleure juvenil: Aquesta elecció es motivada per les demanes recollides 

tant en les grups de discussió de joves com d’experts i agents juvenils, en el buidatge de les 

enquestes, així com per mantenir unes línies de treball ja recollides en els anteriors plans locals 

de joventut i que han tingut molta acceptació.  

No cal dir que el PLJ buscarà en tot moment l’assoliment de fites més  genèriques i d’abats de 

diferents eixos però no menys importants com: 

• La Igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes i LGBTIfòbiques. 

• La multiculturalitat i la inclusió social. 

• La igualtat d’oportunitats. 

• Empoderament jove 
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• La bretxa digital. 

• La transparència i el retorn de la informació. 

• El rendiment de comptes. 

• Els consums responsables i sostenibles. 

• El canvi climàtic 

• El canvi productiu 

• El respecte al bé comú. 

• Cohesió social i sentiment de pertinença. 

Les línies estratègiques que es poden dur a terme els pròxims anys dins el municipi cerverí amb 

la finalitat de millora de la nova realitat i resolució de les necessitats dels joves podrien ser 

moltes i variades però com ja hem comentat, dissenyarem el pla d’actuacions amb respecte a 

l’assoliment d’aquestes fites i dins dels eixos prioritzats: 

EIX 1 SALUT I BENESTAR  

En aquest eix, i d’acord amb el que s’ha especificat prèviament es volen realitzar accions 

orientades a la consecució de bons hàbits saludables. És per aquest motiu que l’actual PLJ pretén 

incidir en treballar la prevenció del consum de substàncies que generen addicció, problemes de 

salut mental i/o emocional, hàbits saludables, prevenció de conductes de risc per manca 

d’informació (conseqüències del consum de tòxics, sexualitat sana, hàbits i lleure saludable) així 

com de tots aquells problemes derivats de la pandèmia que han comportat tota mena de 

problemes als i les joves. 

EIX 2 PARTICIPACIÓ I LLEURE I OCI JUVENIL 

Del treball en aquets eixos, seguint la consecució de les fites comunes i fruït d’un treball  

participatiu, transversal, integral i sempre buscant l’eficiència  en els recursos emprats, l’eficàcia 

de les accions així l’avaluació constat de les accions, tot esperant generar un canvi constant el la 

realitat dels nostres joves hem dissenyat l’estructura d’actuació del PLJ de la ciutat. 

L’actual PLJ també pretén introduir algun dels aspectes i canvis necessaris per donar resposta al 

nou context que s’ha agreujat amb l’actual pandèmia i a les necessitats que s’han fet visibles per 

part del col·lectiu juvenil de Cervera, sempre tenim en compte la perspectiva de gènere i la 

diversitat afectiva i sexual dels nostres joves. 

Així doncs, es vol i pretén generar espais comuns, protagonitzats per les persones joves, que no 

vol dir fer desaparèixer les figures referents, sinó que el jovent s’ha d’obrir pas per donar la seva 
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valoració de la realitat que viuen. Per això mateix, aquest PLJ inclou, en certa manera, possibles 

mesures i actuacions orientades a la generació d’aquest nous espais d’interlocució amb la fi 

d’establir una coordinació entre joves i no joves per poder tenir present i ser conscients dels 

principis rectors del present i futurs plans locals de joventut.  

Tal com s’ha pogut esmentar anteriorment, es fa necessària una estratègia de transformació 

digital, també de les polítiques de joventut, per a què caminin de la mà les persones joves en el 

seu cicle de vida, que, alhora, els permeti exercir els seus drets individuals i col·lectius, 

mitjançant uns serveis personalitzats, inclusius i proactius, que s’adaptin als diferents perfils i a 

les seves necessitats. Per això és fonamental que aquesta estratègia no reprodueixi les 

desigualtats ja existents en el món analògic, sinó que impliqui una transformació digital inclusiva 

i es doti de totes les eines necessàries per a fer desaparèixer l’escletxa digital; és a dir, la fi és 

que tothom pugui tenir accés a la tecnologia i, també, a les competències i usos que el jovent 

puguin fer respecte a l’entorn digital.
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EIX OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

EIX 1 SALUT I 
BENESTAR 

1. Promoure hàbits i conductes 

saludables entre els joves de la 

ciutat. 

1.1. Oferir el màxim nombre activitats de lleure saludable. 

1.2. Promocionar i desenvolupar activitats i programes esportius de i per a infants i joves. 

1.3. Difondre i/i desenvolupar les campanyes i accions informatives i/o promocionals en matèria 

de salut jove. 

1.4. Fomentar el canvi de cultura dels hàbits dels nostres joves 

2. Prevenir les conductes de risc. 

2.1. Oferir i promocionar el màxim nombre d’eines i accions per la detecció i prevenció de 

conductes de risc que siguin necessàries. 

2.2. Incidir en el treball amb els grups i/o col·lectius amb més risc d’exclusió social, a tots els 

nivells amb els propis joves com amb les famílies. 

2.3. Treballar de forma  coordinada amb d’altres ens i taules ja creades al municipi: COMSALUT, 

taula de salut mental, taula sociosanitària, xarxa UPS. 

2.4. Oferir un espai de consulta i informació als instituts de la ciutat. 

3. Ampliar l’oferta de lleure i oci 

saludable de qualitat. 

3.1. Organització de trobades esportives: esport al carrer, gimcanes, jocs de pistes... 

3.2. Organització d’activitats de lleure saludable: Camps de Treball, jornades, cinema, jocs de rol, 

cursos i formacions... 

3.3. Col·laborar en l’Organització d’activitats de lleure amb els entitats locals. 

4. Apropar els recursos de salut 

existents als joves. 

4.1. Fer difusió dels serveis per a joves del ABS als instituts locals, als mitjans de comunicació, web 

municipals i a xarxes socials. 

4.2. Col·laborar en tot tipus de campanyes de promoció de la salut dirigides ja sigui pel 

Departament de Salut, per l’Àrea Bàsica de Salut o bé per diferents associacions. 

5. Formar adequadament als 

agents juvenils. 

5.1. Formar a professionals i agents juvenils en metodologies d’adquisició d’hàbits saludables. 

5.2. Formar a famílies en la detecció de problemàtiques juvenils relacionades amb la salut: salut 

mental, addicions, trastorns alimentaris, consums... 

5.3. Formar a professionals i agents juvenils en la detecció i prevenció de conductes de risc. 

5.4. Fer xerrades i formacions amb exemples de persones que han passat per experiències en 

camps com  les addicions, trastorns, exclusió social, malalties... 
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EIX 2 

PARTICIPACIÓ, 

LLEURE I OCI 

JUVENIL 

1. Enfortir i millorar els canals de 

participació dels joves. 

1.1. Ampliar les vies de diàleg amb els joves, tant les  presencials com les  virtuals. 

1.2. Restablir el consell municipal de joves. 

1.3. Valora la creació d’un consell o taula participativa exclusiva per joves de 12 a 16 anys. 

1.4. Dissenyar i implementar accions per apropar la Paeria i els seus serveis als joves. 

1.5. Establir canals de retroalimentació (Feedback) entre la Paeria, joves i entitats. 

1.6. Aprofitar els xarxes socials per afavorir la participació i la informació juvenil. 

2. Ampliar l’oferta de lleure 

inclusiu de la ciutat i 

dinamitzar el col·lectiu jove 

local. 

2.1. Dissenyar i oferir el màxim d’ activitats obertes adreçades a tota la població juvenil. 

2.2. Aprofitar l’activitat esportiva i les sinèrgies amb les entitats per fomentar la participació. 

2.3. Utilitzar les activitats organitzades en l’àmbit del lleure i l’oci com a eina d’integració i inclusió 

social. 

2.4. Garantir que les propostes d’activitats d’entitats i col·lectius siguin obertes a tothom. 

2.5. Creació del Carnet Jove comarcal, en col·laboració amb l’Oficina Jove de la Segarra i l’Agència 

Catalana de Joventut. 

3. Fomentar el voluntariat. 

3.1. Desenvolupar el màxim d’accions que fomentin i promocionin el voluntariat. 

3.2. Donar suport als programes de formació: monitors de lleure, pre-monitors, CIATE, 

formacions en el voluntariat,... 

3.3. Aconseguir descomptes i/o promocions pels col·laboradors en activitats pròpies. 

4. Empoderar als i les nostres 

joves. 

4.1. Crear eines de decisió als joves: consell de joves, grups de decisió, pressupost participatiu,... 

4.2. Crear grups de gestió compartida d’espais municipals. 

5. Suport a les entitats juvenils o 

que treballen per a joves del 

municipi. 

5.1. Dotar el pressupost municipal d’una partida anual de subvencions per a entitats i projectes 

joves. 

