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INTRODUCCIÓ 

El Pla Local de Joventut de Guissona 2022-2025 (PLJ), és el marc que estableix les 

línies de treball de Guissona en matèria de Joventut, impulsades pel mateix 

Ajuntament de Guissona durant el període dels pròxims quatre anys. Aquest, 

pretén visualitzar la realitat de la joventut de la vila, detectar-ne les necessitats i, 

en funció d'aquesta anàlisi, definir els objectius concrets a assolir. Els propòsits es 

detallen en accions concretes, que es portaran a terme des de l'àrea de joventut i 

amb el suport de diferents àrees de l'Ajuntament, així com de les entitats, 

associacions i grups de joventut.  

Per a l'elaboració del PLJ, per una banda, s'ha tingut en compte l'enfocament del 

procés d'elaboració del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat). El 

qual, es basa en 4 principis rectors (Integritat, Transformació, Participació i 

Qualitat) els quals es desenvoluparan en la metodologia. Per l'altra banda, s'ha pres 

en consideració el Pla d'Actuació de Joventut 2021-COVID, per tal de poder abordar 

els reptes, que la pandèmia, ha intensificat. Les fites del nou procés sobre el 

present i el futur de les polítiques de joventut són: Els drets de les persones joves, 

la inclusió social per a totes, la connexió i transformació digital, el bé comú i la 

justícia climàtica i la res pública juvenil, aquests seran presos en consideració en 

l'elaboració dels objectius del PLJ. 

Així doncs, el PLJ és un document realitzat a l'hivern del 2021, el qual analitza la 

realitat actual de la joventut de la vila, per tal d'executar les propostes d'entorn les 

problemàtiques i necessitats d'aquesta població amb una projecció de quatre anys. 

En l'elaboració, s'ha plantejat a les polítiques de joventut com quelcom flexible, ja 

que aquestes han de respondre a les necessitats de la població juvenil, per tant, 

han de poder adaptar-se a les noves possibles realitats.  

En definitiva, no s'entén el PLJ com un document tancat i inflexible, sinó com un 

document guia, a mesura que la realitat canviï s'haurà d'adaptar. 

 Les accions que es presenten aposten per l'optimització de recursos existents i 

definir com a prioritàries les actuacions més eficients i les que s'adeqüin més a les 

demandes de la població jove.  

En el disseny i en l'elaboració del PLJ la participació de la joventut ha estat clau, 

juntament amb les persones que treballen directament amb aquesta població, han 

pres la paraula i ens han fet arribar les seves preocupacions, inquietuds i 

interessos. Això s'ha portat a terme mitjançant grups de discussió i enquestes que 
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han servit per conèixer les problemàtiques de la joventut de la nostra vila, quins 

són els seus interessos i la quina és la realitat de Guissona vista pels seus ulls.  

En les fases d'implementació i avaluació també establim canals de comunicació 

directa amb la joventut, perquè continuïn fent-se seves les polítiques de la nostra 

vila. 
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ESTRUCTURA DEL PLA 

El document està estructurat en dos grans blocs 

Diagnosi de la realitat juvenil a Guissona 
La primera part, presenta una recopilació de la informació extreta de les dades 

oficials, de les trobades amb els grups de discussió i de les enquestes via web. Per 

definir el punt de partida es va realitzar un estudi de les accions que es porten a 

terme a la vila i adreçades a la població jove, per tal de definir a quines necessitats 

donem resposta i quines són les mancances reals de Guissona en matèria de 

joventut.  

De l'anàlisi de les dades qualitatives i quantitatives es va fer un estudi de la realitat 

del territori. Posant en comú i contrastant les necessitats i l'oferta existent a la vila 

de Guissona neix la diagnosi, el document en què es reflecteix la situació actual de 

la població jove de la nostra vila. La intenció és poder definir els objectius de les 

polítiques locals de joventut per precisar les prioritats i a partir d'aquí elaborar 

programes i actuacions, o adaptar les existents, per donar resposta a les 

demandes. 

Disseny del PLJ de Guissona 
En aquest apartat es defineixen els propòsits i actuacions concretes que sorgeixen 

de la diagnosi. Només es treballarà en aquells eixos que des de la regidoria de 

joventut podem interferir, incorporant la perspectiva i les temàtiques dels espais de 

treball del PNJCat en aquest nou pla inclourem la incorporació de l'àrea de joventut 

en l'ecosistema educatiu, habitatge (l'ajuntament vol adquirir sòl públic per 

protecció oficial i realitzarà un inventari de pisos buits), mobilitat (augmentar la 

freqüència del servei d'autobusos)...  

El nou marc de les polítiques de joventut se centrarà en: 

1. Projectes de vida i emancipacions 

Educació integral/ Treball digne/ Accés a l'habitatge /Salut 

2. Cocreació , expressió i identitats 

Cocreació i participació / Accés i expressió cultural / Ús de l'espai públic 

3. Inclusió social, feminismes i equitat 

Igualtat de gènere / LGBTI+ / Interculturalitat / Interseccionalitat / Mobilitat 

social. 
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4. Connexió i transformació digital 

Comunicació, espais de cocreació i acompanyament digital omnicanal / 

Accés, competències digitals i bretxa digital / Competències i eines digitals 

per professionals de joventut / Transparència 

5. Bé comú i justícia climàtica 

Model productiu, reproductiu i de cures / Comunitats sostenibles i inclusives 

amb les persones joves / Consum responsable, sostenible, de proximitat i 

baix en carboni / Infraestructures eficients energèticament i sostenibles, etc. 

/ Cooperació internacional i desenvolupament. 

6. Res-pública en joventut 

Model de PNJCat/ Espais de governança de les Polítiques de Joventut. 

Desplegament territorial de PJ: mapa (professionals, equipaments, serveis, 

ràtios, etc.). Perfil dels professionals de joventut (categoria , condicions 

laborals, etc.) 

Finalment, els espais de treball del PLJ són: 

● La cultura i l'oci 

● La salut i l'esport 

● La participació 

● Ocupació 

● Habitatge 

● Comunicació 

● Educació 

Per cada acció s'ha establert un calendari d'execució, així com uns indicadors 

d'avaluació continuada.  

L'avaluació del PLJ la realitzarà la mateixa població jove, la qual, valorarà 

cadascuna de les accions portades a terme per part del tècnic de joventut o 

dinamitzador juvenil.  

A partir d'aquí, una Comissió de Seguiment formada pel regidor de joventut, el 

tècnic i tècnics i regidors d'altres regidories implicades, avaluaran les actuacions 

existents i detectaran noves problemàtiques, mancances i necessitats entre la 

població jove. 

El Pla Local de Joventut ha de servir com a base per prendre les decisions de la vila 

de Guissona en matèria de joventut. 
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 Aquest document està validat per la població jove i pels representants polítics de 

Guissona i serà el document marc de les polítiques locals en matèria de joventut 

fins a la seva pròxima revisió total l'any 2025. 

  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GUISSONA 
2022 - 2025 
 
 

10 
 
 

DIAGNOSI DE LA REALITAT JUVENIL A 
GUISSONA 

1.1. ANÀLISI DE LA RELITAT JUVENIL 
Tenir una visió general de com són els joves i en quina situació es troben, conèixer 

la realitat juvenil, és un objectiu bàsic per determinar els àmbits que han pogut ser 

objecte de canvi en el nostre municipi. Per tant, és un pas indispensable per 

planificar polítiques de joventut adequades a la realitat i a les necessitats de la 

població jove. D'acord amb això, s'ha elaborat l'anàlisi de la realitat juvenil de 

Guissona, que ha permès conèixer més els joves del municipi, les seves 

problemàtiques i necessitats, així com de la realitat i l'entorn en el qual viuen.  

Aquest presenta dos vessants complementàries: L'anàlisi quantitativa, la qual s'ha 

portat a terme mitjançant el tractament de dades estadístiques per conèixer la 

realitat objectiva de la joventut de Guissona i les seves condicions de vida. Les 

principals fonts de dades utilitzades han estat l'IDESCAT (Institut d'Estadística de 

Catalunya), el Departament d'Ensenyament, l'Observatori d'Empresa i Ocupació i el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, el padró municipal i enquestes d'opinió 

fetes a la joventut de la vila. En segon lloc, l'anàlisi qualitativa. Aquesta, s'ha basat 

en l'anàlisi de discurs entorn diferents aspectes de la vida quotidiana de la joventut, 

descoberts mitjançant dos grups de discussió, un a la mateixa població jove de la 

vila, i en segon terme als tècnics i agents juvenils. 

El següent pas per a l'elaboració del PLJ és comparar les necessitats de la població 

jove amb les polítiques actuals del municipi.  

Amb aquesta finalitat s'ha portat a cap una visualització dels recursos i de les 

polítiques existents en matèria de joventut a la vila, recursos del Casal Jove, 

polítiques i serveis iniciats des de l'ajuntament i altres institucions i entitats de la 

vila.  

La visualització s'elabora a partir del treball interdepartamental, interinstitucional i 

del teixit associatiu, que permet obtenir una visió global de les polítiques de 

joventut de Guissona. Conèixer que s'està fent a la nostra vila és bàsic per 

determinar les necessitats a les quals s'ha de donar resposta i les mancances reals 

en l'àmbit de joventut. Amb la informació recollida s'ha elaborat un document de 

diagnòstic que planteja les conclusions de la realitat juvenil de la vila. Aquest, 

reflecteixen les necessitats expressades per la joventut i a les que no s'està donant 

resposta. La intenció final és marcar els objectius de les polítiques locals destinades 
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a la joventut i apuntar les grans línies d'actuació que es desenvoluparan en la 

segona part d'aquest document, en el Disseny del Pla Local de Joventut de 

Guissona. Les conclusions de la diagnosi es presenten per part de la regidoria de 

joventut a tots els participants dels grups de discussió, amb la finalitat de fer-los 

una correcta devolució dels resultats. 

1.2. MARC I CONTEXT LOCAL 

Principals característiques del municipi  

Guissona es un municipi de la comarca de la Segarra, situat a la Catalunya centro-

occidental dins de la província de Lleida. Aquesta es troba al nord de la capital de la 

comarca Cervera i compta  amb 7.248 habitants, 3.893 homes i 3.355 dones 

(IDESCAT, 2020), essent el segon municipi mes poblat de la comarca. La població 

jove te una gran representació dins de la vila,  1.659 habitants tenen entre 12 i 29 

anys, representant gairebé un 23% de la població total, essent el municipi amb 

més població jove la comarca amb un valor molt superior a la mitja catalana 

(16%). Aquesta població esta formada per  899 homes i 760 dones (IDESCAT, 

2020).  

La comarca de la Segarra esta caracteritzada per ser eminentment agrícola-

ramadera, on el sector primari te una representació molt superior que a la resta de 

Catalunya, al mateix temps cal destacar la existència del Corporació Alimentari 

Guissona, un conjunt d’empreses amb un gran creixement econòmic que compta 

amb una gran experiència en el sector agroalimentari, desenvolupa totes les 

activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor 

sense intermediaris. 

La presencia d’aquest element a la vila i les polítiques de contractació en origen de 

la pròpia empresa ha fomentat la migració de persones per l’oferta de feina, 

majoritàriament de països del est tot i que mes endavant observarem que es una 

situació mes complexa. Per aquest motiu, els treballadors/es de la corporació són 

majoritàriament joventut de 20 a 35 anys. La pròpia empresa, facilita el cobriment 

de les necessitats primàries i essencials (contracte laboral i poden accedir al lloguer 

dels habitatges que ofereix la mateixa empresa a un preu més assequible). S’ha de 

tenir en compte, que inicialment aquestes persones joves venen individualment i 

normalment, després d’un període d’adaptació, es realitza un reagrupament 

familiar a la vila. Per aquest mateix motiu inicialment comparteixen pis amb 

joventut que tenen una situació similar i després es busca una llar per a 
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independitzar-se amb la família. Conseqüentment, el municipi presenta un alt 

percentatge de població nouvinguda: 3.787 persones. En l’eix de població jove 

d’origen estranger, és a dir, aquells entre 12 i 29 anys, el percentatge augmenta a 

gairebé un 60% (IDESCAT, 2020). Guissona compta amb 952 joves d’origen 

nouvingut  523 homes i 429 dones (Cens municipal, 2021). 

Aquest fet possibilita organitzar la població jove estrangera en dos punts clau: 

o El primer format per aquells qui van venir arrel de la contractació a la 

cooperativa agroalimentària de la vila, ja sigui de molt joves i a posteriori 

les seves respectives parelles, o com a infants joves per reagrupament 

familiar.  

o El segon, són aquells qui ja han nascut aquí fills de les primeres onades de 

migració, els quals ja han realitzat l’educació primària, secundaria i la seva 

vida diària a la vila.  

Guissona disposa de la Llar d’infants El Patufet  i tres escoles, dues de caràcter 

públic: l’Escola Ramon Faus i Esteve i l’Escola Ramon Estadella i Torradeflot i una 

de caràcter concertat, que a més a més realitza educació secundaria, el FEDAC 

Guissona. 

 El municipi disposa de dos dels quatre instituts que hi ha a la comarca, L’Institut 

Guissona que és de caràcter públic (amb 615 alumnes matriculats) i com s’ha 

mencionat abans el FEDAC Guissona (amb 91 alumnes cursant l’Educació 

Secundaria Obligatòria).  

Tenint en compte les dades del cens municipal (380 persones d’entre 12 a 16 anys 

empadronades  a Guissona) el percentatge d’escolarització al nostre municipi es pot 

considerar que es corresponent i pràcticament tots els usuaris del municipi estan 

cursant l’educació secundaria algun equipament del centre. Tot i això, s’ha de tenir 

en compte que els instituts de Guissona te població de municipis del voltant més 

petits (Sant Guim, Torrefeta i Florejacs, Torà, Sanaüja, Pallargues,...).  

Per una altra banda, l’Institut de Guissona ofereix Batxillerat (de ciències i 

tecnologia, d’humanitats i ciències socials) i  Formació Professional que va des 

de Programes de formació i inserció (PFI), Cicles de Formació Professional de Grau 

Mitja (CFGM)  i  de Grau Superior (CFGS), amb opcions de Formació Professional 

Dual que permet la realització de practiques empresarials remunerades.  L’oferta de 

la qual disposa la vila és: 

- PFI Vendes i atenció al públic. 

- CFGM Manteniment Electromecànic. (FP dual) 
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- CFGM Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtiques i Xarxes. 

- CFGM Elaboració de productes alimentaris. (FP dual) 

- CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària. (FP dual) 

A més a més, es disposa del projecte educatiu realitzat de forma conjunta entre 

grup bon Àrea Agrupa i l’Ajuntament de Guissona anomenat La Llavor que es 

centra en competències digitals i habilitats del segle XXI. En aquest espai es busca 

donar un impuls a una formació universal (a tots els alumnes escolaritzats a 

Guissona en totes les etapes educatives) gratuïta i permanent. D’acord amb això, 

tots els infants gaudeixen entre 30 i 60 hores anuals de desenvolupament de 

competències digitals, creativitat i innovació (La Llavor, 2020).  

No obstant, la comarca no disposa d’una xarxa de transport públic eficient. El 

municipi de Guissona compta amb la possibilitat de poder enllaçar fins a Lleida o 

Barcelona amb  autobús (La Hispano Igualadina MONBUS i Alsina Graells ALSA) o 

agafant el tren des de Cervera o Tàrrega, el numero de viatges disponibles ha 

augmentat en comparativa al anterior Pla Local de Joventut, fet que mostra una 

millora dels serveis de transports del municipi, però tot i això segueix essent molt 

reduït. 

El transport públic possibilita set viatges d’anada fins a la capital de província Lleida 

en dies feiners i un en dies festius. Per una altra banda disposa de sis viatges de 

tornada en dies feiners i cap en festius. Altrament, també existeix la possibilitat de 

set viatges d’anada fins a Barcelona en dies feiners i tres en festius. A més a més 

de set viatges de tornada en dies feiners i cap en festius.  

Pel que fa als equipaments municipals pels joves, per una banda els de caràcter 

esportiu; el pavelló poliesportiu, les piscines municipals al aire lliure, pistes de 

pàdel i camp de futbol. Per l’altra banda el de caràcter cultural; l’Escola de Musica, 

el Local Jove, el Museu i la Biblioteca.  

Dins de l’àmbit de la salut també disposa del Centre d’Atenció Primària.  
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Dades estadístiques de població  

Per analitzar la situació poblacional del municipi s’utilitzaran en gran majoria dades 

actuals (2021) proporcionades pel Cens municipal del Ajuntament de Guissona i 

es complementaran amb les dades del apartat Municipi en Xifres del Institut 

Estadístic de Catalunya (IDESCAT) del any 2020. A més a més en l’àmbit 

qualitatiu s’han realitzat dos grups de discussió: el primer a joves de la vila entre 

15 a 24 anys (Grup de discussió 1), el segon a tècnics representants dels diferents 

àmbits del pla (formació ocupació, salut...) (Grup de discussió 2). Altrament, en 

l’àmbit quantitatiu, s’han realitzat dues enquestes a la joventut del municipi per 

una banda, a aquelles persones entre 12 i 16 anys (amb una mostra de 298) i per 

l’altra, a aquelles persones joves entre 16 i 29 anys (amb una mostra de 83).  

En comparativa amb el Pla Local de Joventut (2016-2020) l’evolució del padró 

municipal no ha tingut una gran variació. Segueix tenint un creixement positiu amb 

una taxa de creixement anual d’un 1% al any. Concordant amb el creixement 

positiu de població any rere any que es produeix a la Segarra. La composició de la 

població del municipi es pot observar la tendència cap a una piràmide invertida 

on la població entre 32 a 55 és la majoritària, sobretot entre les edats de 44 a 51 

anys, aquest fet es produeix en tot el conjunt del territori català.  

 

Font: Cens municipal de Guissona (2021) 

Com s'ha mencionat anteriorment, el municipi compta amb 1.659 habitants que 

tenen entre 12 i 29 anys, concretament 899 homes i 760 dones. Tot i que l'any 

2020 la població jove d'entre 12 i 29 anys representes un 23% del municipi no 

sempre ha estat així. Com mostra el gràfic següent, l'evolució de la joventut al 

municipi es positiva, s’ha produït un augment significatiu del nombre de població 

de joves entre el 2005 (1325) al 2020 (1659). Aquesta tendència no s’ha produït 

al conjunt de la comarca on al 2005 comptava amb 4838 passant per una forta 
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caiguda en picat fins a 4293 al 2015 i a posteriori una evolució positiva en els 

últims 5 anys fins arribar a pràcticament el mateix nivell del que partia quinze anys 

enrere amb 4742 joves.  

 

Font: IDESCAT, Municipi en xifres Guissona i Segarra (2005 – 2020) 

Altrament, si observem més detalladament la composició de la població jove del 

municipi d’aquest últim any (2020) es pot observar com  en tots els grups d’edat 

joves el percentatge de homes és major al de dones. Per una altra banda, els grups 

d’edat majoritaris són, en primer lloc, 25 a 29 anys  seguit de les edats entre 10 a 

14 anys.  