5.2. Aprovar i convocar subvencions a entitats i col·lectius joves local. 

5.3. Ajudar a les entitats juvenils locals a cercar fonts de subvenció per les seves activitats o 

projectes 

5.4. Donar suport administratiu a les entitats juvenils: estatuts, peticions de recursos, memòries, 

peticions i justificacions d’ajuts, autoritzacions d’actes, entre d’altres. 
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6. Ampliar el nombre i la qualitat 

dels equipaments juvenils de 

ciutat. 

6.1. Ampliar la xarxa d’espais destinats a l’ús del jove existents  al municipi. 

6.2. Garantir el manteniment adequat dels equipaments ja existents, intentant millorar en la 

eficiència energètica i la sostenibilitat dels mateixos. 

7. Potenciar l’esport com a eix de 

l’oci saludable i integrador i 

inclusiu. 

7.1. Organitzar competicions esportives lúdiques, no federades 

7.2. Desenvolupar programes d’esport inclusió i saludable: PAFES, NEREU, FIT JOVE. 

7.3. 3 Crear una programació d’activitats esportives nocturnes: 3x3, futbol 5, curses d’orientació, 

vòlei, pàdel, tornejos de futbol sala... 

7.4. Crear una línia d’ajuts per facilitar l’accés a l’esport en adolescents. 

7.5. Organitzar jornades de proximitat cultural, esports del món. 

8. Promoció de l’ús de les noves 

tecnologies per al contacte i 

informació amb els joves de la 

ciutat. 

8.1. Facilitar l’accés telemàtic a la Paeria als joves. 

8.2. Renovar la web i les xarxes socials de l’espai jove. 

8.3. Difondre l’accés telemàtic als tràmits de i per a joves. 

8.4. Dissenyar espais de discussió virtuals com a font d’idees i detecció de problemes i necessitats. 

8.5. Utilitzar el WhatsApp com a eina d’altaveu i difusió jove. 
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9. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

9.1.  Descripció del projecte 

Sota el nom de DESPERTA LA CERVERA JOVE, es vol donar resposta a les necessitats i demandes 

dels joves de la ciutat recollides en el Pla Local de Jovenut, provinents dels propis joves i dels 

agents juvenils de la ciutat, prioritzant com a eixos d’incidència per una banda la salut i el 

benestar i de l’altra la participació, el lleure i l’oci juvenil.  

Així doncs pretén incidir en la salut i el benestar dels nostres joves mitjançant l´esport i el lleure 

saludable, la prevenció i detecció e conductes de risc, el treball en l´adquisició d´hàbits 

saludables de la nostra població jove i així donar resposta a les mancances detectades, a més 

vol donar continuïtat a les accions realitzades en els anteriors plans locals, donant format  a un 

seguit d´ accions, activitats i programes que conformen aquest projecte. 

El projecte fa èmfasi en la participació dels nostres joves, en la seva capacitat d’opinió, de gestió, 

en la seva autonomia i desenvolupament, sense deixar de banda, l’oci, el lleure i  

l’assessorament que puguin necessitar. També volem treballar de la mà de les entitats amb 

programes per fomentar la inclusió cultural i, finalment, mantenir i impulsar el nostre espai jove 

“El Racó”, oferint una oferta variada d’activitats, obertes a tothom.  

Per aquest motiu, cal treballar molt la figura del dinamitzador de l’equipament per tal de poder 

arribar als nostres joves, molt sovint els més menuts i, per desgracia, molts amb risc d’exclusió 

social.  

Per tant, el/la dinamitzador/a de joventut ha d’esdevenir la cara visible de les polítiques i 

actuacions juvenils al municipi, treballant de manera coordinada el tècnic de l’àrea, les 

companyes de l’Oficina Jove, la resta d’agents i tècnics municipals amb incidència amb joves i, 

com no, l’enllaç entre joves i dirigents polítics per fer-los arribar les seves demandes, inquietuds, 

etc. Per tal de trobar punts d’entesa i actuacions conjuntes, garantia en aquest cas d’èxit.  

En resum es tracta d’un projecte fresc renovat però que, alhora té certa continuïtat i 

concordança amb les polítiques juvenils del municipi i recollides al Pla Local de Jovenut anterior 

ja que fomenta diferents aspectes abordats prèviament però que necessiten petites 

modificacions per tal de poder-nos adaptar als canvis que genera el pas del temps, com per 

exemple l’aparició de la pandèmia. 
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9.2.  Justificació del projecte 

Desprès de les diferents aportacions i avaluacions fetes per la redacció de la diagnosi de la 

realitat juvenil, es detectaven diferents mancances ens tenim que dirigir a treballar en diferents 

àmbits d’actuació: Educació, treball, habitatge, salut cultura, lleure i oci juvenil i participació. 

D’aquest eixos es prioritza en els eixos de salut i participació, oci i lleure juvenil, cal continuar 

treballant en l’autonomia i desenvolupament social, l’empoderament juvenil, la participació, 

l’associacionisme, la cohesió social, el sentiment de pertinença a la ciutat i a la nostra cultura.  

A més, s’observa una manca d’informació dels nostres joves tant en polítiques com accions 

juvenils que es desenvolupen a la ciutat, per aquest motiu creiem que és molt important 

continuar amb la línia de treball engegada amb la creació del Consell Municipal de joves, l’espai 

jove “El Racó”, la web, el treball en xarxes socials (Facebook i Instagram) , l’Altaveu Jove... a més 

d’un treball coordinat amb l’Oficina Jove comarcal.  

També cal seguir treballant en el canvi de visió de la cultura de la salut, basada a buscar benestar 

individual, social i col·lectiu i la prevenció de conductes de risc, que considerem molt importants. 

D’aquí que cal fomentar l’oci i el lleure saludables, coma eina de prevenció i d’adquisició d’hàbits 

saludables, alhora que també incidim en  la participació, la cohesió i la integració de tots els 

nostres joves mitjançant el desenvolupament d’aquest tipus d’activitats. 

Finalment també volem destacar en el treball de formació, de professionals, de joves, de 

famílies, en diferents àmbits però en especial en l’àrea de la salut, en la prevenció, detecció i 

tractament de patologies, trastorns, addiccions, ... un altre greu problema detectat al que també 

hi volem fer front. 

9.3. Connexions amb el Pla Local de Jovenut 

En quant a l’eix de la participació, lleure i oci juvenil, a Cervera existeix un bon nombre 

d´associacions juvenils, esportives, culturals, entre d’altre àmbits. Tot i haver-hi un força joves 

associats, o que formen part de diferents col·lectius, trobem una part no participativa. Disposem 

de l’espai jove “El Racó”, que pot fer d´eix d´unió entre els joves no associats i les associacions o 

col·lectius joves. Cal impulsar l´associacionisme, promoure eines per donar a conèixer les 

entitats, la seva funció i les activitats que promouen, així com oferir  eines i suport per la creació 

de noves entitats que cobreixin noves inquietuds, necessitats,... Cal motivar-los no parlar tant 

de participació, si no fer-la, aprendre fent-la, incitar-los, provocar-los, així com ampliar els canals 

de comunicació, aprofitant les xarxes socials per arribar-hi. 
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Els nostres joves ens proposen ampliar els horaris de l’espai jove i, en la mesura del possible, el 

seu espai (ampliant-lo amb l’espai de la pèrgola), a més voldrien que dins d´aquest espai les 

entitats i col·lectius joves disposessin d’horaris d’ús en l’espai així que ho necessitin. També 

volem crear una agenda d’activitats joves pròpia, la qual englobi diferents camps i diferents 

punts d´acció.  

Cal traslladar les diferents accions per diferents punts de la ciutat i així dinamitzar més i millor. 

També es detecten mancances en l'oferta d'oci, tan nocturn com de tardes, els joves creu que 

molts cops les activitats que se'ls proposen o no són adaptades als seus gustos i cal abaratir-les 

el màxim possible. Si bé Cervera té una bona oferta d'activitats culturals molts cops no desperten 

interès en el teixit jove, i ens proposem treballar en aquest via oferint activitats obertes, 

integrades, saludables i de la mà dels joves, associats o no. 

Respecte a l´Eix de la Salut, cal continuar treballant en accions i programes d´adopció d´hàbits 

saludables, en la prevenció en conductes de risc, en la formació de professionals, famílies i joves, 

ja que són temes sempre necessaris i demanats per joves i agents juvenils i que malauradament 

afecten ala població jove cada cop en major mesura. Cal aconseguir fer accions més properes 

als joves, a més incidència i capacitat transformadora, utilitzant noves tècniques i recursos. 

Caldrà  Apropar-nos més a ells així com a les mares, pares o tutors per poder garantir l’èxit de 

les accions dissenyades. 

Finalment volem esmentar que pel que fa a la població, en el tram d’edat de 15 a 29 anys 

Cervera presenta un percentatge elevat de joves immigrats o fills de famílies immigrades. Cal 

mantenir i reforçar els serveis de la ciutat per a fer front a les problemàtiques que això pot 

comportar. La convivència  a la ciutat és bona, tot i que segons exposen els grups de discussió, 

molts joves s'agrupen per països de procedència un cop finalitzada la seva etapa escolar formant 

grups molt cohesionats. Això provoca poca interrelació entre grups de joves de diferents països 

de procedència, cultura o religió. Cal treballar en activitats obertes i participatives per apropar i 

conèixer els diferents col·lectius i poder evitar problemes de convivència en el futur. 

9.4. Fites i objectius del projecte 

Un cop feta la síntesis dels resultats del DAFO exposat, i un cop prioritzats els eixos que pretén 

treball la Paeria de Cervera mitjançant el PLJ, que són la participació, l’oci i el lleure juvenil i la 

salut El projecte Desperta la Cervera Jove  pretén: 

En primer lloc, dinamitzar i mobilitzar el col·lectiu jove. Per fer-ho, volem augmentar l’oferta 

d’activitats d’oci i lleure, amb l’Espai Jove “El Racó”, com a referència i eix dinamitzador, tant en 
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la vessant física de l’espai com a marca generadora d’activitats. Volem donar a l’equipament 

d’una forma i funcionalitat propera i fresca, ja que creiem que els recursos s´han d´anar adaptant 

als canvis en la població juvenil i necessitem que aquest esdevingui una eina de treball. Un recurs 

amb el qual els joves puguin comptar per desenvolupar-se per si mateixos i participar en l´acció 

social tant joves associats com joves no associats. 

En segon lloc, també volem potenciar les eines d’informació i participació jove tot millorant les 

accions ja engegades i intentant aportar més eines informatives per a totes les franges i 

condicions de joves de la ciutat. Al mateix temps, volem fer-los partícips d’aquest procés, és a 

dir desenvolupar accions i programes per arribar millor als nostres joves.   

A més, volem apropar els serveis i informació de salut per tal de promoure els hàbits saludables 

en la població juvenil, amb especial incidència en el lleure i l’oci. 

Un altre aspecte que volem treballar és en la detecció, tractament, informació i formació en 

matèria de prevenció de conductes de risc , de patologies mentals i físiques. 

I, en darrer lloc (i no per això menys important), donar suport a les entitats i col·lectius locals, 

així com potenciar el lligam i el suport amb l´ Administració i els diferents suports públics i 

serveis. 

En resum, podríem dir que les fites que com a regidoria ens hem plantejat per aquests propers 

anys són la dinamització tant dels joves associats com dels que no ho estan, el foment d’eines i 

estratègies de participació social, la promoció dels bons hàbits per dur una vida saludable i 

ampliar l’oferta de lleure juvenil.
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OBJECTIU OBJECTIU ESTRATÈGIC OBJECTIU OPERATIU 

Dinamitzar i 

mobilitzar el 

col·lectiu jove 

Ampliar l’oferta de lleure 

inclusiu de la ciutat i 

dinamitzar el col·lectiu 

jove local 

Oferir el màxim nombre activitats de lleure saludable 
Incidir en el treball amb els grups i/o col·lectius amb més risc d’exclusió social (tant amb els propis joves 
com amb les famílies) 
Organització d’activitats de lleure saludable: Camps de treball, jornades, cinema, jocs de rol, cursos i 
formacions, ... 
Dissenyar i oferir el màxim d’ activitats obertes adreçades a tota la població juvenil. 
Utilitzar les activitats organitzades en l’àmbit del lleure com a eina d’integració i inclusió social. 
Creació del carnet jove comarcal, en col·laboració amb l’Oficina Jove de la Segarra i l’Agència Catalana 
de Joventut. 
Organitzar jornades de proximitat cultural, esports del món. 

Empoderar als nostres 

joves 

Oferir un espai de consulta i informació als instituts de la ciutat 
Donar suport als programes de formació: monitors de lleure, premonitors, CIATE, formacions en el 
voluntariat,... 
Crear grups de gestió compartida d’espais municipals 

Potenciar l’esport com a 

eix de l’oci saludable i 

integrador i inclusiu 

Promocionar i desenvolupar totes les activitats i programes esportius adreçats a infants i joves 
Organització d’un mínim de dues jornades esportives: esport al carrer, gimcanes, jocs de pistes... 
Aprofitar l’activitat esportiva i les sinèrgies amb les entitats per fomentar la participació. 
Organitzar competicions esportives lúdiques, no federades. 
Desenvolupar programes d’esport inclusió i saludable: PAFES, NEREU, FIT JOVE. 
Crear una programació d’activitats esportives nocturnes: 3x3, futbol 5, curses d’orientació, vòlei, pàdel, 
tornejos de futbol sala... 
Crear una línia d’ajuts per facilitar l’accés a l’esport en adolescents. 

Potenciar les eines 

d’informació i 

participació jove 

Enfortir i millorar els 

canals de participació 

dels joves 

Ampliar les vies de diàleg amb els joves, tant les  presencials com les  virtuals. 
Dissenyar i implementar accions per apropar la Paeria i els seus serveis als joves. 
Establir canals de retroalimentació (Feedback) entre la Paeria, joves i entitats. 
Donar eines de decisió als joves: consell de joves, grups de decisió, pressupost participatiu, ... 

Fomentar el voluntariat 

Restablir el consell municipal de joves. 

Valorar la creació d’un consell o taula participativa exclusiva per joves de 12 a 16 anys. 
Desenvolupar el màxim d’accions que fomentin i promocionin el voluntariat. 
Aconseguir descomptes i/o promocions pels voluntaris col·laboradors en activitats pròpies de la Paeria. 
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Promoció de l’ús de les 

noves tecnologies per al 

contacte i informació 

amb els joves de la ciutat 

Aprofitar els xarxes socials per afavorir la participació i la informació juvenil. 
Facilitar l’accés telemàtic a la Paeria als joves. 
Renovar la web i les xarxes socials de l’espai jove. 
Difondre l’accés telemàtic als tràmits de i per a joves. 
Dissenyar espais de discussió virtuals com a font d’idees i detecció de problemes i necessitats. 
Utilitzar el WhatsApp com a eina d’altaveu i difusió jove. 

Apropar els serveis i 

informació de salut 

Apropar els recursos de 

salut existents als joves 

Difondre i/i desenvolupar les campanyes i accions informatives i/o promocionals en matèria de salut 

jove. 

Treballar de forma  coordinada amb d’altres ens i taules ja creades al municipi: COMSALUT, taula de 
salut mental, taula sociosanitària, xarxa UPS. 
Fer difusió dels serveis per a joves del ABS als instituts locals, als mitjans de comunicació, web 

municipals i a xarxes socials. 

Promoure hàbits i 

conductes saludables 

entre els joves de la 

ciutat. 

Fomentar el canvi de cultura dels hàbits dels nostres joves. 
Col·laborar en tot tipus de campanyes de promoció de la salut dirigides pel departament de Salut, per 
la pròpia àrea bàsica de salut o per diferents associacions. 

Identificar i tractar 

les conductes de risc 

que poden 

comportar 

patologies mentals 

i/o físiques 

Formar adequadament 

als agents juvenils 
Formar a professionals i agents juvenils en metodologies d’adquisició d’hàbits saludables. 

Detectar i informar sobre 

les conductes de risc 

Oferir i promocionar el màxim nombre d’eines i accions per la detecció i prevenció de conductes de 
risc que siguin necessàries. 
Fer xerrades i formacions amb exemples de persones que han passat per experiències en camps com : 

les addicions, trastorns, exclusió social, malalties... 

Prevenir les conductes de 

risc 

Formar a famílies en la detecció de problemàtiques juvenils relacionades amb la salut: salut mental, 
addicions, trastorns alimentaris, consums, ... 
Formar a professionals i agents juvenils en la detecció i prevenció de conductes de risc. 

Donar suport a les 

entitats i col·lectius 

locals 

Suport a les entitats 

juvenils o que treballen 

per a joves del municipi 

Col·laborar en l’organització d’activitats de lleure amb els entitats locals. 

Dotar el pressupost municipal d’una partida anual de subvencions per a entitats i projectes joves. 

Aprovar i convocar el procés de concessió de subvencions a entitats i col·lectius joves local. 
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Ajudar a les entitats juvenils locals a buscar altres fonts de subvenció per la seves activitats o projectes. 

Donar suport administratiu a les entitats juvenils: estatuts, peticions de recursos, memòries, peticions 
i justificacions d’ajuts, autoritzacions d’actes, entre d’altres. 