 

Font: IDESCAT, Municipi en xifres (2020) 

Finalment, la vila també disposa del servei de Casal Jove, on la joventut d’entre 12 

a 18 anys conviuen dels divendres a la tarda als diumenges. Aquest, ha esdevingut 

un espai de convivència i cohesió entre joves de diferents nacionalitats. Tot i això, 

s’observa i es comenta en el grup de discussió 2 (2021) que la presencia de les 

persones joves és majoritàriament d’un perfil concret de joves i convindria que es 

pogués obrir a la resta. 

0

500

1000

1500

2000

2005 2010 2015 2020

Evolució joves Guissona 
(2005-2020)

4000

4500

5000

2005 2010 2015 2020

Evolució joves Segarra 
(2005-2020)

252 232 251 262
211 195 209 227

De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys

Població jove Guissona (2020)

Homes Dones



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GUISSONA 
2022 - 2025 
 
 

16 
 
 

1.3. ANÀLISIS DE DADES 

Cohesió Social i Equilibri Territorial 

Com s’ha comentat anteriorment, el municipi de Guissona presenta un 60% de 

població d’origen estranger, comptant amb 952 persones joves d’origen nouvingut  

523 homes i 429 dones (Cens municipal, 2021).  

Dins del mateix municipi conviuen 55 nacionalitats diferents; Espanyola (47%), 

Romanesa (17%), Ucraïnesa (14%), Senegalesa (8%), Búlgara (4%) i 

Marroquina (3%) en són les majoritàries (Cens Municipal, 2021). Aquest fet, 

especifica la complexitat del context guissonenc.  

La joventut enquestada entre 12 i 16 anys un 57% ha patit o coneix algú que ha 

patit una situació de racisme. Altrament, la població jove de la vila opina que “a la 

fàbrica hi ha molt racisme, la meva mare sempre es queixa, però aquí amb els 

joves no n’hi ha amb els grans” (Grup de discussió 1, 2021). En aquesta mateixa 

línia, el grup de discussió 2 (2021) argumentava que existia millor convivència 

entre població jove que adulta, a la qual, el tema idioma els hi resulta un problema. 

Altrament es comenta que la comunitat provinent del continent africà és més 

tancada a la resta.  

Aquest percentatge es mostra en un 50% en la joventut major de 16 anys. Aquest 

fet implica que la cohesió i la convivència entre les diferents identitats culturals del 

municipi no acaba de ser del tot efectiva. Dins d’un panorama tan divers i 

multicultural segueixen existint dinàmiques de poder. Tot i això, l’escola compta 

amb el servei d’aula d’acollida de facilita molt la cohesió dels infants i de la 

joventut, sobretot en l’arribada. A més a més, les activitats extraescolars, algunes 

subvencionades pel propi ajuntament, fomenten la interacció i cohesió de les 

persones joves de la vila. Enguany molts nois i noies senegalesos s’han apuntat a 

practicar esport (nois a futbol i noies a handbol), aquest fet facilita la creació de 

vincles des de petits ja que com es comenta al grup de discussió 2 (2021) com més 

grans són més costa. 

Al grup de discussió 2 es comenta que el passat 2021 es va crear la taula de treball 

de convivència, interculturalitat i cohesió social amb l’objectiu de millorar la 

interrelació entre les cultures i evitar punts de conflicte. 
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Formació 

El municipi disposa d’equipaments per realitzar educació primària (l’Escola Ramon 

Faus i Esteve, l’Escola Ramon Estadella i Torradeflot i FEDAC Guissona), secundària 

(Institut Guissona i FEDAC Guissona) i estudis de formació professional a l’INS 

Guissona. 

 Per els estudis universitaris, s’han de desplaçar a municipis mes grans o a les 

capitals de les províncies per poder realitzar els seus estudis.  

Existeix una important presència d’entrades i sortides constants de població jove 

d’origen immigrant, la qual cosa afecta en la seva consolidació a nivell acadèmic i la 

finalització dels estudis (Grup de discussió 2, 2021).  

A més a més, també apareix la inexistència de suport específic a la població 

nouvinguda ja més grans sense l’ESO, la qual necessitaria un punt mig, una 

preparació al pas de cicles (Grup de discussió 2, 2021). Com a possible solució a 

aquesta problemàtica es parla d’ un projecte realitzat al Institut Segarra de Cervera 

on es realitza formació bàsica per preparar aquest alumnat acabat d’arribar i major 

de 16 anys. Es planteja que caldria triar cap aquí o cap a la sol·licitud d’una 

escola/aula d’adults, proposta que ja s’està treballant des de l’equip de govern 

(Grup de discussió 2, 2021). 

El 69% de les persones enquestades d’entre 16 i 29 anys s’han hagut de desplaçar 

fora de la comarca per poder realitzar els seus estudis. Actualment el 23% de la 

població jove entre 16 i 29 anys viu en un altre municipi per estudis. En la mateixa 

línia es comenta la voluntat de realitzar cursos dels quals no hi ha oferta a la vila 

“jo vull fer mecànic de cotxes, però no ho puc estudiar aquí” (Grup de discussió 1, 

2021). Tot i això, en el Grup de discussió 2 (2021) S’argumenta que hi ha bona 

oferta formativa per arribar a la població de la vila, atès que si s’augmentés el 

numero de cicles, no s’omplirien els grups. A més a més s’accentua la important 

entesa entre l’INS Guissona i bonÀrea en la formació dual. 

Per una altra banda el 63% dels enquestats entre 12 i 16 anys considera que 

s’ofereix una formació suficient però el 74% voldria una major oferta de cursos 

formatius, cursos majoritàriament relacionats amb infermeria informàtica, 

esports, idiomes, monitor de lleure, orientació acadèmica, videojocs, 

xarxes socials, teatre, música... ”Els cicles que hi ha aquí són més treballar aquí 

que perquè t’agradi a tu. Molaria, una altra cosa , algo esportiu, com hi ha a 

Cervera” (Grup de discussió 1, 2021). Aquest fet provoca un desarrelament i una 
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desvinculació amb el territori i una projecció de vida fora del municipi ja que es un 

altre el que dona la possibilitat de realitzar practiques i una vida laboral estable 

enfocada a les necessitats i desitjos de la joventut.   

És destacable, que a nivell comarcal, periòdicament també es realitzen cursos 

formatius (Monitor/a de lleure, Monitor/a de menjador, Tècnic/a Esportiu...) per 

facilitar i/o afavorir l’ocupabilitat dels joves. 

D’altra banda, de dilluns a dijous el municipi disposa del Servei d’Intervenció 

Socioeducatiu Itinerant (SISI)  el qual està destinat a l’atenció a la infància i/o 

adolescència en situació de risc social dins la comarca de la Segarra, aquest servei, 

proporciona suport assistencial o formatiu prioritàriament aquelles persones que 

estan en situació de risc social (SISI, 2021).  

Tot i això, si observem el nivell de formació assolit per la població del municipi es 

pot observar una correlació en una major preparació de les generacions més 

joves (fins als quaranta-quatre anys) en comparativa amb les més grans, fet 

vinculat a la desprivatització de l'educació superior.  

Per una altra banda s'observa la corresponent evolució per edat en termes 

d'educació superior on s'observa un percentatge molt elevat de població amb 

estudis superiors, aquesta tendència es troba al llarg de Catalunya caracteritzada 

per una sobre preparació dels joves. 

 

 

Població de 15 anys i més segons nivell de formació assolit i grups d'edat 

decennal 

 

15 a 24 

anys 

25 a 34 

anys 

35 a 44 

anys 

45 a 

54 

anys 

55 a 

64 

anys 

65 a 

74 

anys 

75 

anys 

o 

més Total 

Educació primària o 

inferior 
217 267 521 392 134 100 184 1.815 

Primera etapa d’educació 

secundària i similar 
250 314 441 403 271 172 116 1.994 

Segona etapa d’educació 

secundària i similar 
296 138 198 172 109 33 22 968 

Educació superior 90 262 260 200 90 39 15 956 

Total 853 1.008 1.420 1.167 604 344 337 5.733 
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Font: IDESCAT Municipi en xifres, Guissona (2019) 

Aquesta correlació es pot observar amb els percentatges de la preparació de la 

joventut entre 16 i 29 anys. D’aqueta, que hagin finalitzat fins l’educació primària 

(1%), l’Educació Secundaria Obligatòria (23%), un Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

(25%), un Cicle Formatiu de Grau Superior (12%), un Grau Universitari (28%), un 

Postgrau o Màster (10%) i un Doctorat (1%). 

Per una altra banda, quan separem a la població per nacionalitats, estrangera i no 

estrangera, tot i que l’estrangera sigui més de la meitat de població del municipi de 

més de 15 anys (51%) i un 60% en quant als joves de 12 a 29 anys, el 

percentatge de població que arribar a realitzar la segona etapa d’educació 

secundaria (37%) i educació superior (19%) es molt inferior en comparativa a 

aquelles persones amb nacionalitat Espanyola.  

 

Població de 15 anys i més segons nivell de formació assolit i nacionalitat  

 Espanyola Estrangera Total 

Educació primària o inferior 451 1.364 1.815 

Primera etapa d’educació secundària i similar 975 1.019 1.994 

Segona etapa d’educació secundària i similar 610 358 968 

Educació superior 770 186 956 

Total 2.806 2.927 5.733 

Font: IDESCAT, Municipi en xifres,  Guissona (2019) 

L'Institut de Guissona visibilitza que els nois nouvinguts arriben poc a batxillerat, la 

tendència majoritària és que després de l'ESO realitzin Cicles Formatius (de grau 

mitjà o superior). En canvi, la tendència de les noies d'origen estranger és que 

tenen molt bones notes durant la Secundària i la postobligatòria i arriben a estudis 

superiors (Grup de discussió 2, 2021). 

 

  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GUISSONA 
2022 - 2025 
 
 

20 
 
 

Treball 

Per analitzar la situació de l’atur juvenil de la població de Guissona,  s’utilitzaran 

dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, Departament 

d'Empresa i Treball d’on s’analitzarà la mitjana d’atur juvenil del període de 

l’últim any (setembre 2021 a setembre 2020).  

Com es pot observar, la mitjana d’atur juvenil en l’últim any és de 70 persones 

joves. Amb una major presència en els joves de 25 a 29 anys seguit dels 30 a 34 

anys. Aquest fet es pot relacionar amb l’edat mitjana relativa a la finalització dels 

estudis postobligatoris, amb una mitjana de 22 anys, i la major presencia de sobre 

preparació mostrada en l’apartat anterior. 

Atur juvenil registrat Guissona (2020-2021) 
 

 
Menors 
de 20 

20 a 24 
anys 

25 a 29 
anys 

30 a 34 
anys 

TOTAL 

Setembre de 2021 9 17 17 23 66 
Agost  de 2021 9 16 20 19 64 
Juliol de 2021 8 12 22 19 61 
Juny de 2021 3 12 24 22 61 
Maig de 2021 4 12 24 29 69 
Abril de 2021 6 14 26 30 76 
Març de 2021 6 14 29 27 76 

Febrer de 2021 6 16 33 28 83 
Gener de 2021 5 16 31 28 80 

Desembre de 2020 4 20 28 25 77 
Novembre de 2020 6 15 25 24 70 
Octubre de 2020 6 16 26 22 70 

Setembre de 2020 8 24 24 22 78 
MITJANA 6 16 25 24 70 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu, Departament d'Empresa i Treball (2021) 

Així doncs, en nombres absoluts la taxa d’atur juvenil és del 3,8% menters la taxa 

d’atur general a Guissona és del 5,04%. S’ha de tenir en compte que el municipi 

compta amb la Cooperativa agroalimentària de Guissona que ofereix un gran volum 

de feina en varis sectors. Majoritàriament es oferta laboral amb una formació 

mitja, tot i això també presenta sectors (majoritàriament relacionats amb 

l’economicoempresarial o científics) que si que necessiten una formació 

universitària o superior. Tot i això s’ha de tenir en compte la sobrequalificació de 

la joventut i que el sector esta bastant focalitzat fet que implica que no tots els 

perfils formatius tinguin sortida dins del municipi. Tot i això cal destacar que la 

Cooperativa Agroalimentària bonÀrea ofereix una gran oferta de practiques 

remunerades, formació dual i ofertes laborals.  
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A més a més, arrel que els joves s’han de desplaçar per poder realitzar els seus 

estudis superiors, acaba causant que la gran majoria realitzi pràctiques dins de les 

capitals de província, fet que acaba provocant i/o facilitant que trobin una vida 

laboral estable adequada a les seves qualificacions, necessitats i estudis. Per una 

altra banda, si posem el focus als joves amb poca o cap formació (24%)  

presenta una certa facilitat en l’obtenció de feina ja que l’oferta a nivell industrial és 

elevada i la mateixa Cooperativa Agroalimentària ofereix cursos de formació i 

practiques en l’empresa remunerats fet que facilita la inserció laboral.  

En aquesta mateixa línia, el 74% de la joventut enquestada d’entre 12 i 16 anys no 

els agradaria quedar-se al municipi a treballar i només un 34% considera que 

podria trobar feina al municipi. En aquesta mateixa línia es va preguntar a la 

joventut del Grup de discussió 1 (2021) si consideraven que podrien trobar la feina 

que voldrien a la vila on tots van respondre que no. Altrament, des del Grup de 

discussió 2 (2021) s’argumenta que moltes de les persones joves, no són 

conscients de les possibilitats que els ofereix bonÀrea, s’argumenta que des de 

bonÀrea han de treballar més en aquest sentit. A més a més, es comenta que és 

una realitat que nois i noies a l’edat adolescent volen marxar de Guissona per 

descobrir nous entorns i noves realitats (Grup de discussió 2, 2021). 

Per una altra banda, la realitat juvenil en edat de treballar un 57% de la població 

jove d’entre 16 i 29 anys que actualment estan treballant ho fan a Guissona, però 

només un 26% ho fa del que ha estudiat. El 43% restant realitza la seva ocupació 

en una altra localitat.  Finalment doncs, es conclou que tot i que l’atur juvenil no 

sigui elevat no hi ha una oferta laboral d’acord a les expectatives, formació i 

necessitats dels joves del municipi, fomentat que la població jove de Guissona 

s’acabi desplaçant a altres localitats per poder acabar treballant d’acord a la seva 

formació. Tot i això, en el Grup de discussió 2 (2021) es comenta l’existència d’un 

imaginar col·lectiu per part de la població jove de Guissona relacionat amb que 

inicialment com a primera opció la recerca de feina es realitza fora del municipi, en 

altres localitats, i com a ultima opció sempre quedarà bonÀrea. És menciona que 

aquest no es concorda amb la realitat, s’especifica que pel fet de ser de Guissona 

no els garantia una plaça a la Cooperativa.  

 

  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GUISSONA 
2022 - 2025 
 
 

22 
 
 

Urbanisme i Mobilitat 

Actualment l'oferta d'habitatge a la població és limitada i en conseqüència el 

lloguer té un cost elevat. “El preu de l’habitatge i la poca oferta fa que a molts 

joves els costi independitzar-se” (Grup de discussió 2, 2021). Com es pot observar 

no només es vincula a una problemàtica d'oferta i demanda dels habitatges del 

municipi sinó a més a més una problemàtica amb les tipologies i volum dels salaris 

dels joves. La població jove no viu al municipi no per falta de voluntat sinó perquè, 

com es mencionava en l'apartat anterior, tot i que els hi ofereix una feina 

qualificada estable el volum de demanda creix i no disposen d'una oferta 

d'habitatge suficient per fer-li front, tant de lloguer com de compra. Aquest fet 

implica que l'emancipació dels joves sigui més tardana, que es produeixi en un 

altre municipi, que estiguin obligats a compartir pis durant més anys i no puguin 

establir una vida amb parella o familiar. A més a més, s'observa una negativa per 

part dels propietaris en llogar els espais 

Altrament es comenta que han sortit línies de subvenció per la construcció de pisos 

de protecció oficial, però que l’Ajuntament compta amb un pressupost molt baix 

que li fa molt difícil assumir aquests projectes. Des de bonÀrea s’explica que 

s’estan construint cases davant de la Fundació i que s’està plantejant construir 

pisos per vendre, atesa la demanda, perquè existeix un demandant de pis que no 

pot assumir la compra d’una casa (Grup de discussió 2, 2021). A més a més, 

sorgeix la necessitat de tirar endavant projectes de masoveria urbana, atès que és 

una proposta per donar valor al nucli històric de la vila (Grup de discussió 2, 2021).  

Des de l'àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Segarra, assessoren i 

tramiten les ajudes destinades al pagament del lloguer, i ens coordinem 

periòdicament per derivar-hi possibles joves beneficiaris de l'ajuda. 

Un 80% de la joventut del municipi, entre 12 i 16 anys, consideren que el seu 

municipi, en aquest cas Guissona, és un bon lloc on viure. Contràriament, només 

un 32% li agradaria viure-hi. Per una altra banda, el 66% dels joves entre 16 i 29 

anys,  viu a Guissona, un 23% en un altre municipi per estudis, un 5% per 

habitatge, i un 4% per feina. Tot i això, el 70% no s’ha emancipat i dins 

d’aquests el 72% voldria però per raons econòmiques (40%), falta d’habitatge 

(24%), comoditat (22%), i falta de jovent per compartir pis (14%) no ho han 

pogut fer. Com es pot observar, els joves que no viuen a la vila inicialment ho fan 

per temes educatius, tot i això quan acaba aquesta etapa els que tornen a la vila no 

tenen l’oportunitat de poder emancipar-se, perquè tot i tenir feina dins del 
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municipi, encara que no sigui de la que ells han estudiat, segueixen sense tenir una 

estabilitat econòmica o una oferta d’habitatge suficient per poder independitzar-se.  

Des del Grup de discussió 2 (2021) sorgeix la necessitat de crear una bossa 

d’habitatge, atès que no hi ha jovent a Guissona que vulgui compartir pis, mancaria 

un alberg o pisos per estudiants a la nostra vila. 

Per una altra banda, i en la mateixa línia, és va preguntar a les persones joves del 

Grup de discussió 1 (2021) si els agradaria viure a Guissona on es va respondre 

“Bueno , si tens treball si sinó no”. Per una altra banda també sorgeix “jo quan 

estava en l’època de l’institut,  em pensava que jo em vull quedar aquí, em feia 

molta mandra anar a Barcelona a estudiar a fora, però es veritat que un cop he 

estudiat afora a Barcelona i actualment estic vivint-hi, el cap de setmana si que 

vinc aquí a veure ales amigues a la família i tal , però ara mateix jo no em veig 

vivint aquí, i també penso que està relacionat amb tot lo del l’oci, que aquí hi ha 

poc a fer, un cop has marxat fora”. Així doncs, a banda de l’oferta i la demanda de 

l’habitatge apareix la problemàtica de que durant el temps lliure o d’oci la joventut 

no considera que tingui opcions per fer i realitzar durant la setmana.  

Altrament,  es va preguntar als joves de 16 a 29 anys si es sentien segurs al espai 

públic de la vila, on el 55% dels enquestats van respondre que Sí. Un 50% no es 

sent segur/a per temes ambientals, es a dir, mala il·luminació, carrers estrets etc. 

Un 20% no es sent segur/a per raons de gènere, un 9% per raons culturals, un 7% 

per raons d’orientació sexual i un 14% per altres raons (addiccions vora de casa, 

falta de vigilància als carrers...) 

Dins de la falta de visibilitat es va especificar que; el carrer Montsec, la zona de la 

Rambla nova i la urbanització, el Cap de Vila, el casc antic, la zona davant del 

Institut, l’avinguda 11 de setembre,  la zona de la plaça del mil·lenari i la fabrica no 

tenen una il·luminació adequada per a que la població jove de Guissona es senti 

segura. A més a més demanen una major presencia de la policia municipal durant 

les nits en les zones més afectades. També es comenta la presencia del moviment 

d’alguns cotxes per la rambla i davant de l’institut fomenten aquesta sensació 

d’inseguretat.  En relació amb aquest aspecte en el grup de discussió 2 es comenta 

que al 2020 es va fer un estudi a sol·licitud d’Esquerra de les zones menys 

il·luminades o menys segures i que s’hi ha intervingut millorant la il·luminació. 
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Per una altra banda i com s’ha mencionat anteriorment, el transport a nivell 

comarcal es molt reduït i insuficient. El grup de discussió 2 (2021) es comentava 

que un problema a Guissona és el transport, existeix una xarxa de busos, però no 

s’utilitza massa, pels horaris i per la comoditat del transport privat. El 54% dels 

joves entre 12 i 16 anys consideren que Guissona està ben comunicat, tot i això el 

92% dels enquestats el transport que més utilitza és el cotxe particular, seguit d’un 

4% que utilitza la bicicleta, un 4% va a peu i un 0% utilitza transport públic. S’ha 

de tenir en compte que fins als 16 anys no presenten les necessitats de 

transportar-se per estudis de caràcter superior o feina i per tant els adolescents no 

mostren una necessitat de desplaçar-se més enllà del transport escolar o les 

activitats extraescolars o amics 

A més a més es significatiu observar que no hi ha cap representació al transport 

públic o a la motocicleta. Aquest fet pot estar influenciat perquè el municipi de 

Guissona compta amb una gran quantitat de serveis fet que no fa necessari o 

indispensable agafar el cotxe per suplir les necessitats bàsiques i no tant bàsiques.  
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Salut i Esports 

Des de pediatria expliquen que arran del confinament ha augmentat molt l’obesitat 

infantil i els problemes de salut mental en la població jove (Grup de discussió 2, 

2021). Gairebé el 33% dels joves enquestats d’entre 12 i 16 anys  havien tingut 

un problema greu de salut durant el darrer any. D’aquets un 47% ha sigut de 

caràcter psíquic i un 53% de caràcter físic. Tot i això el 50% dels joves és senten 

en general contents, el 40% es sent indiferent no es planteja el seu estat anímic 

diàriament i un 20% trist i/o enfadat A més a més, qu an tenen algun problema el 

34% ho explica i el 50% ho fa de vegades i el 16% no ho explica mai. 91% ho fa 

a familiars o amics, un 4% a educadors i/o professors  i finalment un 5% a 

professionals de la salut.  

Des del Grup d’experts (discussió 2) s’argumenta la necessitat de donar una 

cobertura psicològica des del Consell Comarcal i de proximitat, atès que la derivació 

a Cervera no funciona. Una altra opció que sorgeix es la necessitat de recuperat el 

programa Salut i Escola i que potser aquí caldria incorporar-hi una psicòloga. A més 

a més, en temes de salut comunitari s’explica que s’ofereix el servei a Cervera però 

que seria molt necessari i interessant reclamar-lo a Guissona (Grup de discussió 2, 

2021).  

Per una altra banda, apareix la sobreinformació dels joves en tots els àmbits de la 

vida diària, sobretot ens temes de salut, aquest fet provoca que els costa canalitzar 

i gestionar tota la informació que reben (Grup de discussió 2, 2021).  

Altrament, es va preguntar als joves d’entre 12 a 16 anys si consideraven què 

tenien prou informació sobre salut sexual on el 59 % de la joventut va respondre 

que si. En canvi al majors de 16 anys se’ls va preguntar si havien patit o coneixien 

algú que hagués patit una situació econòmica de risc dins del municipi on un 45% 

va respondre que si. També es va preguntar si havien patit o coneixien algú que 

hagués patit alguna addició dins del municipi on el 62% dels joves d’entre 12 i 16 

anys van respondre que si, en comparativa amb el 54% dels majors de 16. Aquest 

fet el grup de discussió 2 (2021) el relaciona amb que els joves tenen molt 

normalitzat el consum d’alcohol, tabac o marihuana, no ho veuen com una droga”.  

A més a més comenten que “en venda de droga s’argumenta que caldria fer 

quelcom, es detecta la venda davant de l’Institut, caldria portar a terme accions 

dràstiques a les zones identificades. Tallar els carrers de davant de l’Institut ja seria 

un fre pels venedors”(Grup de discussió 2, 2021). En relació a les addicions també 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GUISSONA 
2022 - 2025 
 
 

26 
 
 

existeix un problema important també amb el consum de begudes energètiques, 

relacionat també amb l’obesitat (Grup de discussió 2, 2021).  

Seguidament, es va preguntar si havien patit o coneixien algú que hagués patit 

situacions de violència masclista dins del municipi on un 34% de  la joventut de 12 

a 16 anys va respondre que si, en comparativa a un 37% dels majors de 16. 

Segons l’Observatori Forgem vincles (2020), a Guissona 37 dones d’entre 20 i 

39 anys (57%), amb estudis primaris i secundaris (65%), que viuen amb els seus 

fills i filles (54%), que treballa (65%), i que disposen de xarxa familiar i/o amistats 

(75,6%) han patit situacions de violència masclista en l’any 2020. En aquest 

mateix estudi s’observa com s’ha produït un augment de l’evolució en les denuncies 

de casos on contaven 10 en el 2016, 27 en el 2017, 27 en el 2018, 25 en el 2019. 

En comparativa a Cervera Guissona presenta un major nombre de casos en tots els 

anys menys en el 2017 (10 en el 2016, 22 en el 2017, 26 en el 2018, 34 en el 

2019 i 31 en el 2020).  

També es va preguntar si havien patit o coneixien algú que hagués patit situacions 

de violència homòfoba  dins del municipi on un 48% de  la joventut de 12 a 16 

anys va respondre que si, en comparativa a un 44% dels majors de 16. En el grup 

d’experts entén la intersexualitat com una moda i que ara de cop tots són 

intersexuals (Grup de discussió 2, 2021).  En el grup de discussió 1 (2021), es va 

preguntar a la joventut si consideraven que hi havia actituds homòfobes al municipi 

on es van diferenciar les respostes, per una banda sorgia l’acceptació “a mi no me 

dan asco por lo que  ha dicho el , yo respeto su opinion” i per altra el sentiment de 

rebuig “a ver , yo respeto , però me da ràbia , pues que són mes que una noia i no 

se”, quan es va voler aprofundir en aquesta idea aparegué “fa ràbia que hi hagi 

gent que es comporti així, és a dir  l’estereotip del gay, que te molta pluma es el 

que fa ràbia, es com molt marcat perquè esta intentant imitar una noia i tampoc les 

noies som així i hi ha gays que tampoc són així. Per això aquest estereotip fa molta 

ràbia. Està com molt recreat, algú potser si, però la majoria de gent ho fa per en 

riure’s, perquè ja està molt marcat, pensen que per ser gays han de ser així” (Grup 

de discussió 1, 2021). Així doncs sorgeix des dels propis joves un rebuig al 

imaginari del que es un noi homosexual o als comportaments que es considera que 

tenen.  

A l’enquesta de la població jove d’entre 16 a 29 anys es preguntava si es sentien 

segures dins l’espai públic del municipi, el 55% va respondre que si, el 23% que no 

per raons ambientals, es a dir il·luminació, carrerons estrets etc., el 9% no es 

sentia segur per raons de gènere, el 4% per raons culturals, el 3% per raons 
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d’orientació sexual i un 6%. Contràriament, en el grup de discussió 1 (2021) els 

nois no tenien sensació d’inseguretat quan caminaven per la vila “jo penso que no 

em passarà res” o “de tan en tant et roben una bici, però normalment no es 

perillós”. Però si que es pot especificar que les noies tenien una opinió diferent al 

respecte “ jo si que tinc amigues que tenen por de sortir soles pel carrer per la nit 

mes pel que diuen a les notícies que pel nostre poble. Hi ha dies que no va la llum 

en tot el poblem, plaça de l’església , Capdevila i carrer de la font que és on visc jo, 

tornant de castells que torno a les 10 o les 11 anava amb llanterna per l’església i 

fa por”(Grup de discussió 1, 2021).  

En una línia similar, quan es preguntava específicament perquè hi havia aquesta 

sensació d’inseguretat la joventut d’entre 16 i 29 anys va respondre amb 

afirmacions en relació amb l’estat ambiental de la vila “Alguns carrers de la zona de 

l'escola Estadella, el mil·lenari, el Clarel, no si pot passar amb condicions per la 

vorera i la carretera està malmesa”, i moltes zones de la vila mal il·luminades. I en 

relació amb la feina de la policia local, “Addiccions vora casa meva i falta de 

vigilància als carrers de vora l’església”, “No hi ha vigilància, el poble està 

completament desatès” o “Sent que la vigilància policial es bastant deficient trobo 

que en certes zones es perillós. Sobretot no en parlem de que mig poble esta 

sempre fosc per les nits...”. Aquest últim element també aparegué en el Grup de 

discussió 1 (2021) “yo creo sinceramente que  la policia no hace bien su trabajo” 

Com a resum i d’una manera més gràfica entorn les problemàtiques generals de 

salut de la població jove de la vila de Guissona d’entre 12 a 29 anys: 

 

Font: Elaboració pròpia joventut 12 a 16 anys (2021). 
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Font: Elaboració pròpia joventut 16 a 29 anys (2021). 

Per una altra banda, el municipi de Guissona disposa de recollida selectiva porta a 

porta de dilluns a dissabtes, a més a més el servei de deixalleria municipal. Tot i 

això, S’argumenta que costa molt el tema de la recollida selectiva entre la població 

nouvinguda però que a poc a poc s’ha anat interioritzant i des de residus del 

Consell Comarcal s’ha fet molta feina. 

 A més a més, es comenta que la població jove està molt conscienciada en temes 

de sostenibilitat i que l’Institut ha fet molta feina en aquest sentit (Grup de 

discussió 2, 2021).  

Per una altra banda, sorgeix la necessitat de potenciar més rutes per l’entorn de 

Guissona, el regidor argumenta que el problema és que som un terme molt reduït, 

tot i això sorgeix la voluntat de potenciar-les igualment (Grup de discussió 2, 

2021). 
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Oci i Cultura 

Entorn de les activitats d'oci i lleure, el municipi disposa d'equipaments esportius 

(pavelló municipal, poliesportiu, piscines municipals, parc de Calistenia, skate 

parc...), escola de música, museu, biblioteca, casal jove. Un 72% dels 

enquestats d’entre 12 i 16 anys  van dir que si que disposen de coses que els h 

agrada fer en el seu temps lliure, aquestes són doncs les activitats que més els hi 

agrada realitzar a aquest joves en el seu temps lliure: 

 
Font: Elaboració pròpia, enquesta Institut Guissona, 12 a 16 anys, 2021.  

 

En el grup de discussió 1 (2021) la joventut de la vila comentaven que els espais 

esportius són limitats “Només hi ha una pista , si hi ha un grup d’amics jugant ja no 

pots jugar, a demés la gent es molt tancada i no deixa jugar” i durant el cap de 

setmana “anem al casal jove i fem botellon”. On una altra participant més gran va 

fer la següent reflexió “això te que a veure a que hi ha poques coses a fer i només 

et queda el botellon?”(Grup de discussió 1, 2021).  

 

També sorgeix la problemàtica de que l’ajuntament posa moltes través a les 

propostes de la població jove “el jovent sempre ha proposat coses i l’ajuntament 

sempre s’ha negat, no no no, perquè? la raó és tenen nens petits i sol es fan festes 

pels nens petits i la gent gran perquè son els votants i ja està el jovent estem 

oblidats. A partir dels 18 ja ens comencen a veure perquè som vots i que faran una 

festa perquè t’alegris els votis i després passen 3 anys que no et tornin a veure” 

(Grup de discussió 1, 2021).  Com a solució a això es va proposar el següent “però 

a la comissió de festes com es fa a tots els pobles es tria en base del jovent mes 

representatiu , un de cada colla es fa una assemblea, el jovent vota coses” (Grup 

de discussió 1, 2021).  
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 Tot i això, la població jove del municipi d’entre 12 i 16 anys va proposar com a 

activitats que li agradarien que es realitzessin durant l’any dins de Guissona o 

equipaments que trobava necessaris per poder realitzar-les els següents resultats: 

 
Font: Elaboració pròpia, enquesta Institut Guissona, 12 a 16 anys, 2021. 

 

Contràriament, els majors de 16 fins als 29 anys  només un 32% considera que 

dins del municipi pot trobar espais o activitats que li agradin. La resta un 36% 

considera que no hi ha espais i un 25% que no hi ha activitats que li agradin. Per 

una altra banda un 15% considera que si que hi ha espais però no els hi agraden, 

un 9% que si que hi ha activitats però no els hi agraden i un 5% que si que hi 

havia activitats i si li agradaven però no eren gratuïtes.  

En aquesta mateixa línia els joves majors de setze anys han expressat la falta de 

consideració de la seva edat entorn a les activitats que s’organitzen a la vila, on els 

majors de 18 no tenen un espai on anar i reunir-se més enllà dels bars. Aquest 

punt de vista s’exemplifica amb les següents afirmacions: “Literalment no hi ha res 

a fer que no sigui anar a un bar”, “A Guissona no hi ha res d'oci.”, “Falta concentrar 

un gran rang d'edat ja que Guissona ara mateix es un poble per nens petits, 

treballadors i gent gran... Oblidem una mica que també la gent necessita un espai 

per gaudir” i en la mateixa línia “Que es deixin de centrar en la gent gran i els nens 

petits, i també presti atenció al jovent” o també es posa la èmfasis en espais ara 

que ve l’hivern “Més activitats pels joves o llocs on es pugui anar a l’hivern”.  Així 

doncs s’observa una mancança en el sentiment de representació per part dels joves 

en les activitats organitzades durant l’any a la vila. Amb la intenció de donar 

resposta a aquestes demandes es va recollir les propostes o temàtiques que els 

agradaria per intentar fomentar l’activitat al municipi i augmentar l’apropiació de 

l’espai i el sentiment de pertinença.  
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Font: Elaboració pròpia, 16 a 29 anys, 2021. 

Tot i això, hi havia la demanda especifica d’arreglar el parc de calistenia que estava 

malmès i ampliar-lo.  En una línia similar “Els joves demanen sala de jocs, cine,  

una sala recreativa, ... demandes relacionades amb les opcions de lleure que et 

donen les ciutats i que no són econòmicament assumibles a la nostra vila” (Grup de 

discussió 2, 2021).  

A més a més, es comenta la necessitat de potenciar espais ja construïts en el 

municipi com skatepark, el casal jove, el rocòdrom... També comenten la 

problemàtica que la joventut ara amb la tecnologia molts ja no volen sortir de casa 

(Grup de discussió 2, 2021). 

El grup de discussió 2 (2021) comenten que no tenir més possibilitats que estar al 

carrer o anar al bar, és un mal de viure en un poble. Altrament, comenten que la 

tipologia de socialització de la joventut de la vila són més de colla i les colles són 

molt tancades i des de la llar d’infants, costa molt introduir gent nova. 
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Participació 

 
El 78% de la població jove d’entre 12 i 16 anys es sent orgullós/a de viure en un 

poble. Per un altra banda es va preguntar si pertanyien alguna associació del poble 

on només un 15% de la joventut d’entre 12 i 16 anys va respondre que si. Dins 

d’aquest 15% pertanyen als següents grups: (25% Escola de dansa, 22% Futbol 

base Guissona i el 17% Escorxador). El 57% dels enquestats d’entre 12 i 16 anys  

si que utilitzaven l’espai de l’escorxador, la resta no l’utilitzava pels següents 

motius: 

 
 

En el Grup de discussió 1 (2021) es comenta “associacions hi ha, el que falta es 

representació de jovent al consistori” a més a més “un problema que hi ha , si t’hi 

fixes al cau hi ha més nens petits , que gent de la nostra edat”. En el Grup de 

discussió 2 (2021) sorgeix que un de les associacions mes potents de Guissona, els 

Margeners, era un bon espai de trobada i cohesió durant els primers anys, 

darrerament es veu més com a grup tancat. 

 En la mateixa línia, “Tot i que molts participen de les activitats de l’ACLE i de 

l’Escola de Futbol no ho veuen com que estiguin associats o que formin part d’una 

associació”(Grup de discussió 2, 2021). En la mateixa línia “Si, també a Margeners 

es fan festes però de Margeners i es com que ja ens hem muntat un grup però si ve 

algú nou es com  es sent desplaçat, de tan en quan si, però es com que ja no 

motiva tant a que entri gent nova, es a dir, entren ho proven uns dies i marxen” 

(Grup de discussió 1, 2021).  

Finalment es va preguntar a la joventut de 12 a 16 anys quin servei no tenien al 

seu poble i creien que haurien de tenir, on es van obtenir les següents respostes: 
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RESUM 

Població 

● La població jove forma el 23% de la vila. 

● La joventut esta formada amb una majoria masculina on els grups d’edat 

majoritaris són de 25 a 29 anys seguit dels de 10 als 14 anys. 

Cohesió Social i Equilibri Territorial 

● El 60% de la població jove es d’origen nouvingut.  

● Les nacionalitats majoritàries al municipi són: Espanyola (47%), Romanesa 

(17%), Ucraïnesa (14%), Senegalesa (8%), Búlgara (4%) i Marroquina 

(3%) (Cens Municipal, 2021). 

● El 57% dels joves d’entre 12 a 16 anys i el 50% dels majors de 16 han patit 

o coneix algú que ha patit una situació de racisme a la vila i un 50% en els 

majors de 16 anys.  

Formació 

● El 64% dels enquestats entre 12 i 16 anys considera que el municipi 

ofereix una oferta formativa suficient, per una altra banda el 74% 

valoraria positivament un increment de l’oferta en temàtiques 

relacionades amb la infermeria, la informàtica, els esports, els idiomes, 

monitor de lleure, orientació acadèmica, videojocs, xarxes socials, teatre, 

música... 

● El 69% dels joves s’han hagut de desplaçar pels estudis i un 23% resideix 

en un altre municipi per estudis aquest fet implica una desvinculació i 

desarrelament amb el territori.  