Ampliar el nombre i la 

qualitat dels equipaments 

juvenils de ciutat. 

Garantir que les propostes d’activitats d’entitats i col·lectius siguin obertes a tothom. 

Ampliar la xarxa d’espais destinats a l’ús del jove existents  al municipi. 

Garantir el manteniment adequat dels equipaments ja existents, intentant millorar en la eficiència 

energètica i la sostenibilitat dels mateixos. 
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9.5. Descripció de les persones destinatàries 

Els joves entre 16 i 29 anys de la nostra ciutat seran els beneficiaris generals d'aquest projecte 

(1595) joves segons del Padró municipal en data  30 de juny de 2021 i sense cap discriminació 

per raons de sexe, edat, país de procedència, orientació sexual, creença religiosa, ... i analitzant 

les necessitats específiques de cada cas, ja que algunes de les accions exposades estan 

destinades a grups de risc o col·lectius concrets, serveixen com a eix d´ integració social i cultural. 

Cal destacar que algunes accions, s’obren el seu ventall d'edat a joves de 12 anys, edat en que 

comencen la seva formació reglada als Instituts del municipi, i que en molts casos ja són usuaris 

de l’espai jove i molts cops aquets joves a més tenen risc d’exclusió social, procedent de famílies 

immigrants i amb pocs recursos, cosa que comporta que el recurs sigui necessari i una eina de 

treball amb aquesta tipologia de joves i que complement el treball del centre obert  municipal, 

amb qui comparteix seu. En aquets cas comptem amb un gruix de 464 adolescents més. 

Per últim, cal comentar que un altre paquet d’ accions que es presenten en aquest projecte, 

s'adrecen a agents, col·lectius, entitats juvenils, pares, professionals, voluntaris i agents juvenils 

per a donar suport al seu conjunt d'activitats i iniciatives. Molt cops aquestes accions afecten o 

són interessants a persones fora del grup d'edat inclòs i reconegut com a jove, és a dir a més de 

29 anys, però les necessitats detectades justifiquen el desenvolupament d'aquestes accions. 

9.6.  Metodologia 

Les bases que marcaran la metodologia de disseny i desenvolupament del Pla Local de Jovenut 

de Cervera per al període 2021-2025 seran la interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i 

la participació jove. 

➢ INTERDEPARTAMENTALITAT 

Es farà prevaldre el treball coordinat entre els diferents departaments de la Paeria 

implicats en el projecte 

Fita:  

1. Definir, coordinar i impulsar programes i accions adreçades a la població jove de 

Cervera com a eix transversal del Govern local de la ciutat. 

Objectius: 

• Garantir el funcionament d’una comissió interdepartamental com a òrgan de 

coordinació i impuls de les polítiques de Joventut de la Paeria de Cervera 

• Impulsar i reforçar mecanismes de coordinació entre regidories. 
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• Garantir que els serveis i programes impulsats des de les diferents Regidories de la 

Paeria tinguin responguin a les necessitats joves. 

• Establir i elaborar indicadors socials que permetin un millor coneixement de la 

realitat jove  i que serveixi per a la planificació, l’execució i l’avaluació del Pla Local 

de Jovenut, dels programes i accions a desenvolupar. 

• Elaborar un sistema de comunicació del pla i les accions que se’n deriven per tal de 

poder donar a conèixer quines són les activitats de la Paeria per als joves. 

Agents implicats: 

Totes les regidories de la Paeria de Cervera que promoguin o desenvolupin accions i 

programes que incideixen de forma directa o indirecta als joves de la ciutat. 

Òrgans de coordinació a impulsar: 

• Taula Interdepartamental de Joventut. 

• Comissions de treball entre Regidories. 

 
➢ INTERINSTITUCIONALITAT 

Es valorarà també el treball coordinat entre les diferents institucions que impulsin 

iniciatives per als joves de Cervera. 

Fites: 

1. Participar en les iniciatives de Joventut per a tot el territori. 

2. Fer partícips a les diferents institucions de les polítiques i accions de joventut 

impulsades per la Paeria de Cervera. 

Objectius: 

• Definir i desenvolupar línies d’actuació interinstitucionals. 

• Recolzar i participar en els mecanismes de coordinació entre institucions. 

• Fomentar el treball coordinat entre municipis. 

• Formar els agents socials i el personal tècnic tant de la Paeria com les entitats locals 

sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut. 

Agents implicats: 

Consell Comarcal de la Segarra, Secretaria General de Joventut, Ajuntaments de la 

comarca, ens locals de fora de la comarca, centres d’educació secundària del municipi, 

ABS Cervera i entitats juvenils 

Òrgans de coordinació a impulsar: 

• Grups i taules de treball interinstitucional. 

• Consell rector de l’Oficina Jove. 

• Com Salut 

• Taula sociosanitària 
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➢ PARTICIPACIÓ JUVENIL 

Finalment es tindrà molt en compte l’opinió i implicació dels mateixos joves en les 

accions proposades dins aquest projecte. 

Fita: 

1. Reconèixer als joves en la definició, impuls i desenvolupament del Pla Local de 

Jovenut, així com dels programes i accions que se’n desprenen. 

Objectius: 

• Reconèixer a tots els perfils joves en la definició, impuls i desenvolupament del 

Pla Local de Jovenut, així com dels programes i accions que se’n desprenen. 

• Reconèixer i validar de les noves fórmules de participació. 

• Millorar la interlocució entre l’administració local i les entitats i agents socials 

de la ciutat. 

• Utilitzar metodologies participatives per garantir la interdepartamentalitat i la 

transversalitat. 

• Treballar en xarxa i amb visió de comunitat. 

• Participar d’una forma planificada, clara, informada, igualitària, amb els 

objectius clars, resultats esperats, etc. 

Agents implicats: 

Paeria de Cervera,  Consell municipal de Joves, entitats juvenils de la ciutat i agents 

juvenils. 

Òrgans de coordinació a impulsar: 

• Consell municipal de Cervera. 

• Taules i comissions de o per joves. 

• Fòrums o espais de trobada. 

• Grups de treball amb entitats. 

• Grups de treball amb agents socials de la ciutat 
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9.7. Disseny  

Totes les polítiques i accions siguin del tipus que siguin i estiguin dirigides als col·lectius o a la 

ciutadania en general cal que estiguin dirigides per uns principis o valors definits que permetin 

el  disseny, implementació i avaluació de les línies d’actuació o accions que se’n derivin. Els 

principis rectors que marcaran la metodologia de disseny i desenvolupament del Pla Local de 

Jovenut de la ciutat de Cervera per al període 2021-2025 seran: la participació jove, el poder de 

transformació, la integralitat del mateix, i la recerca de la qualitat en totes els accions i 

programes previstos. 

Aquest principis molts cops els podem trobar junts, propers, necessaris entre ells ja que aquest 

estan dissenyats per a treballar de forma conjunta per a millorar les polítiques i accions amb 

incidència als joves del municipi. 

Per tal de poder incorporar aquesta mirada dins el disseny i la concreció dins el projecte cal que les polítiques 

de joventut tinguin en compte els següents criteris i/o valors: 

• Tenir en compte en tot el procés: disseny, implantació i avaluació a tots els agents, que 

puguin estar implicats en les polítiques de i per a joves. 

• Establir les condicions de la participació clares, per saber on són els seus límits i alhora 

que totes les parts els tinguin clars i hi estiguin d’acord: capacitat de decisió dels i les 

joves, espais de decisió (temes, regidories...), objectius, funcionament i estructura 

participativa. 

• Motivar la participació sobre totes les temàtiques, en especial les que més els afectin i 

que en puguin ser més partícips. 

• Tenir en compte totes les formes de participació tant les formals i institucionalitzades 

com les no formals. 

• Cal potenciar l’ús de metodologies participatives dins l’administració i amb la gent jove 

per tal de generar relacions de treball més horitzontals basades en el treball en xarxa, 

coma  model d’intervenció comunitària. 

• Dotar amb els recursos tècnics necessaris els diferents processos de participació, tant a 

nivell humà com material. 

• Ha d’existir voluntat política des de les administracions s’ha de confiar en la capacitat 

de la gent jove de prendre decisions, confiar en els seus coneixements i les seves 

opinions... Així doncs, és imprescindible que les diferents figures polítiques de les 

administracions apostin de forma real per la participació ciutadana i siguin conscients 

del que implica. 

• Cal planificar el procés participatiu, intentant defugir de la rigidesa institucional de les 

administracions públiques. 

• Cal reconèixer la diversitat dels nostres joves per poder arribar al màxim de joves 

possibles i fer-los participar i interactuar. 
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• Dur a terme una participació informada, deliberativa, amb igualtat i resultats concrets i 

retorn i feedback constant amb els participants. Sense informació no es pot participar, 

cal donar informació per tal que la ciutadania pugui deliberar amb coneixement de 

causa i amb igualtat de condicions. Per aquest motiu és important incorporar les noves 

tecnologies, com una eina útil per millorar els canals de participació. 

• Reforçar la transversalitat i la interdepartamentalitat, cal desenvolupar metodologies 

participatives que fomentin la participació entre departaments i entre administracions. 

• Generar espais i metodologies de treball que garanteixin que els diferents perfils de 

joves puguin participar en igualtat de condicions i en funció de les seves necessitats i 

prioritats. 

Les polítiques de joventut han de tenir una clara voluntat transformadora, per poder-ho fer cal 

dotar a les polítiques juvenils d’un esperit crítica, per tal de poder incorporar aquesta visió 

transformadora cal que les polítiques de joventut tinguin en compte els valors i/o condicions 

següents: 

• Treballar vers la inclusió, donant eines i recursos pel desenvolupament de les polítiques 

de joventut i formant als professionals i agents amb eines que facilitin l’execució de 

polítiques inclusives. 

• Facilitar l’accés de tots els joves als serveis i polítiques pròpies. 

• Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques juvenils amb criteris inclusius, tenint en 

compte les necessitats específiques dels diferents col·lectius o grups. 

• Cal treballar per aconseguir la igualtat de gènere, és a dir, la igualtat efectiva entre 

homes i dones. 

El projecte es portarà a terme de forma coordinada amb els diferents agents amb incidència 

sobre els nostres joves, intentant acabar amb les accions aïllades “bolets” dels diferents agents 

o institucions. Això ens aportarà una major i millor influència en els joves i atendre millor a les 

necessitats que ells mateixos ens han plantejat. Es pretén actuar sobre totes les esferes i 

dimensions de la vida de les persones joves i això es veu reflectit en la diversitat de fites i àmbits 

sobre els quals vol incidir, per això, cal que les polítiques de joventut tinguin en compte els valors 

i/o condicions següents: 

• Desenvolupar sistemes d’articulació entre les diferents administracions i ens per 

garantir la integralitat de les polítiques en clau d’inclusió. 

• Desenvolupar mecanisme si eines de coordinació interdepartamental i de treball en 

xarxa entre joventut i d’altres àrees de la Paeria, per tal de promoure i garantir 

polítiques en clau inclusiva. 

• Crear espais de treball amb diferents perfils i experts/es en diferents àmbits per 

compartir diagnòstics, detectar necessitats, dissenyar les polítiques de joventut, coordi-

nar-les i avaluar-les. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2026  PAERIA DE CERVERA 

                                      
 Regidoria de Joventut 
                                     joventut@cerverapaeria.cat 76 
    https://elracojove.cervera.cat 

Cal que les polítiques locals de joventut comptin amb el criteri de proximitat per ajustar-se a les 

necessitats reals dels nostres joves, dels nostres col·lectius i entitats juvenils que treballen o 

porten terme activitats al municipi. Dins el criteri de qualitat no podem obviar la innovació i la 

creativitat en especial alhora de fer el disseny i al planificació de les polítiques juvenils locals, 

buscant sempre noves propostes per a fer front a les necessitats dels nostres joves que 

provoquin d’una manera més notable la resposta i l’afectació en els propis joves. Per poder 

treballar aquest aspecte cal que les polítiques de joventut tinguin en compte els valors i/o 

condicions següents: 

• Generar mecanismes d’avaluació i seguiment per tal de poder diagnosticar, planificar, 

re definir accions i avaluar l’ impacte sobre la població juvenil de les polítiques, accions 

i mesures desenvolupades. 

• Formar professionals per millorar el coneixement i la capacitat de diagnòstic (situació, 

necessitats, demandes, formes de participació i capacitats) de la realitat juvenil, tenint 

en compte la seva complexitat, que és cada cop més diversa, per tal d’adequar les 

polítiques d’intervenció i fer-les més inclusives. 

• Facilitar eines i recursos per una millor diagnosi de les situacions, necessitats, demandes 

i capacitats de les persones joves en els territoris. 

9.8. Descripció de les accions incloses dins el programa Desperta la Cervera Viva 

El Consell Municipal de Joves: 

• Consolidació del grup motor del consell de joves. 

• Elecció del model i redacció dels estatuts 

• Elecció de nous membres i revisió dels seus estatuts 

• Disseny i gestió del calendari d’accions, activitats i trobades del Consell Municipal de 

Joves. 

Trobades joves al voltant d’un determinat tema, organitzar trobades i jornades, tant de lleure 

com de treball, amb joves amb diferents temes del seu interès com a eix d’activitat:  

• Jornades al voltant del món de les entitats/ l’associacionisme/fira d'entitats locals..  

• Jornades del voluntariat. 

• Presentació d’activitats i programes que afectin els joves.  

• Trobada anual de joves cerverins.  

• Altres... 

Web Espai Jove / Web-APP / Altaveu jove: Aquest conjunt d’actuacions té com a objectiu fer 

un disseny més atractiu i funcional de la web jove, així com de la web-app que ens permeti fer-

la més útil i propera als joves, a més de ser una eina efectiva de difusió d’informació i 

d’interrelació entre joves i entre jove si l’administració, les accions que es portaran a terme 

seran: 
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• Creació d’una pàgina web i disseny. 

• Actualitzar la web, es presentarà una nova web municipal on s’inclou tota l’activitat i 

informació jove.. 

• Creació de la versió APP de la web, per la seva utilització amb el mòbil. 

• L’altaveu Jove, sistema de difusió de les activitats i novetats juvenils a través d’un llistat 

de WhatsApp, on els propis joves s’inclouen. 

• Campanyes promocionals per augmentar l’ús i coneixent de la web. 

• Ús de les noves xarxes socials per a l’ús i promoció de les activitats juvenils, actualització 

i gestió dels perfils de l’Espai Jove (Facebook, Instagram, Twitter, ...). 

• Disseny i difusió d’una agenda jove en format telemàtic. 

• Activitats formatives sobre les TIC impulsades en peticions a la mateixa web: 

• Noves eines i aplicacions per  a mòbils. 

• Els perills de les xarxes socials. 

• Música electrònica, amb l’ordinador com a suport. 

• Jocs en xarxa. 

L’atalaia de la realitat juvenil de Cervera, cal potenciar aquest organisme, que ens ha de 

permetre tenir una visió actualitzada i real de la realitat juvenil local i fer la revisió anual de la 

implementació del PLJ. Aquesta ATALAIA ha d’estar composada d’agents locals socials i de 

tècnics de l’Administració. 

Servei de suport administratiu i assessorament.  

A càrrec del tècnic de Joventut, a les entitats, col·lectius i joves a títol individual. Suport i 

assessorament en línies d’ajut, subvencions, polítiques joves locals i de les altres 

administracions, formalització d’entitats, problemàtiques individual, altres... 

Servei d’assessorament Racó de consulta. 

Servei d’assessorament i consulta als instituts locals, aprofitant els hores del pati o fins i tot en 

les hores de tutoria. Aquest servei de caràcter individual i confidencial, es realitzarà sota 

demanada mitjançant el compliment d’un formulari basic de reserva. Un cop rebuda la 

demanada es farà la recerca d’informació per l’assessorament i es farà la visita amb el 

peticionari. 

Aquestes atencions es faran de forma coordinada amb Oficina Jove. 

Ajuts econòmics als projectes d’entitats juvenils o grups de voluntaris: Acció lligada a l’anterior 

i es basa en el disseny d’una línia d’ajuts per a entitats i col·lectius voluntaris per realitzar els 

seus projectes i activitats, basada en els següents passos: 

• Establiment de criteris de concessió de subvenció (bases). 

• Redacció de la documentació per a la sol·licitud de subvenció. 
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• Obertura pública del període de concessió de subvencions per a activitats juvenils. 

• Concessió de les subvencions. 

Cervera ciutat musical: Concurs Cervera Sound, Activitats de promoció de grups joves locals, 

Festa jove. 

• Cervera Sound: Aquets acció es desenvolupa en col·laboració i simultàniament a Cervera 

i Escaldes Engordany (Andorra), es tracta d’un concurs musical obert a joves del 

municipi, de temàtica i estil  lliure. Els temes s’exposen al públic mitjançant les xarxes 

socials (canal de Youtube), on el públic votarà les seves preferències. El guanyador coma  

premi actuarà a Escaldes Engordany (dins el marc del Dia Internacional de la Joventut). 

Per contrapartida el guanyador de la fase d’Escaldes actuarà a Cervera, ja sigui per 

l’Aquelarre o per la festa Major. 

• Programació de Concerts en diferents indrets de la ciutat. 