● S’observa una sobrepreparació de la joventut de la vila, el 76% té estudis 

superiors (des de CFGM a Doctorats) i el 39% té estudis universitaris o 

superiors (postgrau, màster o doctorat). 

● Existeix una correlació entre el nivell de formació assolit i la nacionalitat 

entre la població total de Guissona, on un 21% de la població amb 

nacionalitat espanyola accedeix a estudis secundaris en comparativa amb 

un 12% de la nacionalitat estrangera. A més a més un 27% de la 
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població espanyola accedeix a educació superior relacionat amb un 6% de 

la nacionalitat estrangera.  

● Altrament el factor gènere també afecta ja que apareix la problemàtica on 

els nois nouvinguts tendeixen a la realització de CFGM i iniciar-se en el 

món laboral i les noies a realitzar batxillerat i estudis superiors.  

Treball 

● La taxa d’atur en la joventut és d’un 4% en comparació amb un 5’04% en 

els adults. Les edats amb més representació dins de l’atur juvenil són 

aquelles entre 25 i 34 anys.  

● La vila presenta una gran oferta laboral encarada a la formació mitja, en 

formació superior també hi ha presència d’oferta sobretot en els àmbits 

econòmics i científics.  

● El 74% de la població jove d’entre 12 a 16 anys no vol quedar-se a 

treballar a la vila, a més a més només un 34% considera que podria 

trobar-hi la feina d’acord amb les seves necessitats, formació i interessos.  

● El 57% de la joventut major de 16 anys treballa a Guissona, tot i això 

nomes un 23% treballa del que ha estudiat. El 43% restant treballa fora 

de la vila.  

● Aquest fet podria acabar produint que la joventut de la vila acabi 

realitzant fora d’aquesta el seu projecte de vida.  

Urbanisme i Mobilitat 

● L’habitatge a Guissona es caracteritza per tenir una oferta limitada, en 

conseqüència el seu cost, tant de lloguer com de compra, és elevat. 

Aquest fet atraça l’emancipació dels joves i la formació del nucli familiar.  

● Un 80% de la població jove d’entre 12 a 16 anys considera que el 

municipi es un bon lloc per viure-hi, contràriament només un 32% vol 

viure-hi.  

● Actualment un 66% de la joventut de la vila major de 16 anys viu a 

Guissona, d’aquets un 23% viu a fora per estudis, un 5% per habitatge i 

un 4% per feina.  
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● El 70% de la població jove major de 16 anys no s’ha emancipat, d’aquets 

un 72% dels no emancipats voldrien fer-ho però no han pogut, un 40% 

per raons econòmiques, un 24% per falta d’habitatge, un 22% per 

comoditat i un 14% no disposa de algú amb qui poder compartir pis. 

● El 45% de la població jove major de 16 anys no es sent segura al espai 

públic del municipi. Un 55% és per raons ambientals (il·luminació, 

tipologia de carrers...), un 20% per raons de gènere, un 9% per raons 

culturals, un 7% per orientació sexual i un 14% per addicions vora 

l’habitatge o sensació de falta de seguretat als carrers.   

● S’observa una xarxa de comunicació de transport públic escassa i 

insuficient a la vila.  

● El transport més utilitzat per desplaçar-se entre la joventut de 12 a 16 

anys és el cotxe particular (92%), el transport públic no s’utilitza 0%.  

Salut i Esports 

● Arran de la pandèmia de la Covid-19 s’han augmentat considerablement 

els casos d’obesitat infantil i problemes de salut mental en l’adolescència i 

joventut.  

● Una de cada tres persones joves d’entre 12 a 16 anys ha patit un 

problema greu de salut en el últim any. Un 47% és de caràcter psíquic i 

un 53% de caràcter físic. Un 40% de la joventut d’entre 12 a 16 anys és 

considera durant el seu dia a dia com a norma general d’estat anímic 

indiferent (no s’ho planteja) i un 20% trist o enfadat, la població restant 

com a norma general relata que es sent contenta. D’aquets quan tenen 

algun problema el 34% ho explica i el 50% ho fa de vegades i el 16% no 

ho explica mai. El 91% ho fa a familiars o amics, un 4% a educadors i/o 

professors  i finalment un 5% a professionals de la salut. 

● El 62% de la joventut enquestada entre 12 i 16 anys i el 64% dels majors 

de 16 han patit o coneixen algú que hagi patit una situació d’addiccions al 

municipi. 

● El 34% de la joventut enquestada entre 12 i 16 anys i el 37% dels majors 

de 16 han patit o coneixen algú que hagi patit una situació de violència 

masclista al municipi.  
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● El 48% de la joventut enquestada entre 12 i 16 anys i el 44% dels majors 

de 16 han patit o coneixen algú que hagi patit una situació de violència 

homòfoba al municipi.  

● Es menciona que la població jove està molt conscienciada en temes de 

sostenibilitat i que l’Institut ha fet molta feina en aquest sentit (Grup de 

discussió 2, 2021).  

● Sorgeix la necessitat de potenciar més rutes per l’entorn de Guissona, el 

regidor argumenta que el problema és que som un terme molt reduït, tot 

i això sorgeix la voluntat de potenciar-les igualment (Grup de discussió 2, 

2021). 

Participació 

● Només un 15% de la població jove d’entre 12 a 16 anys pertany a una 

associació.  

● Falta representació de la població jove en les associacions de la vila (Grup 

de discussió 1, 2021).  

Oci i Cultura 

● El temps d’oci dels joves d’entre 12 a 16 anys es reparteix de la següent 

manera: el 22% dels joves utilitzen el seu temps lliure per realitzar 

activitats esportives, el 20% queda amb els amics, els 13% escolta 

musica, 12% juga a videojocs, el 9% llegeix i el 7% mira series. En 

excepció de l’esport i quedar amb els amics la resta d’activitats no es 

realitzen majoritàriament a l’espai públic.  

● Les demandes de la joventut entre 12 i 16 anys i majors de 16 són 

respectivament, les següents:  
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● Els majors de 16 només un 32% considera que dins del municipi pot 

trobar espais o activitats que li agradin. La resta, un 36% considera que 

no hi ha espais i un 25% que no hi ha activitats que li agradin. Per una 

altra banda, un 15% considera que si que hi ha espais però no els hi 

agraden, un 9% que si que hi ha activitats però no els hi agraden i un 

5% que si que hi havia activitats i si li agraden però no són gratuïtes.  

● Els majors de 16 anys expressen un sentiment de falta de representació i 

consideració de la joventut major de 18 anys a les activitats organitzades 

a la vila. Els tècnics consideren que els joves només poden anar al carrer 

o al bar perquè “es un mal de tots els pobles” però posar l’oci que els 

joves demanen no es viable econòmicament parlant.  
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VISUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT 

A Guissona es porten a terme diversos programes i projectes adreçats 

específicament a un públic jove. És important, en l’elaboració del Pla Local de 

Joventut tenir en compte quins són els recursos existents a la vila per tal de 

respondre a les demandes i necessitats de la joventut de Guissona. 

Així doncs, a continuació presentem els recursos existents per a la població jove 

(humans, funcionals...) a nivell municipal i les actuacions que es desenvolupen des 

dels diferents serveis de l’Ajuntament. La vila però, ofereix altres recursos que, tot i 

no ser específicament per a joves estan oberts a tota la ciutadania, els quals també 

es contemplaran en aquest apartat. D’altra banda, la participació activa de la 

població jove de Guissona queda reflectida en les entitats juvenils existents. En 

aquest apartat s’enumeren les entitats existents creades i dirigides específicament 

per usuaris/es joves. 

CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS DE L’ÀREA DE 
JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT 

Recursos humans 

L’àrea de joventut de l’Ajuntament de Guissona compta amb el regidor de joventut, 

una auxiliar administrativa que exerceix funcions de tècnica de joventut i 

dinamitzadora juvenil amb una dedicació de 34,5 hores setmanals. A més a més 

l’àrea compta amb el suport de la responsable de l’Àrea Vila i Atenció a les 

Persones. 

Recursos funcionals 

El municipi compta amb diversos equipaments, alguns d’ells són d’ús específic de la 

població jove i d’altres, presenten una màxima polivalència i caràcter 

intergeneracional. 

● CASAL JOVE MUNICIPAL. Situat al carrer Tint, 21 i obert des del març del 

2012 com a equipament juvenil i actualment compartit amb el Servei 

d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (SISI). Aquest, compta amb la figura 

d’una dinamitzadora i tècnica de joventut. Responent a les demandes del 

PLJ 2016-2020 es va realitzar una transformació de l’espai per tal de poder 

prioritzar les activitats autogestionades. Aquest és un espai inclusiu el qual 

presenta l’objectiu fonamental d’acollir la màxima diversitat de persones 
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joves del municipi. Ocasionalment, realitza la funció de Punt d’Informació 

Juvenil. Finalment, amb la intenció de participar en l’ecosistema educatiu de 

la vila, es realitzen tallers quinzenals a l’alumnat de L’Aula Obert i el SIEI de 

l’INS Guissona  

● SEMPA. BUCS D’ASSAIG. Al carrer Verge del Claustre, 71 es disposa dels 

bucs d’assaig, l’equipament compta amb tres bucs insonoritzats els quals 

són utilitzats de forma gratuïta pels joves de la nostra vila.  

● SEMPA. CAU ESCOLTA.  l’Agrupament Escolta Bella IESSO utilitza un espai 

cedit des de l’Ajuntament de Guissona on realitzen les tardes de cada 

dissabte activitats relacionades amb l’educació en el lleure.  

● ANTIC LOCAL DELS BOMBERS. La Comissió de la Bakanal utilitza l’espai 

com a magatzem del material relacionat amb la festa del tercer dissabte de 

juliol. Altrament, els mesos previs a l’activitat els associats utilitzen el 

magatzem per organitzar els CAPVESPRES A LA ROMANA. 

● SKATE PARK. Infraestructura ubicada al Parc de la Fonteta, construïda a 

demanda i a la lliure disposició de la joventut de la vila.  

● PUMP TRACK. Circuit  exterior per bicicletes, també ubicat al Parc de la 

Fonteta, construït per iniciativa del club ciclista i d’accés lliure  per a 

bicicletes i patinets.  

● PARC DE CALISTÈNIA. Ubicat al Parc d’en Fluvià, són elements d'exterior 

fixats amb la finalitat de realitzar exercici físic utilitzant el propi pes corporal. 

● ROCÒDROM ubicat a l’interior del pavelló municipal 1 d’octubre, la 

instal·lació té la finalitat de que els vilatans del municipi pugin practicar de 

forma segura l’escalada, aquest està gestionat pel Centre Excursionista de 

Guissona  

● CENTRE CATÒLIC, situat a la plaça Bisbe Benlloch, el qual s’utilitza com a 

local d’assaig per part de l’Associació castellera Margeners de Guissona. 

A més, Guissona compta també amb aquests altres equipaments: 

● Biblioteca Municipal  

● Museu Eduard Camps i Cava 

● Escola Municipal de Música 

● La Caserna com a Casal d’Entitats 

● Instal·lacions esportives  

● Camp d’Esports 

● Sala Escolar 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GUISSONA 
2022 - 2025 
 
 

41 
 
 

● Pavelló Municipal 

● Camp de futbol-7 

● Camp de la fonteta  

Actualment el municipi no disposa de sala de teatre i tampoc compta amb cap tipus 

de centre cívic ni casal de barri. 

Recursos econòmics 

El pressupost de l’any 2022 per l’àrea de joventut es situa en  28.500 € dins 

d’aquesta xifra s’inclou el sou de la persona responsable de l’àrea. 

El pressupost total de l’Ajuntament de Guissona l’any 2021 es situa en 6.120.000€. 

Així doncs, el percentatge destinat a l’àrea de joventut es basa en un 0,42% del 

total anual.  
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ACTUACIONS REALITZADES A GUISSONA 
ADREÇADES A JOVES 

Les activitats que cobreixen les necessitats de la joventut de la vila, estan 

organitzades i coordinades per diverses àrees de l'Ajuntament de Guissona (cultura, 

educació, esports, urbanisme, serveis socials, etc.). A més a més, a nivell comarcal, 

les àrees de joventut, immigració, participació ciutadana, etc. també es coordinen i 

organitzen activitats dirigides a aquesta població. 

Per aquest motiu, quan es parla de polítiques de joventut aquestes estan definides 

des d'un punt de vista transversal i sistèmic, ja que ocasionalment, els eixos que es 

vol treballar afecten directament a altres regidories o àrees. La finalitat principal és 

realitzar polítiques adreçades a un públic objectiu concret, amb unes 

característiques determinades i amb unes necessitats específiques. 

POLÍTIQUES D’ACCÉS A L’HABITATGE 
Habitatges de protecció oficial 

Existència d’habitatge de protecció oficial de lloguer, promogut per la 

Corporació Alimentaria de Guissona per a l’ús dels seus treballadors. 

Estudi de pisos buits al centre urbà 

Projecte de masoveria urbana  

Des de l’Oficina Jove del Consell comarcal es va informar d’aquesta iniciativa 

als regidors i regidores de la comarca com a solució alternativa i sinèrgica 

que aborda per una banda la manca d’habitatges i el deteriorament dels 

habitatges sense ús. El segon pas va ser fer una formació sobre els aspectes 

legals i experiències d'èxit al territori. 

Difusió de assessoria d’habitatge per a joves XNEJ 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Promoció de l’associacionisme 

Col·laboració en la tramitació d’alta de les associacions. 

Àrea Vila i d’Atenció a les Persones 

Consell Municipal de Joves 

Òrgan de participació que es crea per la necessitat de conèixer les opinions i 

necessitats del jovent de la vila i per reconèixer i donar suport a les 

iniciatives tan dels grups associats com no associats i de les persones joves 

a títol individual  

Trobada del consell de  joves  

La primera trobada del Consell Municipal de Joves es va realitzar el 27 de 

març de 2021 amb l’objectiu de presentar l’organització i les  tasques de la 

regidoria de joventut i fer un anàlisi de la situació de Guissona  respecte als 

eixos d’actuació de joventut. La segona trobada el 20 de novembre de 2021 

va ser per consultar la situació per elaborar el nou pla local. 

Regidoria de Joventut 

Llista de distribució i web municipal 

Difusió d’informació, bústia de suggeriments 

Regidoria de Comunicació 

Una festa per tothom 

Promoció de la participació de totes les entitats culturals i de lleure de la vila 

en l’organització de la jornada intercultural, en el marc de la Festa Major. 

Regidoria de Festes i Taula de Cohesió 

Mercat Romà de IESSO 

Promoció de la participació popular en les activitats organitzades en el si del 

Mercat 

Foment de la participació juvenil amb el grup de teatre  

Àrea de Cultura i Comissió Organitzadora del Mercat Romà 

Fira d’entitats per la Marató de TV3 

Pla Educatiu d’Entorn 
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Regidoria de Joventut 

Entitats i associacions de Guissona 

COHESIÓ SOCIAL 
Xerrem junts/tes (inici 2022) 

Pla Educatiu d’Entorn 

Cursos de llengua catalana per a nouvinguts 

Consorci de Normalització Lingüística 

Càritas Parroquial 

Tallers per a pares i mares 

Tallers diversos pel foment de la interrelació entre famílies autòctones i 

nouvingudes. 

Pla Educatiu d’Entorn 

Coneixem Guissona 

Visita per part de les aules d’acollida de secundària del poliesportiu, 

l’Ajuntament i el Casal Jove, amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis 

que ofereixen i fer-los pròxims. 

Pla Educatiu d’Entorn 

Tallers d’habilitats per la vida al casal jove 

Tallers quinzenals sobre habilitats per la vida per l’alumnat de l’Aula Oberta, 

l’Aula d’acollida i el SIEI de l’INS Guissona. Activitat dinamitzada en format 

de cercle de reflexió. Promovent  l’escolta i la participació de tothom.  

Regidoria de Joventut. 
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POLÍTIQUES EDUCATIVES 
Aprenentatge i servei. 

Diferents grups d’alumnes de secundària realitzen activitats a infantil, 

primària, a la residència de la gent gran... donant suport i valor afegit a 

l’activitat que s’hi desenvolupa. 

Pla Educatiu d’Entorn 

Activitats culturals de Nadal i setmana santa 

Regidoria de cultura 

Regidoria de joventut 

Jornades musicals 

Escola Municipal de Música 

Mobilitat Segura 

El Servei Català de Trànsit trasllada a la nostra vila el parc de trànsit amb 

activitats específiques per secundària. 

Regidoria d’Educació 

Premis treballs de recerca batxillerat de la Segarra 

Regidoria d’Educació 

Centre de Recursos Pedagògics 

Taller de teatre 

Els participants al taller representen l’obra treballada en el marc del Mercat 

Romà. 

INS Guissona 

Pla Educatiu d’Entorn 

Tallers de suport a la tasca escolar (TSAE) 

Pla Educatiu d’Entorn. 

Programa TEI 

Tutoria entre iguals, programa que es realitza a tots els centres educatius de  

la vila per la prevenció del bullying. 

Pla Educatiu d’Entorn 
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POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT i 
ESPORTS 

Tallers d’educació sexual 

INS Guissona 

Apropa’t 

El projecte té dues parts, en primer lloc, taules informatives amb dinàmiques 

als patis dels centres de secundària per treballar temes de prevenció al 

voltant de l’eix de diferents dies mundials (alimentació, no violència, sida...) 

i tallers trimestrals per l’alumnat de 2n d’ESO sobre sexualitat, 

interculturalitat etc. 

Oficina Jove de la Segarra 

Escolta’t  

Servei de salut jove gratuït i confidencial per a persones de 12 a 30 anys, 

que ofereix assessorament i orientació en temes com la sexualitat, 

l’alimentació, adaptació a noves situacions.  

Escolta’t en ruta són formacions per a joves i famílies en format on-line. 

Oficina Jove  de la Segarra 

Programa Salut i Escola 

Actuació promoguda per tal d'impulsar la promoció i prevenció de la salut a 

l'escola. 

CAP Guissona 

INS Guissona 

Casal Esportiu 

Activitats esportives d’estiu des del 25 de juny i fins al 7 de setembre, amb 

l’objectiu de promoure el lleure entre la població jove. 

Regidoria d’Esports 

Ruta dels castells de la Segarra 

Caminada popular 

Centre Excursionista Guissonenc 
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Sortides populars en BTT 

Club Ciclista Guissona 

Pla de l’Esport a l’Escola 

INS Guissona 

Escola Ramon Estadella i Torradeflot 

Escola Ramon Faus i Esteve  

FEDAC Guissona 

Tornejos al casal Jove  

Competicions de tennis taula , futbolí i coreografies per Nadal 

Regidoria de Joventut 

Promoció de l’Skatepark i del Pump Track municipal 

Campionats d’scooter i tallers de graffiti en resposta a la demanda del grup 

d’usuaris de l’skatepark  

Regidoria de joventut 

Taller de mortals al pavelló 

Activitat del casal jove dinamitzada pel grup de Joves OMG Parkour per 

promocionar aquest esport entre el jovent de Guissona  

Regidoria de Joventut / OMG Parkour 

Promoció del casal jove com a agent de salut  

Promoció del casal jove per la funció positiva de relacions personals i 

activitats de lleure   a la revisió dels 12 anys  

Cap Guissona  

Il·luminar zones insegures 

Plaça Segarra, Sant Pol cruïlles a rambla i cap a la plaça de la Bassa, plaça 

mil·lenari, santa Llúcia als laterals, plaça la plana 

Regidoria d’Igualtat 

Regidoria d’urbanisme 
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Vila Segura  

S’amplien les places de policia local, havent passat de 3 a 5, en el darrer 

any, amb l’objectiu de treballar per una vila segura 

Regidoria de Governació 

“El plaer és teu” 

Recursos per autoconsulta i dinamització de la informació sobre 

sexoafectivitat al casal jove  

Regidoria de Joventut 

POLÍTIQUES CULTURALS  

Cavalcada de reis 

Regidoria de Cultura 

Colla dels Kuartos/Margeners de Guissona 

Cinema al carrer 

Regidoria de Cultura 

Concerts joves de festa major 

Regidoria de Festes 

Comissió de Festes. Creada el 2019 i oberta a tothom amb l’objectiu de 

dinamitzar la Festa Major 

Cursa de quadrigues i/o pista americana 

Activitats per a joves en el si del Mercat Romà de IESSO. 

Comissió del Mercat Romà 

 

POLÍTIQUES D’ACCÉS AL MÓN DE TREBALL 
Visites a empreses 

INS Guissona 

Pla Educatiu d’Entorn 
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Premi Emprenedoria Jove  

Oficina Jove de la Segarra 

Difusió i suport per sol·licitar subvencions  

Oficina Jove de la Segarra i xarxes socials de la regidoria de joventut 

Guissona 

Tauler d’Ofertes de Treball 

Promoció econòmica, oficina Jove consell comarcal 

Referent d’ocupació juvenil 

Programa d’acompanyament a joves de 16 a 29 anys subvencionat pel SOC, 

que neix amb l’objectiu de facilitar la transició des del sistema educatiu al 

laboral. 

Xarxa d’ocupació Jove  

La xarxa d’ocupació Jove va sorgit per atendre la necessitat de les persones 

més joves de la vila per trobar les primeres feines. 

Per una banda , es promociona la borsa del consell esportiu de la Segarra i 

per una altra es fa un contacte entre empreses que ofereixen de llocs de 

treball temporals i joves demandants de feines en èpoques de vacances  i 

caps de setmana. 

En aquest projecte també quedarien inclosos els camps de treball local. 

Entenent el voluntariat com una experiència on les persones joves 

adquireixen competències que tenen no només un gran impacte en l’entorn, 

sinó també un impacte d’aprenentatge en cada persona que hi participa. 

POLÍTIQUES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
Servei d’informació juvenil 

Ubicat al Casal Jove Municipal produeix, tracta, elabora i difon informació 

d’interès per  als joves, de 12 a 29 anys. També realitza tasques 

d’assessorament en matèries d’interès de les persones joves . 

En aquest horari també s’ofereix l’espai com a aula d’estudi.  

Regidoria de Joventut 
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 Instagram, Facebook i espai a la web municipal  

La difusió de les diferents actuacions que es porten a terme es fa a partir de 

l’instagram i Facebook de joventut i de la web municipal. 

Regidoria de joventut 

Material de difusió. 

S’edita material específic de promoció de tots els programes 

Regidoria de joventut 
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DESCRIPCIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU 

A continuació fem referència a la llista d’entitats juvenils (marcades a color) o en 

les que hi ha joves  que formen part del teixit associatiu de Guissona, amb indicació 

de les activitats que realitzen. 

Totes les associacions reben suport tècnic, logístic (cessió de locals i d’espais) i 

econòmic de l’Ajuntament de Guissona per desenvolupar les seves activitats, per 

tant, hi ha una estreta relació. 

ENTITAT ACTIVITATS PRINCIPALS 

AGRUPAMENT ESCOLTA BELLA 

IESSO 

● Cau setmanal 

● Campaments a l’estiu 

● Organització de la festa de la 

Castanyada 

● Suport en moltes activitats de la vila 

CENTRE EXCURSIONISTA 

GUISSONENC 

● Ruta dels Castells per la Segarra 

● Organització de sortides setmanals 

ELS MARGENERS DE GUISSONA 

● Assajos 3 dies a la setmana 

● Actuacions el cap de setmana a 

Guissona o fora de la vila 

● Diada de la colla amb concerts i 

activitats joves 

● Tornejos de futbol sala intercastellers 

● Grup de grallers i tabals que dóna 

suport als Geganters de Guissona 

● Suport en moltes activitats de la vila 

ORGANITZACIÓ DE LA BAKANAL 

● Organitza la festa de la bacanal el 

tercer dissabte de juliol 

● Suport en activitats juvenils diverses 

UNIÓ DE LA COMUNITAT 

SENEGALESA DE LA SEGARRA I 

L'URGELL 

● Suport a la comunitat senegalesa 

● Organitza la festa de la Teranga 

● Suport en moltes activitats de la vila 

ASSOCIACIÓ ESLAVA ORIENTAL 

● Suport a la comunitat eslava 

● Organitza la festa Nacional d’Ucraïna 

● Suport en moltes activitats de la vila 
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ASSOCIACIÓ CONSELL LOCAL 

D’ESPORTS 

● Gestió de l’activitat esportiva de la 

nostra vila de 3 a 16 anys 

● Promou activitats lúdiques i d’oci com 

l’Escala Hi-Fi per Nadal  

ESCOLA DE FUTBOL BASE DE 

GUISSONA I COMARCA 

● Promou la pràctica del futbol entre nens i 

joves de la vila 

CLUB CICLISTA GUISSONA ● Promou sortides en BTT 

COLLA DELS KUARTOS 

(els que fan 25 anys) 

● Organitza propostes culturals i lúdiques 

durant tot l’any 

● No associats 

COMPANYIA DE DANSA MONTSE 

ESTEVE 

● Espectacle solidari per la Marató 

● Participació en l’espectacle de clausura 

del Mercat Romà  

● No associats 
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CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

La vila de Guissona, és la segona població en nombre d’habitants de La Segarra i la 

seva població que no ha parat de créixer des dels anys noranta, en els darrers anys 

(des del 2011) s’ha estabilitzat amb un creixement constant. 

D’acord amb això,  Guissona és una comunitat d’orígens i cultures diverses que vol 

gestionar la diversitat des del pluralisme i la inclusió que suma i enriqueix. Les 

persones joves manifesten la necessitat de posar en valor aquesta diversitat, no 

només en aspectes culturals sinó també en altres temes que poden suposar 

discriminació com el gènere, l’orientació sexual, l’educació, la classe social etc. 

D’acord amb això, la característica principal d’aquest pla local de joventut serà 

COHESIÓ SOCIAL EFECTIVA, COCREACIÓ I SOSTENIBILITAT 

L’oci i la Cultura 

La població jove de Guissona és molt heterogènia i les seves prioritats d’oci són 

molt diverses. Donar resposta a aquesta diversitat des de l’administració és gairebé 

impossible sense la iniciativa dels joves i la cocreació de projectes.  

Oci nocturn 

Guissona compta amb diferents ofertes d’oci privat nocturn, dos pubs i un disco-

pub amb llicència per obrir fins a la matinada. 

Tot i això, l’oferta d’oci nocturn de la vila no atreu a tota la població jove, que ha 

d’utilitzar transport privat buscant alternatives de lleure fora de la vila. 

 

Activitats esportives 

Estan gestionades per l’Escola de Futbol i pel Consell Local d’Esports, els joves 

poden practicar esport reglat, organitzat i de competició, com a activitat 

extraescolar de secundària. 

D’altra banda, Guissona també compta amb tres gimnasos privats i un pàdel indoor 

que aglutinen molts joves de la població. 

Existeixen diferents espais públics de lliure accés per practicar esport de manera 

gratuïta i no dirigida, places i parcs amb zones habilitades, així com, l’skatepark,  el 

pump track, el parc de calistènia  i camins i zones peatonals on molts joves 

practiquen el running. 
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També compten amb un rocòdrom d’escalada indoor gestionat conjuntament amb 

el Centre Excursionista Guissonenc.  

Activitats culturals i de lleure pels més joves 

Molts joves de la vila són membres de la colla Castellera Els Margeners de 

Guissona, és una entitat molt activa amb un grup consolidat on segons les 

aportacions dels joves als grups de discussió costa que nous joves s’acabin 

incorporant. Un altre grup de joves son els Kuartos de Segle, els joves que 

compleixen 25 anys i que organitzen activitats culturals i d’oci durant l’any . 

Però més enllà de l’activitat que realitzen els joves “associats” són poques les 

propostes de lleure a les que poden accedir els joves, sobretot els joves estudiants 

de secundària fins a batxillerats/cicles formatius, que no tenen mitjans per 

desplaçar-se i gaudir de propostes culturals fora de la vila. 

D’acord amb això, es preveu des del Casal Jove portar a terme una tasca de 

dinamització i realització d’activitats de lleure amb els col·lectius més joves,  

promovent la realització d’activitats d’oci alternatiu. 

Sabem que la promoció d’activitats des del Casal Jove pot implicar uns perfils molt 

determinats, i per tant, el servei encara que estigui adreçat a joves de 12 a 18 anys 

no arribarà a tota la població jove de la vila, sinó majoritàriament als joves de 12 a 

16 anys que vulguin trobar-se per fer activitats autogestionades tot i això, es 

portaran a terme trobades i consultes per trobar  propostes puntuals per engrescar 

a tots els joves i promoure un oci alternatiu de qualitat amb la representació de 

tothom. 

Un dels perfils que gaudeix de l’espai jove com a espai obert, és el col·lectiu que 

feia vida de carrer en el seu temps d’oci i troba a l’Escorxador un equipament de 

lliure accés on realitzar activitats i conviu en un ambient distès. L’equipament s’ha 

anat transformant en el temps, tant a nivell de mobiliari com de recursos per tal 

d’ampliar les activitats. En conseqüència, utilitzen el Casal Jove persones joves de 

perfils molt diferents els divendres, dissabtes i diumenges. El qual acaba definint-se 

com a espai de trobada amb els amics. D’acord amb això, i tenint en compte que es 

necessari tenir un carnet per accedir-hi actualment hi ha 218 carnets actius, 140 

joves usuaris habituals amb una mitjana de  60 de joves/dia  que poden passar pel 

Casal quan la situació sanitària ha permès obrir el casal únicament amb restriccions 

d’aforament.  
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Oferta cultural i d’oci 

No existeix una programació estable d’activitats de lleure i culturals alternatives a 

les adreçades a la població de Guissona, excepte la festa major jove. 

En els darrers anys, des del Casal Jove, s’han fet diferents propostes puntuals per a 

joves que han tingut molt bona resposta EL TUNEL DEL TERROR (per la 

castanyada), des del 2018 amb participació de joves guissonencs, FESTA HOLI (per 

la jornada intercultural Colors), tallers de teatre i sessions de cinema, totes elles 

gratuïtes i adreçades al públic adolescent. Una de les característiques del projecte 

de dinamització del casal jove que el fa ser un espai obert i accessible per a 

tothom.  

El tema de l’oci ha estat destacat en les trobades del consell municipal de joves, les 

enquestes i grups de discussió, per la necessitat de trobar noves propostes més 

enllà de la festa major jove i les activitats promogudes per la colla de Kuartos, amb 

més participació de les persones joves en l’organització i amb activitats on es 

puguin implicar  els adolescents que vagin més enllà del consum d’alcohol.   

Fora del que s’ofereix des del Casal Jove, Guissona, compta amb una escola de 

teatre dinamitzada per La Caserna amb un grup d’adolescents que han iniciat el 

curs 2021-2022 i han participat en el túnel del terror d’enguany. 

Des del Centre Catòlic es porta teatre a la vila i des de l’Associació Ateneu de 

Guissona s’organitzen sortides mensuals al teatre, però tot va destinat a un públic 

més adult i la població jove no es sent identificada en aquestes activitats. 

D’altra banda, l’any 2011 es va obrir el teatre de Ca l’Eril amb aforament per una 

setantena de persones un teatre que porta una nova oferta musical a Guissona a la 

que hi accedeix majoritàriament la població més gran de 25 anys que busca 

propostes d’oci cultural per la zona. 

D’acord amb tot això, i segons el que ja hem anat comentant, des de l’àrea de 

joventut es promourà la festa major, el  casal jove com a espai obert, propostes de 

lleure gratuïtes al casal jove i en altres espais.  

Altrament, s’implementarà la participació de les persones joves tan en les activitats 

del casal com en les activitats culturals i d’oci adreçades a aquest públic de la vila. 

Donat que l’aposta per l’equipament juvenil ha provocat la consolidació d’un 

nombrós grup de persones joves que han gaudit i gaudeixen durant l’adolescència 

d’un espai municipal propi on poden opinar, ser escoltats, conviure i aprendre. És el 

moment d’ aprofitar el potencial del  consell municipal de joves i juntament amb 

altres joves participatius per crear nous projectes d’oci i  cultura els quals són molt 

necessaris pel  benestar del jovent 
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Participació i associacionisme 

Guissona compta amb un important teixit associatiu que implica a la població jove, 

entitats consolidades i un important grau de participació (vegeu l’apartat activitats 

culturals i de lleure). No obstant això a la trobada del consell municipal de joves  

els joves van manifestar la falta comunicació i que estaria molt bé que hi hagués 

una secció jove a les entitats i més projectes comuns per promoure l’oci i la cultura 

alternatius. 

Des de l’Ajuntament de Guissona, en el marc del darrer Pla Local de Joventut, es va 

crear un nou òrgan de participació, el consell municipal de joves, obert a entitats 

juvenils i també a joves no associats, representats dels centres educatius i joves a 

títol individual com a element de consulta permanent entre joves i ajuntament. 

Aquest òrgan s’ha trobat en dues ocasions, per tant la trajectòria es curta però amb 

molt recorregut a fer. Una de les primeres conclusions es la necessitat d’obrir-se a 

més joves. 

Per part dels joves associats, son conscients de que hi ha una forta tendència a 

tancar-se però s’ha iniciat el camí per  implicar-los en altres projectes, que puguin 

obrir-se a la població jove i comprendre que els objectius poden ser compartits  

sense allunyar-se  dels objectius propis de l’entitat.  

D’acord amb això, s’estableixen dues trobades anuals d’entitats i associacions amb 

l’Ajuntament, aquestes són a nivell general, per definir propostes de PARTICIPACIÓ  

a nivell global de municipi (Mercat Romà, Jornada Intercultural, Marató TV3 , també 

es fan les trobades del Consell Municipal de Joves...)  

La participació al casal jove s’ha vehiculat principalment de manera presencial, amb 

consultes i propostes directes. D’altra banda, les tecnologies i xarxes socials: 

WhatsApp i Instagram principalment  fan que sigui més fàcil la coordinació, tant 

amb joves associats com amb joves no associats, que poden fer arribar via xarxes 

socials les seves peticions i demandes. 

Així doncs, utilitzarem les trobades i  les xarxes com a canal de contacte amb els 

joves i com a canal de difusió, de la mateixa manera promourem que els joves les 

utilitzin per fer arribar peticions i demandes amb l’objectiu d’adequar les propostes 

del Casal Jove a les seves necessitats. 
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Informació i comunicació 

El Punt d’Informació Jove es troba ubicat a l’espai del Casal Jove on tota la joventut 

pot trobar-hi qualsevol informació que sigui del seu interès en un horari diferenciat 

del servei de punt de trobada. 

Cada mes de setembre es realitza una campanya de promoció del 

Casal Jove, amb l'objectiu de donar a conèixer les noves propostes, 

nous horaris, etc.  

També, una presentació del servei a les aules de 1r d'ESO amb la 

finalitat de captar nous usuaris i donar a conèixer el recurs. 

Juntament amb el CONSELL COMARCAL, mitjançant el projecte Apropa’t, una 

vegada al mes es visita els patis dels centres de secundària, amb l’objectiu 

d’apropar-nos als joves i de que coneguin les propostes que es porten a terme, tant 

a nivell de municipi com a nivell de comarca. Aquests punts es valoren de forma 

molt positiva i a poc a poc s’hi van combinant diferents activitats, dinàmiques en 

funció del mes, amb l’objectiu de conscienciar sobre diferents temes (SIDA, 

violència de gènere, tabac, alimentació saludable, ...) 

D’acord amb el que hem comentat en l’apartat anterior, les xarxes socials seran les 

eines que ens permetran fer arribar la informació a la població jove i per mitjà 

d’aquest canal nosaltres també arribarem als joves. 

Un altre aspecte a valorar, és la comunicació interna i la coordinació entre diferents 

àrees i professionals de l’Ajuntament, ja que són elements fonamentals a l’hora de 

planificar polítiques i actuacions de manera conjunta i transversal, i per tant, de 

foment del treball interdepartamental, atès que és positiu promoure cap a la 

població jove, activitats que es plantegen des d’altes regidories com cultura, 

esports, ... 

La comunicació és un punt clau i arribar als joves a vegades no és fàcil, una 

proposta interessant seria presentar els serveis de joventut als alumnes de 6è de 

primària dels centres de Guissona, amb una visita a l’equipament com es fa als 

alumnes de l’Aula d’acollida, per tal de donar a conèixer el recurs i començar a 

sembrar en la participació de la joventut.  
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Educació 

Guissona compta amb dos centres educatius de formació reglada, a nivell d’ESO: el 

FEDAC Guissona i l’Institut Guissona, el qual també ofereix batxillerat i cicles 

formatius. Tot i això, hi ha una important demanda de cicles formatius que no 

s’imparteixen a Guissona com el cicle formatiu d’educació infantil i els de la branca 

sanitària. Pel que fa als batxillerats, la població de Guissona troba a faltar el 

batxillerat artístic. També manca una escola d’adults per donar resposta educativa 

als joves i no joves que necessites una formació estable. Aquesta és una escola que 

a Catalunya depèn del Departament d'Educació de la Generalitat i que ofereix 

gratuïtament a ciutadans adults (+16) des de cursos d'alfabetització o 

d'aprenentatge de la llengua fins a estudis d'accés a la universitat per a majors de 

vint-i-cinc anys. Des dels Instituts, un cop finalitzada la ESO, des dels dos centres 

se’ls facilita informació, a través de materials i xerrades orientatives i 

d’assessorament per tal de que els estudiants coneguin quins itineraris existeixen 

per continuar amb els estudis. Pel que fa als estudis universitaris, la majoria de 

joves opten per estudiar a fora, principalment a Lleida i a Barcelona, tot i que 

alguns es traslladen a altres ciutats, com Vic i Girona. En tots els casos, 

majoritàriament s’allotgen en pisos d’estudiants a la ciutat escollida per estudiar la 

carrera. Són molts pocs els casos en que s’opta per estudiar a distància, aquestes 

són opcions escollides per qui vol seguir els estudis a partir dels 30 anys. 