• Enquestes i concurs per l’elecció dels grups musicals per les actuacions a les festes més 

importants de la ciutat: Aquelarre, Festa Major, Festiuada. 

• Promoció del patrimoni cultural i musical de Cervera. 

• Promoció de la música clàssica, tant de l’escola i conservatori locals, com dels joves 

grups i orquestres. 

• Col·laboració amb la Jove Orquestra de Ponent. 

• Estudi d’ubicació  i de creació de l’espai de Bucs d’assaig. 

Programa Passa la tarda al Racó 

Programa adreçat a joves d´ entre 13 i 20 anys. Programa d´ inclusió social i cultural de joves en 

risc exclusió o no, que no estan associats. A aprofitant l’estructura de l’espai jove el Racó es 

crearà un grup d’activitats de lleure inclusiu amb un nombre determinat de joves. Aquest grup 

interactuarà amb d’altres grups d’activitat com el Keep Calm, grup inclusiu de joves amb 

malalties mentals (associació Alba).  

 

Aquesta activitat ens ha de permetre interactuar amb aquets joves i poc a poc incloure’ls dins 

els programes i activitats genèrics de les entitats o les organitzades per la pròpia Paeria. 
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Programa camps de treball Locals i Nacionals 

Programa adreçat a joves d’entre 13 i 18 anys amb la finalitat de: 

• Impulsar el voluntariat. 

• Treballar en projectes comunitaris de la ciutat, per exemple:  Arranjaments de camins, 

Pintar diferents espais de la ciutat ( Parc vial, escoles,...), elaboració de murals, millores 

en espais de la ciutat (parcs, carrers, neteja d’espais, voluntariats en entitats socials, 

entre d’altres). 

• Conèixer les entitats socials per part dels joves. 

• Conèixer de la realitat pròpia del municipi. 

• Gratificació a la finalització del projecte amb l’entrada a les piscines municipals o un 

assortida lúdica a un parc temàtic . 

• Aquest programa es porta a terme de forma coordinada amb l’Oficina Jove comarcal. 

Activitats de lleure saludables 

Oferir a tots els joves de Cervera diferents activitats lúdiques, esportives i educatives per 

promoure l’adquisició i foment d’hàbits saludables. 

• Activitats d’estiu: Activitats esportives, d’oci i culturals per las joves a les tardes i nits 

d’estiu: Bàsquet 3x3, futbol 3x3, campionats de futbol i futbol sala, banys nocturns, 

xerrades, caminades formacions, cinema, música, activitats de lleure i culturals... 

• Activitats puntuals: Jornades d’esport al carrer, jornades de coneixement del municipi, 

lligades a l’esport i la salut, festa de les entitats esportives, esport per a tothom, 

caminades, pedalades,...  

• Activitats nadalenques (VIU el NADAL a CERVERA): Diferents tallers, activitats 

esportives, culturals, d’aventura,..., Oferta de packs d’entrades joves per a la piscina 

coberta municipal. 
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• Activitats anuals: Promoció de la natació, tot aprofitant la piscina coberta municipal: 

packs joves, Oferta per a joves que permet gaudir d’una entrada puntual a la piscina 

coberta en cap de setmana i gaudir de tots els serveis que ofereix (natació, sauna, 

hidromassatge, massatge corporal, gimnàs, solàrium,...) 

• Altres programes i accions anuals: 

• Programa FIT JOVE 

• Programa NEREU 

• Suport a la lliga social ( local) de futbol sala 

• Activitats proposades pels propis joves mitjançant enquestes o peticions 

directes a l’espai jove ( noves tecnologies, xarxes, llengües, llengua de signes, 

dansa urbana, ball oriental, cuines del món, percussió manualitats,...) 

• Campanyes de natació escolar, cursos de natació, natació terapèutica i 

recreativa. 

• Programa d’hàbits saludables de l’espai jove municipal: campionats de tennis 

taula, futbolí, jocs de rol, cursos de cuina saludable, cursos xerrades, ... 

• Descobreix cada Racó de Cervera: Gimcanes i curses d’orientació per a joves i 

famílies a l’aire lliure on es lliga la promoció de la salut i el coneixement de la ciutat 

i el seu patrimoni cultural, a més de servir l’activitat com a plataforma de trobada i 

relació dels nostres joves, en especial per a la població nouvinguda.  

• Donar suport a activitats sobre prevenció de conductes de risc: promogudes pels 

mateixos joves, per entitats juvenils, amb col·laboració amb diferents institucions i 

sempre adreçades als joves de la nostra ciutat de la forma més dinàmica i 

participativa possible. 

• Tallers i xerrades de prevenció sobre sexualitat i hàbits sexuals. 

• Educació viària per joves i infants. 

• Activitats de prevenció de diferents consums: drogues, tabac, alcohol, begudes 

estimulants... 

• Activitats de prevenció de la violència juvenil, sobre mediació i violència de gènere. 

• Tallers de reciclatge i educació mediambiental. 

• Programes Nereu i PAFES i caminades saludables. 

Totes aquestes activitats seran promogudes i organitzades directament per la Paeria de Cervera, 

en coordinació amb altres agents o entitats juvenils i infantils o amb la pròpia àrea bàsica de 

salut. 

• Oferta de cursos de formació adreçats a entrenadors esportius, monitors de lleure, 

voluntaris d’entitats juvenils i agents juvenils educatius i salut en general:  

• Mediació de conflictes i prevenció de problemes 

• Formacions DEA 

• Socorrisme i primers auxilis 

• Curs de pre-monitors i directors de lleure 

• Curs de  monitors de menjador. 

• Curs de monitor esportiu CIATE. 
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• Cursos i seminaris sobre detecció de conductes problemàtiques i conductes 

de risc en joves. 

• Suport a les taules de salut mental, grup ComSalut i taula sociosanitària:  

Integrades per professionals, entitats i amb representació dels joves son eines per 

fer un seguiment dels hàbits de la salut dels nostres joves així com per tenir una 

bona d’avaluació de les polítiques de joventut, salut i assistencials del municipi. La 

presència en aquestes taules és molt enriquidora i, al mateix temps, són espais 

oberts de debat que permeten avaluar, dissenyar i proposar activitats que incideixin 

en els nostres joves. 

• Programa APROPAT: projecte realitzat, conjuntament amb l’equip de l’Oficina Jove 

de la Segarra, que pretén: 

• Apropar els serveis i informacions juvenils als joves amb activitats als centres 

educatius de secundària de fora mensual, aprofitant una jornada mundial 

sobre temàtiques diferents. 

• Es realitzen dinàmiques amb els joves aprofitant els hores del pati. 

• Reforçar la imatge del serveis de joventut i l’Oficina Jove. 

• Crear una borsa de contactes amb els joves. 

• Reforçar el feedback amb els joves. 

• Donar rellevància a dies mundials de diferents idiosincràsies coma eix 

vertebrador de les activitats mensuals als centres. 

• Activitats d’integració al nouvingut 

• Visita als serveis de la ciutat, per grups, com per exemple les aules d’acollida, 

grups 

• Gimcana dels serveis i entitats cerverines. 

• Atenció al nouvingut. 

• Dinamització de Espai Jove “El Racó”. 

Aquestes accions pretenen dinamitzar i potenciar  l’espai jove de la ciutat. Dins aquest programa 

s’inclouen les despeses de manteniment i consums de l’equipament, a banda de la contractació 

de la persona que ocupa el lloc de dinamitzador de joventut, ànima i referent de l’Espai Jove “El 

Racó” i, finalment, una partida per al disseny i desenvolupament d'un programa fix d'activitats 

a gust dels joves. Aquest programa d’activitats també inclou la creació d'un grup motor o petit 

consell encarregat de la gestió de l'espai, del programació de els activitats, la gestió dels usos, 

... per fomentar la cogestió de l’espai entre els propis usuaris del centre i la Paeria de Cervera. 

9.9.  Recursos utilitzats 

Per el correcte desenvolupament d´aquest projecte comptarem amb els recursos següents.  
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Recursos materials: Propis de cada activitat, podem ser des de material publicitari, d’oficina, 

esportiu, mèdic, formatiu, d'avaluació.... 

Recursos econòmics: En aquest apartat s’exposa un breu esbós estimatiu del desglossament 

pressupostari i que poden variar cada any en funció de l’aprovació del pressupost anual de la 

Paeria. 

 CERVERA EN ACCIÓ 

Eixos /àmbits Salut i benestar, Participació, oci i lleure juvenil 

2022 52.500,00€ 

 
Altres activitats no incloses dins els programes però organitzades i gestionades per la Regidoria 

de Joventut de la Paeria de Cervera: 

Tipus 

activitats 

Casals 

d’estiu/camps de 

treball 

Activitats d'oci i 

festives 

Viu el Nadal a 

Cervera 

Varis, 

manteniments, ... 