Pel que fa referència a l’oferta educativa no reglada, des de l’àrea de Joventut de 

l’Ajuntament de Guissona es desenvolupa un Pla de formació en el lleure, destinat a 

joves que estan realitzant tasques de monitors de lleure. Existeix una programació 

específica de cursos per obtenir els títols de monitors i directors de lleure infantil en 

coordinació amb l’Oficina Jove de la Segarra Per una altra banda, altres espais 

formatius no reglats, cal esmentar que Guissona no compta amb Escola Oficial 

d’Idiomes, qui vulgui matricular-s’hi ha d’anar a Cervera o a Tàrrega amb els 

problemes de mobilitat que això comporta. L’altra opció per cursar idiomes és 

accedir a una de les dues acadèmies d’anglès de la vila. Un altre espai formatiu no 

reglat, és l’Escola Municipal de Música, de la que en participen i gaudeixen nens, 

joves i adults. La Biblioteca Municipal, esdevé també un espai utilitzat com a aula 

d’estudi i espai de realització de treballs en grup, així com el Punt d’informació 

Juvenil que també s’ha sumat en aquesta funció, oferint un espai de 4 a 6 de la 

tarda de dijous a diumenge. El punt d’informació juvenil també ofereix tallers en 

horari lectiu dins l’equipament  als alumnes de l’Aula Oberta, Aula d’acollida i SIEI 

de l’Institut Guissona  
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Treball 

En el cas de Guissona, les dades d’atur registrat no són preocupants, la població 

jove aturada és el 4% (IDESCAT, 2020). Podem considerar que la situació de 

Guissona és excepcional dins del territori català, ja que aquesta compta amb el 

Corporació Alimentari de Guissona, empresa de la qual gairebé en viu la totalitat de 

la població i que està en situació de creixement, en conseqüència, l’estabilitat 

laboral no presenta un perill elevat. Aquest fet però va en contra de la diversificació 

de llocs de treball, costa molt trobar feina en entorns diferents dels del Corporació 

Alimentari de Guissona i una de les poques alternatives existents és 

l’emprenedoria, que en nombroses ocasions a fracassat. 

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la Segarra 

s’organitzen cursos de cerca de feina, ús de les TIC, conducció de carretons 

elevadors, etc. Cursos establerts en funció de les necessitats detectades entre la 

població aturada. L’objectiu principal d’aquest espai és facilitar els recursos i la 

formació necessàries per fomentar la cerca activa i autònoma de feina. 

A més l’Oficina jove de la Segarra , en col·laboració amb el SOC existeix la figura 

de la referent d’ocupació que dona suport a la cerca de feina de les persones joves 

de la comarca.  

Tanmateix, la regidoria de joventut ha creat la xarxa d’ocupació jove per tal 

d’acompanyar a la joventut de Guissona a trobar les primeres feines, amb una 

borsa de treball temporal per estudiants, la promoció de la borsa de monitoratge 

del consell esportiu de la Segarra, camps de treball local, un voluntariat com a 

experiència per a desenvolupar competències com: anàlisi i resolució de problemes, 

capacitat de liderar iniciatives, comunicació interpersonal, flexibilitat i innovació, 

iniciativa i autonomia,  planificació i organització i  treball en equip. 

D’altra banda, des del Consell Comarcal de la Segarra també es gestiona el TOT, el 

Tauler d’Ofertes de Treball (TOT) i el Tauler d’Ofertes Formatives (TOF) de la 

comarca i rodalies extretes de diferents fonts i que s’actualitzen i publiquen 

setmanalment. 
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Habitatge 

La “Proposta estratègica en matèria d’habitatge a la Segarra (2021)” detecta punts 

fonamentals que afecten a la població jove en matèria d’habitatge: s’observa una 

manca d’oferta d’habitatge, tant en venda com en lloguer i en conseqüència de 

la desigualtat entre la poca oferta i l’alta demanda els preus dels lloguers són molt 

elevats. Una insuficient oferta d’habitatge social i de polítiques públiques per a 

la seva promoció. Manca d’accessibilitat i de rehabilitació en habitatges on viuen 

persones grans, dependents o amb discapacitat, fet que comporta greus 

conseqüències per l’autonomia, la participació i la salut d’aquestes persones. 

Persones immigrades que arriben a la comarca es troben en situacions precàries 

d’habitatge, amb greus problemes per trobar-ne o pisos sobreocupats. Situacions 

de pobresa energètica també suposen un greu impacte en la qualitat de vida i la 

salut de les persones que la pateixen. Al municipi de Guissona apareixen molts 

habitatges en lloguer amb una qualificació energètica molt baixa a causa de 

característiques constructives (materials, aïllaments, tancaments, ...) i amb un 

sistema de climatització elèctric en molts casos, fet que augmenta la despesa 

energètica associada . I finalment, la població jove que no pot emancipar-se 

pels costos de l’habitatge i el dèficit en l’oferta d’habitatges socials.  

A Guissona, tot i que en el darrer Pla Local de Joventut, comptàvem amb molts 

joves que havien arribat a Guissona per contractació en origen i que vivien en pisos 

de lloguer compartits, aquesta tendència ha canviat en els darrers anys (aquells 

joves ara ja tenen més de 30 anys i molts han fet reagrupament familiar i tenen 

fills, vivint amb família), tendint a la tendència de la resta de Catalunya, molts 

joves viuen amb les famílies i els pocs que s’emancipen ho fan amb pisos 

compartits, atesos els preus abusius dels habitatges de lloguer. 

El Consell Comarcal de la Segarra compta amb una borsa jove d’habitatge, un 

servei gratuït que fa de mitjancer entre propietaris i joves que necessiten pis. Té 

per objectiu posar en contacte joves amb els propietaris que volen llogar-los 

habitatges. Sempre es busca el millor per ambdues parts, i s'ofereix tots els serveis 

necessaris perquè es formalitzi el contracte. 

Actualment existeixen promoció de pisos de protecció oficial gestionats per la 

Corporació Alimentària de Guissona però els beneficiaris son personal de l’empresa, 

les accions que te previstes l’ajuntament és l’adquisició de terreny per futurs 

projectes i un cens d’habitatges buits per fer accions que promoguin el lloguer, la 

venda i en un futur, la masoveria urbana. 
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Salut i Esports 

A Guissona existeixen diferents serveis destinats a l’àmbit de salut juvenil, per la 

majoria de joves el CAP és l’únic referent, per això, aquest deriva als altres serveis 

si ho considera necessari. 

Des del CAP a la trobada d’experts s’ha fet visible  l’augment de la obesitat i dels 

trastorns mentals després de la pandèmia i la necessitar de dur a terme a Guissona 

més programes de salut comunitària que es podran dur a terme quan estigui 

acabat el nou CAP de Guissona (2024).  

Cal destacar el programa SALUT I ESCOLA que es desenvolupa a l’INS Guissona i a 

l’Institut de la FEDAC Guissona, destinat a informar i orientar sobre qualsevol 

consulta que realitzin en l’àmbit de la salut. Les persones joves estudiants valoren 

molt positivament aquest servei, sobretot per la garantia de l’anonimat en les 

consultes. 

Els joves que estan escolaritzats consideren que estan ben informats en temes de 

salut, atès que des dels centres es realitzen campanyes informatives, especialment 

en temes de consum de drogues i sexualitat.  

Finalment, des del  Consell Comarcal de la Segarra, s’ofereix a la nostra vila un 

Servei de Suport Psicològic pels joves i les famílies que ho necessitin, una 

orientació psicològica a famílies amb joves, com també, consell i orientació 

psicològica directament a joves. De cara a la joventut es treballa el consell i el 

seguiment davant d'actuacions com el consum de drogodependències, l'orientació 

sexual, entre d’altres. A més, s'ofereix assessorament a serveis i professionals que 

treballen amb joves, entre altres consultes en línia d'aquestes temàtiques. 

Des de l’oficina Jove de la Segarra es du a terme el projecte Escolta’t, un servei de 

salut jove per donar suport a la joventut amb atencions individualitzades i amb 

tallers per a persones joves i famílies.  També el projecte Apropa’t  en col·laboració 

amb el casal jove on es realitzen dinàmiques a l’hora del pati i tallers  sobre temes 

de salut entre d’altres  

Es considera que els nivells de consum de drogues de la vila de Guissona no 

difereixen de la resta de Catalunya. Es detecta un consum important de cànnabis i 

alcohol, especialment els caps de setmana, i un avançament de les edats d’inici a 

aquests consums, però que no són nivells problemàtics. 
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Cohesió Social i Equilibri Territorial 

La població Jove a Guissona és d’origen molt divers, tan a les enquestes com en els 

grups de discussió manifesten que no hi ha cap problema entorn a la diversitat, 

altrament, si que consideren que els adults tenen més dificultats en relacionar-se.  

La diversitat cultural es celebra  amb festes com la Teranga els senegalesos, la 

Festa de Colòmbia, la festa de la independència d’Ucraïna, Colors o Una festa per a 

tots, organitzada per l’ajuntament.  

Molts joves nouvinguts ja formen part d’entitats i associacions de la vila, com la 

colla castellera dels Margeners de Guissona. També existeixen moltes colles de 

joves, en les que conviuen nois i noies de diferents nacionalitats, per tant, a l’hora 

de definir actuacions en matèria de joventut pensarem amb la participació de tots 

els joves, com a JOVES, amb els seus interessos i dificultats deixant de treballar la 

“interculturalitat” de manera preferent i posant en valors altres aspectes de la 

identitat dels joves que poden condicionar el seu desenvolupament. L’opinió dels 

joves es que cal fer alguna cosa per relligar no només a les persones de diferents 

orígens sinó altres diversitats, les edats, el gènere, nivell d’estudis, classe social, 

etc per fer una vida més comunitària. Un dels aspectes que es van destacar el les 

trobades de joves i experts van ser la salut mental i la identitat de gènere. 

Les polítiques de joventut entorn a la cohesió social estan relacionades amb 

fomentar el grau d’implicació, de compromís i de participació dels membres de la 

comunitat per tal de conscienciar, empoderar i combatre les desigualtats. 
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Urbanisme i Mobilitat 

Guissona compta amb molts equipaments de lliure accés per realitzar activitats 

esportives i un entorn natural accessible i cuidat. En aquests darrers anys els joves 

han realitzat algunes demandes com l’ampliació de l’skatepark o la creació d’un 

parc de parkour que no han estat possibles, malgrat això s’ha ampliat el nombre 

d’equipaments  com el Pump track i el parc de Calistenia. També s’han realitzat 

actuacions en la millora de l’enllumenat d’alguns carrers de la vila.  

Molts joves destaquen els serveis limitats i insuficients que hi ha entorn a la 

mobilitat de la vila, ja sigui per buscar alternatives de lleure, estudis o ocupació en 

un àmbit diferent al de la Corporació Alimentària de Guissona. Malgrat les millores 

en la freqüència d’autobusos la gairebé inexistent xarxa de transport públic fa que 

els faci molt difícil sortir de la vila i que calgui la col·laboració de les famílies per 

acompanyar-los en petits desplaçaments, per aquest motiu molts joves reclamen el 

carnet de conduir tot just fer els 18 anys. 

Des del Casal Jove es dinamitza espais a la web on enunciar places lliures de cotxe, 

els recorreguts i així oferir-les a un preu mòdic, per compartir vehicles en 

desplaçaments diaris a municipis veïns: Lleida, Tàrrega, Cervera, etc. al marge 

d’això no es pot fer massa més, tot i que a nivell polític es mostra preocupació en 

aquest àmbit i es treballa per la sol·licitud de millora de la xarxa de transport públic 

a la vila. 
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DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

El Pla Local de Joventut de Guissona es concep com un document que defineix i 

estructura totes les actuacions adreçades a la població jove de Guissona, en 

qualsevol dels seus àmbits d’interès i atenent a les seves necessitats. 

Entenem per població jove el col·lectiu de nois i noies de 15 a 29 anys. De tota 

manera, algunes mesures, com les de l’habitatge o ocupació poden ampliar-se fins 

a joves de 35 anys, així com algun tipus de política educativa o de salut que es pot 

començar a treballar des de primer d’ESO, si ho fem amb els alumnes de l’INS 

Guissona. 

Partint de les conclusions de la diagnosi, s’ha dissenyat el Pla Local de Joventut que 

s’estructura en dues grans parts: 

● Objectius i actuacions 

● Metodologia de la implementació i avaluació 

Per facilitar el procés de treball entre els diferents agents socials que han participat, 

així com, per ajudar a la comprensió del document, s’ha establert 9 eixos que 

recullen els diversos àmbits de la vida dels joves: 

● Educació                                  E 

● Treball                                            T 

● Habitatge                                  H 

● Cultura i Oci                                    C 

● Salut i Esports                           S 

● Participació                                      P 

● Informació i Comunicació I 

● Cohesió Social i Equilibri Territorial CS 

● Urbanisme i Mobilitat   M 

Tot i això, hem de tenir present que els diferents eixos estan interconnectats, ja 

que moltes de les necessitats i problemàtiques dels i les joves responen a la 

multicausalitat i provenen de la interacció de diversos aspectes alhora. Les 

polítiques adreçades a la joventut, per tant, s’han de contemplar des d’un marc 

integral, on és imprescindible la coordinació entre Serveis i el treball en xarxa, ja 

que és l’única via per tenir una visió conjunta i coordinada de cada eix. 

Aquest Pla pretén recollir les demandes i propostes d’accions formulades per una 

vintena de joves en el grup de discussió i les enquestes realitzades a gairebé 
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quatre-centes persones joves, tenint en compte els objectius i atenent al context 

econòmic en que vivim. 

A partir de l’extracció de les aportacions realitzades en les dades i tenint en compte 

les aportacions dels diferents serveis municipals, hem elaborat els objectius i les 

actuacions del Pla Local de Joventut. 

A continuació es detallen els objectius de cadascun dels eixos, les actuacions que 

se’n deriven i el calendari d’execució, així com els indicadors d’avaluació i 

seguiment. 

Per facilitar la consulta del Pla, s’ha incorporat una codificació específica per cada 

actuació formada per una lletra que indica l’eix on s’ubica, i un nombre, que fa 

referència al lloc que ocupa l’actuació dins l’eix de treball. Algunes actuacions poden 

correspondre a més d’un eix, però només les ubicarem a l’eix principal per evitar 

duplicitats. 

Definits i desenvolupats els objectius i eixos, s’ha definit com es farà la 

implementació del Pla Local de Joventut, seguint els 4 principis rectors: 

participació, transformació, integralitat i qualitat.  

Des de la regidoria de joventut es vetllarà pel compliment del Pla i es farà una 

avaluació continuada del mateix. 

A més, la Comissió Tècnica Interdepartamental, formada per regidors i/o tècnics de 

les regidories d’esports, cultura i sanitat, farà reunions de seguiment. Serà l’espai 

de debat i discussió partint del recull dels resultats dels indicadors de cada 

actuació, i d’informes tècnics sobre el desenvolupament del Pla Local de Joventut. 

La Comissió Tècnica anualment redactarà un informe sobre el Pla Local de Joventut, 

on es podran incorporar propostes de canvis i modificacions de les actuacions 

incloses al Pla Local de Joventut, amb l’objectiu de multiplicar la seva eficiència i 

impacte. 
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OBJECTIUS I ACTUACIONS PER EIXOS 
 

L’objectiu fonamental del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l’Ajuntament de 

Guissona és el de redefinir les noves línies d’actuació de la política municipal de 

joventut per aquest període, amb la pretensió de garantir que des de tots els 

àmbits de la gestió municipal es portin a terme programes i serveis adreçats als 

joves de Guissona i a la vegada, ordenar i definir les prioritats de la legislatura 

actual. Els objectius que es proposen pretenen millorar les condicions de vida dels 

nostres joves i són: 

Impulsar polítiques integrals de joventut amb perspectiva d’inclusió social, 

feminisme i equitat.  

A l’hora de portar a terme actuacions per la població jove, cal treballar en equip, les 

polítiques de joventut dels joves afecten a diferents àmbits però necessiten una 

resposta única. S’ha de treballar de forma conjunta amb les altres regidories de 

l’Ajuntament, amb el consell comarcal, amb les entitats i associacions del municipi 

etc. D’aquesta manera podrem desenvolupar polítiques de joventut tenint en 

compte diverses opcions que recullin tots els problemes i necessitats de la població 

jove. Promoure un mètode de treball interdepartamental, interinstitucional, en 

xarxa i amb la participació de les persones joves.  

Fomentar el diàleg entre joves associats, no associats i Ajuntament.  

Creació del consell municipal de joves, fomentar les comissions de treball i el 

potencial de l’equipament juvenil coma  espai de comunicació, cocreació i 

participació de les persones joves.  Des de l’àrea de joventut es treballarà pel 

foment de l’associacionisme, donant suport a les entitats i associacions per facilitar 

la seva tasca, enfortint els vincles establerts i creant-ne de nous. A més, convé 

potenciar la visualització de les associacions, per donar a conèixer la seva tasca i 

promoure el relleu generacional que aporten les persones joves, amb noves idees i 

maneres de fer. 

Promoure la cocreació, expressió i identitats 

És necessari que les persones joves es sentin incloses a la vida diària de Guissona, 

la comunitat on viuen... La regidoria de joventut fomentarà aquest fet  través de la 

cocreació i participació, accés i expressió cultural i l’ús de l’espai públic, per tal de 

que el jovent pugui  establir una vinculació emocional amb el territori per tal de 

fomentar el civisme i la sostenibilitat. En les diferents actuacions això ajudarà a la 
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socialització i incrementarà la participació a les activitats del municipi, aportant tot 

el talent i iniciatives de la joventut de Guissona en les activitats  

Millorar els projectes de vida i emancipacions dignes de les persones joves 

Des de l’àrea de joventut treballem pels joves i amb els joves. Vetllant per una 

educació integral, acompanyament en el trajecte educatiu i ocupacional digne. Un 

accés a l’habitatge, salut i una connexió i transformació digital, fomentant les 

competències digitals i vetllant per reduir la bretxa digital. 

Fomentar la participació dels joves en les activitats de lleure 

Des dels grups de discussió, els joves, sobretot els de 15 a 18 anys, amb 

problemes de mobilitat, han demanat que s’incrementi l’oci del municipi, des de 

l’àrea de joventut contribuirem perquè això sigui possible, promovent el Casal Jove, 

com espai de lleure juvenil, demanant als mateixos joves que facin les propostes i 

treballant perquè sigui participatiu. Han de ser els mateixos joves els que decideixin 

que volen fer en el temps lliure i que col·laborin per fer-ho possible, per això es vol 

crear un grup de treball de joves perquè treballin en equip per organitzar activitats, 

sostenibles promoguin el be comú  i l’oci alternatiu,   

Tan la transversalitat educativa com fomentar la expressió i creativitat son  una 

peça clau a l’hora de construir la població jove, per això, en els àmbits d’intervenció 

de lleure cal incloure tallers i activitats d’àmbit socioeducatiu així com activitats que 

fomentin l’expressió artística i l’esperit crític. Promovent el desenvolupament de 

projectes juvenils. Facilitar que la joventut creïn projectes propis, evitant el 

paternalisme, les persones joves han de crear, organitzar i responsabilitzar-se dels 

seus projectes i interessos que els ajudaran a desenvolupar habilitats per la vida . 

Dinamització dels joves  (reconeixement de la tasca del professionals de 

joventut) 

Cada persona jove és un món, té unes vivències, unes situacions, uns projectes ,... 

aquestes diferents necessiten respostes de proximitat, és per això que cal una 

figura de dinamitzador juvenil, que treballa al costat de la joventut i que dissenya 

les actuacions que permetin a les persones joves facilitar-los-hi les habilitats socials 

per viure en societat. A partir de les mateixes problemàtiques fer-los capaços 

d’actuar amb autonomia, de reflexionar i decidir. 
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OBJECTIUS I ACTUACIONS PER EIXOS 

EIX 1. EDUCACIÓ (E) 
EIX 1. EDUCACIÓ (E) 

Conclusions 
de la 

diagnosis 

- El 74% valoraria positivament un increment de l’oferta 
formativa en cursos (idiomes, videojocs...) 

- El 69% dels joves s’han desplaçat pels estudis i un 23% 
resideix en un altre municipi per estudis.  

- El 76% té estudis superiors (de CFGM a Doctorats) i el 39% 
té estudis universitaris o superiors (postgrau, màster o 
doctorat). 

- Correlació entre el nivell de formació assolit i nacionalitat en 
la població total, un 21% de la nacionalitat espanyola 
accedeix a estudis secundaris en comparativa amb un 12% 
de la nacionalitat estrangera. Un 27% de la espanyola 
accedeix a educació superior i un 6% de la estrangera.  

- El factor gènere també afecta: els nois nouvinguts 
tendeixen als CFGM i iniciar-se en el món laboral i les noies 
a realitzar batxillerat i estudis superiors.  

Objectius específics Objectius de procés / resultats 

1. Conèixer la realitat de la població 
estudiant de Guissona, tenint en 
compte la seva diversitat per raó de 
gènere, origen, ... 

Donar resposta a les necessitats 
canviants dels i les joves estudiants de 
la vila 

Crear una xarxa d’agents educatius que 
permeti fer una millor planificació de les 
actuacions en matèria educativa. 

2. Afavorir l’accés del si les joves a la 
formació en tots els nivells educatius 

Orientar i assessorar els i les joves 
sobre les diferents opcions formatives, 
vetllant perquè no es reprodueixin 
estereotips sexistes. 

Acostar la informació sobre la formació 
acadèmica als entorns on es troben els i 
les joves. 

Acompanyar els i les joves en els 
processos de transició en el seu 
recorregut 

3. Disminuir el fracàs escolar entre 
l’alumnat jove de Guissona, tenint 
en compte la diversitat per raó de 
gènere i origen, entre d’altres 

Promoure els tallers de suport a la tasca 
escolar 

Facilitar l’accés del si les joves de 
Guissona a espais d’estudi adaptats a 
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les seves necessitats 

4. Fomentar l’educació en valors Oferir els recursos als Centres de 
secundaria per fomentar la igualtat i la 
no discriminació 

Donar suport a les entitats de lleure 

 

Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

E1. Adaptar els recursos del Punt d’Informació Juvenil a les necessitats 
informatives dels joves 

Objectius amb els que es 
relaciona 

1.2.1 

Descripció: Difusió via xarxes socials  de formacions, beques i recursos que 
poden interessar i garantir que totes les persones joves accedeixin a les 
oportunitats educatives que s’ofereixen a l’entorn. Difusió de fulletons i cartells de 
l’oferta educativa de la comarca  

Responsables de gestió Punt d’informació jove 

Destinataris Tots els joves amb demanda d’informació 
relacionada amb l’educació. 

Indicadors d’avaluació Ús i consulta dels recursos del Punt 
d’Informació Jove per part dels joves 

 
 
E2. Promoure que els instituts segueixin realitzant Jornades d’Orientació 
en la Formació Professional i Estudis 

Objectius amb els que es 
relaciona 

1.2.1 

Descripció: Tal i com s’ha anat fent en els darrers anys, l’INS Guissona i el de la 
FEDAC Guissona (en el moment que compti amb grups de 4t d’ESO) hauran de 
plantejar jornades o activitats d’orientació, tant en formació professional com 
d’estudis universitaris 

Responsables de gestió - Institut Guissona 

- Institut de la FEDAC Guissona 

- Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari 

Destinataris Tots els alumnes de 4t d’ESO i segon de 
batxillerat dels instituts de Guissona 

Indicadors d’avaluació - Nombre de jornades d’orientació 
professional realitzades anualment a 
cada centre 

- Nombre d’usuaris de les jornades 
d’orientació professional realitzades 
des dels centres 
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E3. Promoure la continuïtat del projecte de tallers de suport a la tasca 
escolar 

Objectius amb els que es 
relaciona 

1.1.1 – 1.1.2 – 1.2.1 – 1.2.3 – 1.3.1 

Descripció: Des del Pla Educatiu d’Entorn s’està portant a terme tallers de suport 
a la tasca escolar amb tots els alumnes amb necessitats socio-econòmiques de 
l’Institut Guissona, aquestes monitores també donen orientació i acompanyament 
a l’alumnat en aspectes relacionats amb l’educació. 

Responsables de gestió - Pla Educatiu d’Entorn 

- Institut de la FEDAC Guissona (en cas 
d’ampliació del Projecte) 

- Institut Guissona 

 

Destinataris Els alumnes amb necessitats socio-
econòmiques més desafavorides, escollides 
per les CADs de cada centre 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’usuaris de l’activitat 

- Millora de l’èxit acadèmic per part dels 
usuaris del servei 

- Avaluació per part del professorat i de 
les famílies del servei 

 
E4. Habilitar equipaments i locals públics per a l’estudi i la realització de 
treballs en grup 

Objectius amb els que es 
relaciona 

1.3.2 

Descripció: Promoure l’ús de la Biblioteca Municipal i del Casal Jove com aula 
d’estudi. L’equipament juvenil ofereix l’espai els dijous de 16 a 19h i de divendres 
a diumenge de 16 a 18h per a l’estudi i per la realització de treball en grup.  

Responsables de gestió - Biblioteca Municipal 

- Àrea de Joventut 

Destinataris Alumnes dels instituts de Guissona o joves 
que estiguin estudiant estudis universitaris i 
vulguin fer ús d’aquest espai 

Indicadors d’avaluació - Demanda d’espais d’estudi per la 
població jove 

- Ús d’espais d’estudi per la població 
jove 

- Ús d’espais d’estudi en horari nocturn 
per la població jove 
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E5. Continuïtat del programa de formació en el lleure 

Objectius amb els que es 
relaciona 

1.4.2 

Descripció: Oferir el curs de monitors de lleure, com a curs intensiu durant les 
vacances, i en funció de la demanda es van oferint el de monitor de menjador i el 
de director de lleure, en coordinació amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal 
de la Segarra  

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris Joves que vulguin ampliar la seva formació 
en el lleure, provinents o no , de les entitats 
de lleure de la vila. 

Indicadors d’avaluació - Nombre de formacions en el 
lleure/any 

- Nombre de participants en les 
formacions 

 
E6. Promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 

Objectius amb els que es 
relaciona 

1.4.1 

Descripció: Oferir recursos als centres educatius per al foment de la igualtat i la 
no discriminació 

Responsables de gestió - Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Guissona 

- Àrea de Dona del Consell Comarcal de 
la Segarra 

- Àrea d’Immigració Local i Comarcal 

Destinataris Joves dels centres educatius de secundària 

Indicadors d’avaluació Actuacions de promoció de la igualtat 
d’oportunitats als centres 
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EIX 2. TREBALL (T) 
EIX 2. TREBALL (T) 

Conclusions de 

la diagnosi 

- La taxa d’atur en la joventut és d’un 4% en comparació 
amb un 5’04% en adults. Les edats amb més 
representació són entre 25 i 34 anys.  

- La vila presenta una gran oferta laboral encarada a la 
formació mitja, en formació superior també hi ha 
presència d’oferta sobretot en els àmbits econòmics i 
científics.  

- El 74% de la població jove d’entre 12 a 16 anys no vol 
quedar-se a treballar a la vila, només un 34% 
considera que podria trobar-hi la feina d’acord amb les 
seves necessitats, formació i interessos.  

- El 57% de la joventut major de 16 anys treballa a 
Guissona, tot i això nomes un 23% treballa del que ha 
estudiat. El 43% restant treballa fora de la vila.  

- Aquest fet podria acabar produint que la joventut de la 
vila acabi realitzant fora d’aquesta el seu projecte de 
vida.  

Objectius específics Objectius de procés / resultats  

2.1. Facilitar als i les joves de Guissona 
l’accés al món laboral, en condicions 
d’igualtat 

 

Facilitar l’accés dels i les joves a una 
formació adreçada a l’orientació en el 
món laboral en condicions d’igualtat. 

Fer difusió de les ofertes i les demandes 
laborals adreçades a les persones joves, 
en condicions d’igualtat. 

Informar, orientar i assessorar en 
projectes d’autoocupació. 

Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

T1. Referent d’ocupació juvenil 

Objectius amb els que es 
relaciona 

2.1.1  

Descripció: Des de l’oficina jove de la Segarra en coordinació amb el SOC es 
promou aquest servei a Guissona, amb el que es busca apropar l’accés als recursos 
ocupacionals disponibles a través d’un pla de comunicació i atenció  personalitzada 
a la demanda de recursos ocupacionals. Aquest servei  es trasllada al casal 
Jove  de Guissona un cop a la setmana. 
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Responsables de gestió Àrea de promoció econòmica del Consell 
Comarcal de la Segarra 

Destinataris Tots els joves amb necessitat de suport en 
l’accés al món laboral (de 16 a 30 anys) 

Indicadors d’avaluació Nombre de joves usuaris del servei a 
Guissona 

 
T2. Suport a la creació de Programes de formació i inserció (PFI) i 
Certificats de professionalitat 
 

Objectius amb els que es 
relaciona 

2.1.1. 

Descripció: Des de la corporació alimentaria i l’Institut Guissona s’ofereix 
formació per a persones joves que es vulguin incorporar al mon laboral. 
Actualment la corporació ofereix l’Escola de transportistes i Escola d’alimentació. 
Des de l’Institut Guissona es fa el PFI de vendes i atenció al públic, formació 
professional amb pràctiques a la corporació alimentària 

Responsables de gestió - Corporació Alimentària de Guissona 

- Institut Guissona  

Destinataris Alumnat que no vol seguir els estudis i que 
vol entrar a treballar a la Corporació 
Alimentària de Guissona 

Indicadors d’avaluació - Nombre de programes existents a 
Guissona 

- Nombre d’usuaris d’aquests 
programes anualment a  la nostra vila 

 
T3. Promoure el TOT (tauler d’ofertes de treball) i el TOF Taulell d’ofertes 
de formació 

Objectius amb els que es 
relaciona 

2.1.2 

Descripció: Des del Consell Comarcal de la Segarra s’elabora setmanalment el 
TOT, un recull d’ofertes de treball i de formació de la comarca i rodalies, extretes 
de diferents fons. Les relacions laborals entre l’usuari del TOT i tercers, són 
exclusivament responsabilitat de l’usuari i els tercers. Des de l’Àrea de Joventut 
fem difusió d’aquestes ofertes a la web municipal i a les xarxes  de joventut. 

Responsables de gestió Consell Comarcal de la Segarra (àrees de 
joventut i promoció econòmica) 

Destinataris Joves que cerquen feina 

Indicadors d’avaluació - Nombre de joves de Guissona que 
reben el TOT i el TOF 

- Coneixement del TOT i el TOF per la 
població jove de Guissona 
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T.4. Assessorament i promoció de joves emprenedors/res 

Objectius amb els que es 
relaciona 

2.1.3 

Descripció: Impulsar l’esperit emprenedor dels joves amb conferències i xerrades, 
també un suport directe al jove que vol iniciar un negoci amb informació sobre 
subvencions i el premi jove emprenedor per promoure l’emprenedoria entre els 
joves.  

Responsables de gestió Oficina Jove de la Segarra 

Destinataris Joves emprenedors 

Indicadors d’avaluació Nombre de projectes d’emprenedoria 
promoguts  

Nombre de consultes sobre emprenedoria 
ateses. 

 
T.5. Xarxa d’ocupació jove 

Objectius amb els que es 
relaciona 

2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.3 

Descripció: Servei d’ocupació municipal amb la funció d’acompanyar a les 
persones joves en la recerca de les primeres feines i posar en contacte empreses i 
candidats en llocs de feina temporals. El servei consta d’una borsa de candidats/es 
i d’ofertes,  la difusió de la borsa de monitoratge del consell esportiu de la Segarra 
i els camps de treball local, un voluntariat. Informar als joves dels recursos 
existents a la comarca i al nostre municipi 

Responsables de gestió Àrea de joventut de l’Ajuntament de 
Guissona  

Àrea de Joventut del Consell Comarcal 

Destinataris Joves de 16 a 30 anys que busquen feina o 
que volen iniciar el propi negoci. 

Indicadors d’avaluació Us dels recursos per part de la població jove 
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EIX 3. HABITATGE (H) 
 

EIX 3. HABITATGE (H) 

Conclusions 
de la 

diagnosi 

- L’habitatge a Guissona es caracteritza per tenir una oferta 
limitada, en conseqüència el seu cost, tant de lloguer com de 
compra, és elevat. Aquest fet atraça l’emancipació dels joves 
i la formació del nucli familiar.  

- Un 80% de la població jove d’entre 12 a 16 anys considera 
que el municipi es un bon lloc per viure-hi, contràriament 
només un 32% vol viure-hi.  

- Actualment un 66% de la joventut de la vila major de 16 
anys viu a Guissona, d’aquets un 23% viu a fora per estudis, 
un 5% per habitatge i un 4% per feina.  

- El 70% de la població jove major de 16 anys no s’ha 
emancipat, d’aquets un 72% dels no emancipats voldrien fer-
ho però no han pogut, un 40% per raons econòmiques, un 
24% per falta d’habitatge, un 22% per comoditat i un 14% 
no disposa de algú amb qui poder compartir pis. 

- El 45% de la població jove no es sent segura al espai públic 
del municipi. Un 55% és per raons ambientals (il·luminació, 
tipologia de carrers...), un 20% per raons de gènere, un 9% 
per raons culturals, un 7% per orientació sexual i un 14% 
per addicions vora l’habitatge o sensació de falta de 
seguretat als carrers. 

Objectius específics Objectius de procés / resultats 

3.1.1. Facilitar l’accés a l’habitatge a la 
població jove de Guissona 

 

Informar, assessorar i donar eines als 
joves de la vila per facilitar els 
processos d’emancipació 

Promoció d’habitatge de protecció 
oficial. 
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Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

H1. Difusió de les promocions d’habitatges protegits 

Objectius amb els que es 
relaciona 

3.1.2 

Descripció: Tot i que actualment no hi ha oferta de pisos de protecció oficial, es 
preveu que des de la regidoria d’Urbanisme es promocioni la construcció de nous 
pisos de protecció oficial de compra i lloguer. Des de l’àrea de joventut es donarà 
suport a la regidoria en la informació sobre els pisos i les condicions d’accés als 
mateixos, el primer pas serà la compra de terrenys. 

Responsables de gestió - Regidoria d’Urbanisme 

- Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 18 a 30 anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre de joves que accedeixen a les 
promocions 

- Nombre de promocions d’habitatge 
protegit/any 

 
 
H2. Promoció de la Borsa Jove d’Habitatge Comarcal 

Objectius amb els que es 
relaciona 

3.1.1. 

Descripció: És un servei que ofereix el Consell Comarcal de la Segarra, gratuït, 
que fa de mitjancer entre propietaris i joves que necessiten pis. Té per objectiu 
posar en contacte joves amb els propietaris que volen llogar-los habitatges. 
Sempre es busca el millor per ambdues parts, i s'ofereix tots els serveis necessaris 
perquè es formalitzi el contracte. 

Responsables de gestió Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la 
Segarra 

Destinataris Joves de 18 a 30 anys 

Indicadors d’avaluació Nombre d’usuaris de Guissona de la borsa 
d’habitatge comarcal 

 
H3. Disposició Taulell online i físic al Casal Jove on publicar les ofertes i 
demandes d’habitatge 
 

Objectius amb els que es 
relaciona 

3.1.1 

Descripció: Habilitar un espai al Casal Jove on tothom qui ho vulgui pugui 
publicar-hi les ofertes i les demandes d’habitatge 

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 18 a 30 anys 

Indicadors d’avaluació Nombre de demandes i ofertes penjades 
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trimestralment a l’espai 

 
H.4 Accions per promoure l’accés a l’habitatge de les persones joves  
Objectius amb els que es 
relaciona 

3.1.1 

Descripció: Es realitza un recompte dels pisos buits de la vila amb l’objectiu de 
promoure el lloguer o la venda, en cas que no es promogui se’ls pujarà l’IBI. 

Responsables de gestió Àrea d’Urbanisme 

Destinataris Joves de 18 a 30 anys 

Indicadors d’avaluació Nombre d’habitatges que es posen en 
lloguer, venda o altres alternatives de tinença 
d’habitatge alternatives. 

EIX 4. CULTURA I OCI (C) 

EIX 4. CULTURA I OCI (C) 

Conclusions de 

la diagnosi 

- El temps d’oci dels joves d’entre 12 a 16 anys es: el 
22% activitats esportives, el 20% amics, els 13% 
escolta musica, 12% juga a videojocs, el 9% llegeix i el 
7% mira series. En excepció de l’esport i quedar amb 
els amics la resta d’activitats no es realitzen 
majoritàriament a l’espai públic.  

- Els majors de 16 només un 32% considera que dins 
del municipi pot trobar espais o activitats que li 
agradin. La resta, un 36% considera que no hi ha 
espais i un 25% que no hi ha activitats que li agradin. 
Per una altra banda, un 15% considera que si que hi 
ha espais però no els hi agraden, un 9% que si que hi 
ha activitats però no els hi agraden i un 5% que si que 
hi havia activitats i si li agraden però no són gratuïtes.  

- Els majors de 16 anys expressen un sentiment de falta 
de representació i consideració de la joventut major de 
18 anys a les activitats organitzades a la vila. Els 
tècnics consideren que els joves només poden anar al 
carrer o al bar perquè “es un mal de tots els pobles” 
però posar l’oci que els joves demanen no es viable 
econòmicament parlant.  