Àmbit Oci, lleure i cultura 
Educació, oci i 

cultura 

Oci, lleure i 

cultura 

Equipaments 

juvenils 

2022 4.000,00€ 3.000,00€ 30.000€ 3.500€ 

2023 4.000,00€ 3.000,00€ 30.000€ 4.000€ 

2024 4.300,00€ 3.000,00€ 30.000€ 4.000€ 

2025 4.500,00€ 3.000,00€ 30.000€ 4.000€ 

Altres activitats organitzades i gestionades per la Paeria de Cervera amb incidència amb la 

directa en població jove i no dependents directament de la regidoria de Joventut, però on si hi 

col·labora activament, Borsa d’habitatge, Club de Feina, Activitats juvenils, Pla Educatiu 

d’Entorn, Festes, Aquelarre,... 

Tipus 

activitats 
Activitats vàries Activitats educatives 

Accions foment món 

del treball 

Àmbit Oci, cultura, cohesió social Educació Habitatge i treball 

2022 23.000,00€ 8.000,00€ 12.000,00€ 

2023 23.000,00€ 8.000,00€ 12.000,00€ 

2024 24.000,00€ 8.500,00€ 12.500,00€ 

2025 24.000,00€ 8.500,00€ 12.500,00€ 

 
Despesa general per any, finançament propi i extern a demanar: 

 Projectes 

d’activitat 
Altres accions Total 

Recursos 

propis 

Recursos a 

sol·licitar * 

2022 52.500,00€ 79.500,00 € 132.000€ 110.000€ 22.000,00€ 

*Només ‘s’imputen els recursos a sol·licitar a la SGJ 
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Recursos funcionals: Pel desenvolupament d'aquest programa comptarem amb diferents espais 

juvenils de la ciutat com: l'Espai Jove, la sala La Pèrgola (annexa a l’espai jove), Oficina Jove de 

la Segarra, la sala de Cal Breu (seu del consell municipal de joves), la casa del Parc Mas Duran, la 

zona esportiva, places i espais de la ciutat la pròpia Paeria com a seu de l'observatori de la 

joventut. A més d’aprofitar altres equipaments i espais pel desenvolupament de les activitats 

com: la zona esportius, la piscina coberta, espais a l'aire lliure, els centres educatius, ... 

Recursos humans: En aquest apartat comptem amb recursos propis de la regidoria com el tècnic 

de joventut. La Regidora de Joventut, que a més dirigeix la regidoria d’esports, el tècnic de l’àrea 

compartit entre les regidories d’esports, salut i joventut de nivell A2, dinamitzador de joventut 

de categoria laboral C1, i d’altres de la pròpia Paeria o d’altres administracions com: el personal 

tècnic de l’Oficina Jove, la Brigada Municipal, els professionals de l'Àrea Bàsica de Salut, cossos 

de seguretat, els tècnics municipals i comarcals de les diferents regidories, agents que treballen 

o incideixen amb joves: monitors, voluntaris, entrenadors, famílies, ... Convé no oblidar el 

personal contractat pel desenvolupament de les activitats tant de formació (personal qualificat 

i professional) com per la dinamització i desenvolupament de les diferents activitats que engloba 

aquest projecte i les contractacions que anualment fem de suport a l’àrea aprofitant li línia 

d’ajuts de treball per Joves en Pràctiques inscrits al programa de Garantia juvenil. 

La redacció del Pla Local de Jovenut ha estat realitzada pel personal adscrit a la Regidoria amb 

la col·laboració de: 

• Persona contractada dins el pla de treball per Joves en Pràctiques inscrits al Programa 

de Garantia Juvenil 2021 que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

• Tècnics i regidors adscrits a les diferents regidories: Promoció econòmica, Acció Social, 

Cultura, Festes, Serveis Municipals, Urbanisme, Educació i Habitatge...  

• Tècniques de l’Oficina Jove la Segarra 

• Educadors del centre obert i personal de serveis socials 

• Suport i assessorament per part de la delegació de Joventut de Lleida.  

• Consell municipal de Joves 

• Entitats juvenils locals, col·lectius de joves i representants juvenils no associats. 

Pel que fa a l’execució del Pla, el personal i organismes implicats seran: 

• Regidoria de Joventut 

• Taula interdepartamental de las Paeria de Cervera( regidors i tècnics). 

• Consell municipal de Joves. 

• Espai Jove “El Racó” 

• Grups de Treball amb experts i entitats. 

• Entitats juvenils cerverines. 

• Col·lectius joves 
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Pel que fa a l’avaluació del pla el personal  i organismes implicats seran: 

• Regidoria de Joventut (Regidora, tècnic i dinamitzador juvenil). 

• Taula interdepartamental (regidors i tècnics). 

• Taula de salut mental 

• ComSalut. 

• Taula sociosanitària. 

• Consell Municipal de Joves. 

• Espai Jove “El Racó” 

• Grups de Treball amb experts i entitats. 

• Entitats juvenils cerverines. 

• Joves Cerverins i usuaris dels serveis i activitats ofertes. 

9.10. Difusió del projecte 

La difusió que es realitzarà d’aquest projecte i les activitats que se’n desprenen adreçada  als 

joves de la nostra ciutat i la ciutadania en general es basarà en els següents punts: 

• Presentació del PLJ i del projecte DESPERTA LA CERVERA VIVA i el conjunt d’activitats al grup 

motor del Consell Municipal de Joves, als usuaris l'espai jove, a l’Oficina Jove de la Segarra, 

als instituts, al Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (SISI) i serveis socials, al 

COMSALUT, a la taula sociosanitària, a entitats juvenils, als col·lectius de joves no associats 

i, evidentment, a la ciutadania en general. 

• Inclusió de les activitats que genera el projecte a l’agenda d’activitats juvenils i a la municipal 

(web de la Paeria) i a l’agenda cultural La Traça. 

• Publicitat a la web jove, a la web de la Paeria i les xarxes socials tant de l'espai jove de la 

Paeria i de l’Oficina Jove. 

• Utilització de les xarxes socials coma eina per la promoció i comunicació 

• Publicitat mitjançant correu electrònic i WhatsApp (ALTAVEU JOVE)  a tots els joves que 

voluntàriament es donin d’alta d’aquest servei. 

• Disseny, edició i difusió de cartells, tríptics, etc. de les diferents activitats. 

• Publicació dels actes i activitats més destacats als diaris i revistes d’àmbit local i comarcal: 

La Veu de la Segarra, Segarra Actualitat i Comarques de Ponent... 

• Servei de premsa i comunicació de la Paeria de Cervera 

Cada activitat pot tenir, com ja s’ha comentat, el propis mitjans de difusió dels ja comentats, 

però el que es busca realment, amb tota l’oferta de formes de difondre les activitats, és fer que 

els joves parlin i coneguin les activitats i que amb això es provoqui el “boca a orella “ entre ells, 

que farà que la informació arribi a molts més joves. 

9.11. Avaluació 

L'avaluació ens ha de permetre veure l'impacte i les transformacions provocades per la 

intervenció del projecte. Per aquest motiu, s’ha intentat estudiar les dades dels diferents àmbits 
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de treball i intervenció, dels protagonistes de la mateixa, així com temporalitzar quan avaluar, 

decidir quins factors avaluar i finalment quines eines utilitzar per aquets procés. 

En el nostre cas els criteris en què es regeix l’avaluació: realisme, eficiència i eficàcia. 

Objectiu general: definir un sistema d’avaluació compartit amb els diferents agents implicats, 

que permetin l’avaluació i la reordenació periòdica de els polítiques de Joventut. 

El mètode de valoració tindrà en compte els següents aspectes: 

• Nombre de visitants a la web, web-app, i xarxes socials (nombre total d’entrades 

mensual i anual). 

• Nombre de subscriptors de l’Altaveu Jove. 

• Nombre de membres en el grup de joves per a la dinamització de l’espai jove. 

• Nombre de participants en el Consell de Joves (grup motor i plenari) 

• Nombre de participants en el grup de comissió de festes, organitzadors, de la festa 

major, festa jove.. 

• Participants en les trobades joves (nombre absolut de persones que han participat en 

cada trobada). 

• Dades extretes de l’anàlisi per l’ATALAIA de la realitat juvenil (segons model de la 

Secretaria General de Joventut i d’altres taules a incloure). 

• Nombre de persones ateses a la Regidoria de Joventut (nombre absolut anual de casos 

atesos des de la Regidoria de Joventut). 

• Nombre de persones ateses a l’espai Jove el Racó(nombre absolut anual de casos atesos 

des de la Regidoria de Joventut). 

• Nombre de persones usuaris del programa Racó de consulta (nombre absolut de joves 

atesos als patis en les sessions del programa). 

• Nombre de persones usuaris del programa Apropa’t (nombre absolut de joves atesos 

als patis en les sessions del programa). 

• Nombre de gestions realitzades per a les entitats (nombre absolut anual i actuacions per 

mesos) 

• Nombre de sol·licituds a les convocatòries d’ajuts de la Paeria, D.G.J., Diputació de 

Lleida, i d’altres institucions. 

• Nombre d’ajuts tramitats des de la Regidoria de Joventut. 

• Nombre d’activitats d’oci i lleure que s’ofereixen. 

• Nombre de participants en les activitats de lleure i oci que s’han realitzat. 

• Nombre d’activitats programades a i des de l’Espai Jove el Racó. 

• Nombre de membres (usuaris) implicats en la gestió de l’Espai Jove. 

• Nombre de joves participants en les activitats de dinamització jove. 

• Nombre de joves implicats en la gestió dels espais i activitats juvenils. 

• Nombre de grups participants en el programa Cervera Sound. 

• Públic assistent als concerts de música jove de grups locals. 

• Nombre de participants en el programes de camps de treball ( local i nacional). 

• Nombre d’accions del voluntaris del programa 
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• Nombre d’actuacions de la jove orquestra de ponent. 

• Impacte i repercussió de les actuacions dels grups locals de música 

Eines generals: 

Observació directa, control d'usuaris, graelles, sistemes d'indicadors quantitatius, entre d’altres. 

b) Indicadors qualitatius: 

• Anàlisi de resultats emesos per l’ATALAIA de la realitat juvenil (co-avaluació) 

• Enquestes sobre la qualitat i prestacions de la web jove, la seva app i les xarxes socials 

(avaluació externa). 

• Formularis sobre la qualitat de les activitats programades del Consell de Joves (avaluació 

externa). 

• Enquestes sobre la qualitat i el grau de difusió de l’altaveu jove i el programa d’activitat 

(avaluació externa). 

• Avaluació emesa per la comissió interdepartamental de la Paeria (autoavaluació) 

• Enquestes sobre el servei i la qualitat dels espais joves (avaluació externa). 

• Formularis sobre la qualitat  i el servei de la Regidoria de Joventut i l’Espai jove el Racó 

(avaluació externa). 

• Enquestes de qualitat del servei després de cada activitat programada i desenvolupada 

(avaluació externa). 

• Anàlisi del resultats globals del programa: experts, consell i observatori (autoavaluació). 

• Enquestes de qualitat del servei del pla de dinamització jove (avaluació externa). 

• Enquestes de qualitat del servei dels programes apropat i el Racó de consulta. (avaluació 

externa). 

• Enquestes de qualitat del servei dels camps de treball locals (avaluació externa). 

Eines generals: 

• Enquestes, qüestionaris, butlletes amb indicadors, observació i reflexió... 

Pel que fa a la temporalització, a finals d’any es realitzarà una nova avaluació de l’estat de la 

realitat juvenil i de les necessitats dels joves, per si cal modificar el Pla Local de Jovenut de forma 

anual o bé cal fer un replantejament dels projectes i accions que se’n deriven.  

L’avaluació dels programes i accions a realitzar quedarà fixada per cada programa o acció i es 

produirà en tots els casos una avaluació inicial, una contínua (del procés) i una avaluació final. 

L’avaluació inclou els objectius, les accions, les metodologies, els recursos utilitzats, etc... Tot 

aquest procés d’avaluació ens ha de permetre una avaluació processal (durant el procés que ens 

permet anar variant les accions i objectius del projecte per apropar-los més a la realitat canviant 

i garantir l'èxit incidència de totes les accions.
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9.12. Cronograma 

2021 ANÀLISI DE LA REALITAT DISSENY /DEFINICIÓ IMPLEMENTACIÓ/ACCIONS AVALUACIÓ 

GENER   

ACCIONS CORRESPONENTS A LA 
PRORROGA DEL PLA LOCAL 

2017/2020 

 

FEBRER  

MARÇ  

ABRIL  

MAIG  

JUNY  

JULIOL 

AGOST   

SETEMBRE    

OCTUBRE    

NOVEMBRE   

DESEMBRE   

 

2022 ANÀLISI / TRANSFORMACIÓ RE DISSENY  I CANVIS IMPLEMENTACIÓ/ACCIONS AVALUACIÓ 

GENER   

ACCIONS CORRESPONENTS AL 
PLA LOCAL 2022/2026 

 

FEBRER    

MARÇ  

ABRIL   

MAIG   

JUNY   

JULIOL   

AGOST    

SETEMBRE    

OCTUBRE    

NOVEMBRE  

DESEMBRE   
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2023 ANÀLISI / TRANSFORMACIÓ RE DISSENY  I CANVIS IMPLEMENTACIÓ/ACCIONS AVALUACIÓ 

GENER   

ACCIONS CORRESPONENTS AL 
PLA LOCAL 2022/2026 

 

FEBRER    

MARÇ  

ABRIL   

MAIG   

JUNY   

JULIOL   

AGOST    

SETEMBRE    

OCTUBRE    

NOVEMBRE  

DESEMBRE   

 

2024 ANÀLISI / TRANSFORMACIÓ RE DISSENY  I CANVIS IMPLEMENTACIÓ/ACCIONS AVALUACIÓ 

GENER   

ACCIONS CORRESPONENTS AL 
PLA LOCAL 2022/2026 

 

FEBRER    

MARÇ  

ABRIL   

MAIG   

JUNY   

JULIOL   

AGOST    

SETEMBRE    

OCTUBRE    

NOVEMBRE  

DESEMBRE   
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2025 ANÀLISI / TRANSFORMACIÓ RE DISSENY  I CANVIS IMPLEMENTACIÓ/ACCIONS AVALUACIÓ 

GENER   

ACCIONS CORRESPONENTS AL 
PLA LOCAL 2022/2026 

 

FEBRER    

MARÇ  

ABRIL   

MAIG   

JUNY   

JULIOL   

AGOST    

SETEMBRE    

OCTUBRE    

NOVEMBRE  

DESEMBRE   

 

2026 ANÀLISI / TRANSFORMACIÓ RE DISSENY  I CANVIS IMPLEMENTACIÓ/ACCIONS AVALUACIÓ 

GENER   

ACCIONS CORRESPONENTS AL 
PLA LOCAL 2022/2026 

 

FEBRER    

MARÇ 

DISSENY DEL PLA LOCAL 2027/2031 

ABRIL  

MAIG   

JUNY   

JULIOL  

AGOST   

SETEMBRE   

OCTUBRE   

NOVEMBRE  

DESEMBRE  
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10. CONCLUSIONS 

El Pla Local de Jovenut vol afavorir el protagonisme i la participació de la població jove, tot 

generant sinèrgies i treball en xarxa que ens facin treballar amb una visió de comunitat inclusiva. 

Els joves han d’assumir un nou paper, el de generadors d’activitats de canvi i no només el 

tradicional paper de receptors de les accions. 

També es pretén consolidar els drets bàsics de les persones joves i garantir les condicions que 

permetin la seva qualitat de vida, tenint en compte les escletxes que es generen en els múltiples 

processos de transició. 

El procés de disseny i redacció ha estat un procés viu i flexible que s’ha anat readaptant i 

modelant durant el seu desenvolupament. També ho serà dins al vigència amb els diferents 

processos d’avaluació i les aportacions que vagin sorgint per part dels diferents organismes de 

participació i consulta en que també es fonamenta aquest Pla. 

S’ha optat  per treballar uns eixos d’incidència relativament acotats, per facilitar-ne el seguiment 

i potenciar el seu grau d’incidència i capacitat transformadora. Molts cops voler abastar molts 

eixos provoca que no s’incideixi plenament en cap i les polítiques i accions queden difoses. Per 

aquest motiu, hem prioritzat el treball en els eixos de salut, participació, oci i lleure juvenil en 

resposta també a el percentatge més elevat de demanes i mancances detectades dins el procés 

de diagnosi.  

Esperem es converteixi en el marc de la política juvenil de la ciutat dels propers anys, sempre 

perseverant en la consecució de fites genèriques fora dels eixos d’incidència del PLJ, però tant o 

més importants que es mateixos com són: la igualtat de gènere, la lluita contra la violència 

masclista, la defensa de la multiculturalitat, la inclusió socials, la igualtat d’oportunitats, la 

transparència, la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat, el consum responsable, el 

respecte a les persones i al bé comú, la cohesió social i el sentiment de pertinença a la nostra 

ciutat i en el nostre cas que es sentin part de Cervera un Cervera millor per tothom. 

Cervera, gener de 2022. 