Objectius específics Objectius de procés / resultats  

4.1. Atendre els interessos i les 
necessitats dels joves en  matèria d’oci i 
cultura, en condicions d’igualtat 

Donar suport a les iniciatives d’oci i 
cultura promogudes pels joves, que 
donin resposta a les seves necessitats i 
interessos. 
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 Oferir una programació d’oci i cultura 
que respongui als interessos i 
necessitats de la població jove 

4.2 Promoure la participació dels i les 
joves en les activitats culturals, 
esportives i de lleure. 

Possibilitar l’expressió de les capacitats 
creatives i de desenvolupament 
personal a la població jove. 

Donar suport als processos de producció 
artística desenvolupats per joves 

Difondre les propostes d’oci i cultura 
d’interès per als joves. 

Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

C1. Promoció d’una agenda d’activitats d’interès per als joves 

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.2.3 

Descripció: Crear una agenda mensual de les activitats culturals, esportives i de 
lleure dirigides a la població jove, fent-ne difusió de la mateixa a l’institut, al 
Instagram facebook, a l’espai web www.guissona.cat/joventut. 

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 12 a 29 anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’activitats/mes difoses a 
l’agenda 

- Nombre de comentaris via xarxes 
socials de l’agenda 

 

C2. Promoure un calendari d’activitats culturals i d’oci adreçades a la 
població jove 

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.1.1 – 4.1.2 – 4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.3 

Descripció: Tenint en compte les propostes i iniciatives culturals i de lleure de la 
població jove, oferir al Casal Jove una programació de tallers i activitats adequades 
a l’època de l’any. 

Responsables de gestió - Àrea de joventut (dinamitzadora 
juvenil) 

- Altres regidories 

- Joves del municipi 

Destinataris Joves de 12 a 29 anys. 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’activitats/mes dirigides a 
població jove 

- Nombre de participants als tallers i 
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activitats joves 

 

C3. Potenciar el Casal Jove com a espai d’exposició i de realització 
d’activitats adreçades als joves 

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.1.1 – 4.1.2 – 4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.3 

Descripció: Definir el Casal Jove com a espai d’oci i de trobada de joves, amb una 
programació estable d’activitats culturals i d’oci, des de xerrades, audiovisuals, 
concerts de petit format, exposicions, teatre, ... En l’espai també s’hi poden 
exposar les creacions de joves artistes locals. 

Responsables de gestió - Àrea de joventut (dinamitzador/a 
juvenil) 

- Persones joves  

Destinataris Joves de 12 a 29 anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’activitats culturals 
programades per trimestre 

- Assistència en activitats programades, 
disgregada per sexe 

 

C4. Promoure els bucs d’assaig entre els grups locals 

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.1.1 – 4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.3 

Descripció: Els Bucs d’Assaig del SENPA és un espai municipal obert a tots els 
grups de la vila, amb les condicions idònies per assajar. L’espai està constituït per 
tres bucs d’assaig insonoritzats i cada grup porta els seus instruments. 

Responsables de gestió - Àrea de joventut 

- Grups de música locals 

Destinataris Joves músics de 15 a 35 anys. 

Indicadors d’avaluació - Nombre de grups que assagen al 
SENPA 

- Nombre de concerts que realitzen a 
Guissona 

 

C5. Promoure els concerts de grups de música local 

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.1.1 – 4.1.2 – 4.2.1 – 4.2.2 

Descripció: Es promourà la realització de concerts per part dels grups locals, 
durant la festa major, festes nadalenques, ... 

Responsables de gestió - Àrea de joventut 
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- Regidoria de festes 

Destinataris Grups de música i població en  general. 

Indicadors d’avaluació Nombre de concerts de grups locals/any 

 

C6. Promoure un programa d’activitats de Festa Major Jove 

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.1.1 – 4.1.2 – 4.2.1 – 4.2.2 

Descripció: Amb el treball conjunt amb la població jove es dissenya anualment la 
FESTA MAJOR JOVE, amb correfocs, gimcanes, concerts i tot tipus d’activitats 
adreçades als i les joves. 

Responsables de gestió Regidoria de festes 

Destinataris - Àrea de Joventut 

- Comissió de Festes 

Indicadors d’avaluació - Persones joves que participen a la 
Comissió de Festes 

- Assistència a les activitats de festa 
major dirigides a joves 

 

C7. Ampliació del Parc  de Calistenia  

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.1.1 - 4.1.2 

Descripció: Ampliació del parc de calistenia situat al parc d’En Fluvià  

Responsables de gestió Àrea de joventut i esports 

Destinataris Públic en general , però principalment 
persones joves de 16 a 29 anys  

Indicadors d’avaluació - Nombre d’actuacions  
- Nombre de participants  

 

C8. Campionat  al Pump Track primavera  

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.4.1 

Descripció: Campionat per a infants i joves al Pump Track municipal , amb 
exhibicions i activitats complementàries.  

Responsables de gestió Àrees de joventut i esports 

Destinataris Jovent usuari del Pump Track 
 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’actuacions  
- Nombre de participants  
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C9. Dinamització del Pump Track per la Festa Major  

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.2.3 

Descripció: Dinamització del Pump Track amb tallers, campionats i sortejos 
com activitat per joves a la festa major  

Responsables de gestió Àrees  de joventut i esports  

Destinataris Públic adolescent  

Indicadors d’avaluació nombre de participants disgregats pes sexe 
 

C10. Camps de treball Local / Camp de treball Direcció General de 
Joventut/ Quàlia 

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.1.1 - 4.1.2 - 4.2.1 - 4.2.2 

Descripció: Activitat d’estiu per a adolescents que pren el voluntariat com a eina 
de transformació social i d’adquisició d’habilitats, durant dues setmanes els joves 
fan tasques de millora de l’entorn . Aquesta activitat és part de la xarxa d’ocupació 
juvenil . 

El curs 2021-2022 es presentarà un projecte de camp de treball d’intercanvi amb 
altres comunitats autònomes, organitzat per la Direcció General de Joventut  de la 
generalitat a traves de l’associació Quàlia i el Centre d’art Cal Santacreu. 

 
Responsables de gestió - Àrea de joventut 

- Museu de Guissona 

- Brigada Municipal  

- Centre d’Art Cal Santacreu 

Destinataris Joves de 13 a 16 anys  

Indicadors d’avaluació - Nombre de camps de treball local 
realitzats  

- Nombre de participants  
 

 

C11. Espai públic per a joves  

Objectius amb els que es 
relaciona 

4.2.1- 42.2 - 4.2.3 

Descripció: Acció comunitària destinada a adequar una plaça o espai  de la vila 
com a espai de trobada dels joves de manera consensuada i creativa  

Responsables de gestió - Àrea d’Urbanisme 

- Àrea de joventut 

- Brigada Municipal 

Destinataris Majoritàriament adolescents de Guissona 
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Indicadors d’avaluació - Nombre de propostes 

-  Nombre de participants en les 
actuacions   

- Nombre de joves que en facin ús  

EIX 5.  SALUT I ESPORTS (S) 
EIX 5. SALUT I ESPORTS (S) 

Conclusions de 
la diagnosi 

- Arran de la pandèmia de la Covid-19 s’han augmentat 
considerablement els casos d’obesitat infantil i 
problemes de salut mental en l’adolescència i joventut.  

- Una de cada tres persones joves d’entre 12 a 16 anys 
ha patit un problema greu de salut en el últim any. Un 
47% és de caràcter psíquic i un 53% de caràcter físic. 
Un 40% de la joventut d’entre 12 a 16 anys és 
considera durant el seu dia a dia com a norma general 
d’estat anímic indiferent i un 20% trist o enfadat, la 
població restant com a norma general relata que es 
sent contenta. D’aquets quan tenen algun problema el 
34% ho explica i el 50% ho fa de vegades i el 16% no 
ho explica mai. El 91% ho fa a familiars o amics, un 
4% a educadors i/o professors  i finalment un 5% a 
professionals de la salut. 

- El 62% de la joventut enquestada entre 12 i 16 anys i 
el 64% dels majors de 16 han patit o coneixen algú 
que hagi patit una situació d’addiccions al municipi. 

- El 34% de la joventut enquestada entre 12 i 16 anys i 
el 37% dels majors de 16 han patit o coneixen algú 
que hagi patit una situació de violència masclista al 
municipi.  

-  El 48% de la joventut enquestada entre 12 i 16 anys i 
el 44% dels majors de 16 han patit o coneixen algú 
que hagi patit una situació de violència homòfoba al 
municipi.  

- Es menciona que la població jove està molt 
conscienciada en temes de sostenibilitat i que l’Institut 
ha fet molta feina en aquest sentit (Grup de discussió 
2, 2021).  

- Sorgeix la necessitat de potenciar més rutes per 
l’entorn de Guissona, el regidor argumenta que el 
problema és que som un terme molt reduït, tot i això 
sorgeix la voluntat de potenciar-les igualment (Grup de 
discussió 2, 2021). 

Objectius específics Objectius de procés / resultats  

5.1. Promoure l’adquisició d’hàbits Informar i orientar la població jove en 
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saludables i de prevenció de conductes 
de risc en matèria de salut, amb 
perspectiva de gènere 

matèria de salut 

Apropar els recursos existents en 
matèria de salut a la població jove 

5.2. Facilitar l’accés a l’esport com a 
pràctica saludable i com a eina de 
cohesió 

 

Promoure la realització d’activitats 
esportives entre la població jove, 
vetllant per l’equilibri entre nois i noies 
joves. 

Facilitar l’ús d’espais oberts per la 
pràctica de l’esport, garantint-ne la 
utilització equilibrada entre nois i noies 
joves. 

Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

S1. Apropa’t 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.1.1 – 5.1.2 

Descripció: Mensualment  es porten a terme diferents campanyes de prevenció 
relacionades amb conductes de rics, així com, campanyes relacionades amb el dia 
mundial de la sida, de l’alimentació, sense tabac, … amb dinàmiques a l’hora del 
pati dels centres de secundària . Trimestralment es fan tallers per els alumnes de 
2n d’ESO sobre sexualitat, emocions   

Responsables de gestió - Oficina jove de la Segarra  

- Àrea de Joventut 

Col·labora:  

  INS Guissona 

  INS FEDAC Guissona 

Destinataris Joves de 12 a 16 anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre de campanyes realitzades 

- Nombre de participants  

 
 
S2. Suport al programa salut i escola 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.1.1 – 5.1.2 

Descripció: Des del curs 2007-2008 l’Institut de Guissona compta mensualment 
amb un servei d’atenció per part d’una infermera del CAP Guissona que visita el 
centre i atén diverses consultes. Farem difusió d’aquest servei entre els alumnes 
dels centres, per tal d’oferir un bon servei d’informació i assessorament en matèria 
de salut als  i les joves estudiants de l’institut. Es tracta d’un servei de Salut 
comunitària , que  pensa ampliar els serveis  dins el projecte  del nou CAP de 
Guissona  , que està previst que es finalitzi l’any 2024 

Responsables de gestió - CAP Guissona 
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- Àrea de Joventut 

- INS Guissona 

Destinataris Joves de 12 a 16 anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre de consultes anuals per part 
de la infermera 

- Nombre d’accions desenvolupades 
conjuntament 

 
 

S3. SOM NIT! 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.1.1 – 5.1.2 

Descripció: El programa SOM NIT! de Creu Roja Joventut pretén prevenir el 
consum d’alcohol i de drogues dins del mateix espai d’oci. Des de l’Ajuntament es 
porta 4 anys promovent aquest programa dins de les activitats de festa major 

Responsables de gestió - Creu Roja Joventut 

- Àrea de Joventut 

 

Destinataris Joves de 14 a 30  anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre de consultes  

- Indicadors de consum d’alcohol a la 
festa 

- Indicadors de consum de drogues a la 
festa  

 
S4. Promoció d’un servei de suport psicològic al nou CAP de Guissona  

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.1.1 - 5.1.2 

Descripció: Servei d’atenció a les persones joves en temes de salut  
Psicològica . 

 

Responsables de gestió Nou CAP  Guissona 

Destinataris Joves de 12 a 29 anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’usuaris  
- Nombre de xerrades organitzades  

 
 
S5. Difusió del projectes de salut jove - Escolta’t  

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.1.1 - 5.1.2 

Descripció: Servei d’atenció a les persones joves en temes de salut física i  
psicològica, els joves que ho necessitin poden fer consultes via email, 
Whatsapp de manera confidencial i poden rebre atenció individualitzada. 
També es fan xerrades online per joves i famílies dins l ’Escolta’t en Ruta 
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Responsables de gestió Oficina jove de la Segarra  

Destinataris Joves de 12 a 29 anys de la comarca  

Indicadors d’avaluació - Nombre d’usuaris  
- Nombre de xerrades organitzades  

 
 
S6. Promoció dels programes d’oci juvenil per a promoure hàbits 
saludables 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.2.1 – 5.2.2 

Descripció: Promoció de l’esport amb la difusió de les sortides en BTT 
organitzades pel Club Ciclista Guissona, campionats d’estiu, ... 

Responsables de gestió - Regidoria d’Esports 

- Associació Consell Local d’Esports 

- Àrea de Joventut  

Destinataris - Joves de 12 a 29  anys 

- Població en general 

Indicadors d’avaluació Nombre d’inscripcions en les activitats 
(diferenciat per sexe) 

 

S7. Continuïtat del Pla de l’Esport a l’Escola 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.2.1 – 5.2.2 

Descripció: L’Institut de Guissona compta amb el Pla de l’Esport a l’Escola, un 
conjunt d’activitats esportives per a nois i noies que garanteixen la igualtat 
efectiva dels nois i les noies joves per practicar l’activitat física i esportiva. 

Responsables de gestió - Dinamitzador del Pla de l’Esport a 
l’Escola a l’INS Guissona 

- Àrea de Joventut  

- INS Guissona 

- Pla Educatiu d’Entorn 

Destinataris Joves estudiants de secundària 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’activitats esportives 
organitzades durant l’any 

- Nombre de participants – per sexe – 
en les activitats 
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S8. Promoció de l’Skatepark , Pump track i Parc de Calistenia Municipals 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.2.1 – 5.2.2 

Descripció: Promoció dels equipaments esportius d’exterior d’accés lliure 
municipals: l ’Skatepark, Pump Track i parc de calistenia entre els joves que 
practiquen aquests esports. 

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris 12 a 29  anys 

Indicadors d’avaluació Participants en les activitats de promoció 

 
 
S9. Promoció del Casal Esportiu per a joves 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.2.1 

Descripció: Promoure la participació de nois i noies de Guissona al Casal Esportiu 
organitzat anualment des de la última setmana de juny i fins la primera de 
setembre, pel foment de la pràctica de diferents esports. 

Responsables de gestió - Regidoria d’Esports 

- Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 12 a 16  anys 

Indicadors d’avaluació Nombre de matrícules al Casal Esportiu 

 

S10. Promoció de la pràctica de l’esport en espais públics de la vila 

Objectius amb els que es 
relaciona 

5.2.2 

Descripció: Promoure els espais de Guissona condicionats per afavorir la pràctica 
esportiva de manera lliure (les places on hi ha cistelles, porteries, ...), així com els 
equipaments esportius d’accés lliure , l ’skatepark, el pump track i el parc de 
calistenia , garantint-ne la igual participació de nois com de noies. 

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 12 a 29  anys 

Indicadors d’avaluació Ús de les instal·lacions esportives ubicades a 
les places de la vila 
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Eix 6. PARTICIPACIÓ (P) 

EIX 6.  PARTICIPACIÓ (P) 

Conclusions de 
la diagnosi 

- Només un 15% de la població jove d’entre 12 a 16 
anys pertany a una associació.  

- Falta representació de la població jove en les 
associacions de la vila (Grup de discussió 1, 2021).  

Objectius específics Objectius de procés / resultats  

6.1. Fomentar l’associacionisme juvenil 
com a forma de participació activa 

 

Recolzar la tasca de les entitats de 
lleure i juvenils 

Fomentar el voluntariat en les entitats 
de la ciutat i especialment en les de 
joventut i lleure 

6.2. Fomentar la interlocució i el diàleg 
entre l’àrea de joventut i el jovent de 
Guissona 

 

Potenciar els projectes d’apropament de 
l’àrea de joventut a la població jove 

Possibilitar espais i vies de comunicació 
entre la regidoria de joventut i els 
joves. 

Facilitar espais de trobada i diàleg entre 
els joves de la vila 

Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

P1. Ampliar i millorar el funcionament del consell municipal de joves i 
estudiar noves fórmules de participació joves 

Objectius amb els que es 
relaciona 

6.2.1 – 6.2.2 – 6.2.3 

Descripció: Potenciar la creació d’espais de treball comú entre els joves, les 
entitats i l’administració. Vetllant perquè hi participi de manera equilibrada nois i 
noies perquè tinguin igual protagonisme i visibilitat. 

Responsables de gestió - Àrea de joventut 

- Entitats de la vila 

Destinataris Joves de 12 a 29 anys, principalment 

Indicadors d’avaluació - Nombre de joves participants als 
projectes municipals 

- Projectes i accions proposats pels 
joves 

- Participació dels joves en accions 
comunitàries: festa major, mercat 
romà, ... 
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P2. Suport a les entitats de lleure que organitzen activitats 

Objectius amb els que es 
relaciona 

6.1.1 – 6.1.2 – 6.2.1 – 6.2.2 – 6.2.3 

 

Descripció: Realitzar a les entitats de lleure educatiu que realitzen activitats 
durant tot l’any (castanyada, cavalcada de reis, activitats d’estiu, ...). 
assessorament tècnic, difusió de les activitats, suport logístic   

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris - Entitats de lleure juvenil (Agrupament 
Escolta Bella Iesso) 

- Infants, joves i famílies de la ciutat 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’infants i joves que realitzen 
activitats amb el Cau 

- Nombre de sol·licituds de suport a 
l’any 

 

P3. Promoure Servei Comunitari 

Objectius amb els que es 
relaciona 

6.1.2 – 6.2.1 

Descripció: Des del Pla Educatiu d’Entorn es promou el voluntariat amb alumnes 
dels instituts 4 ESO (INS Guissona) i 4 ESO (Col·legi Mare de Déu del Roser). 
Aquests centres durant tot l’any realitzen projectes de voluntariat a centres 
d’infantil i primària, a Càritas, al Museu i al centre geriàtric de la vila. I suport en 
accions puntuals a l’Ajuntament. Altres espais de la vila en que es promou el 
voluntariat és com a monitors d’activitats esportives i com a voluntaris de 
Càritas,  Mercat Romà, cavalcada reis, 

Responsables de gestió - Pla Educatiu d’Entorn 

- Àrea de Joventut 

Destinataris - Alumnat d’Aprenentatge i Servei 

- Entitats i centres educatius de la vila i 
en especial, Càritas i Consell Local 
d’Esports 

Indicadors d’avaluació - Valoració per part dels nois i noies de 
les activitats portades a terme dins 
del programa Aprenentatge i Servei 

- Valoració per part de les entitats 
usuàries del programa Aprenentatge i 
Servei 

- Nombre d’accions portades a terme. 

 

P4. Foment de l’associacionisme juvenil 

Objectius amb els que es 
relaciona 

6.1.1 – 6.1.2 – 6.2.1 – 6.2.2 – 6.2.3 
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Descripció: Suport a les entitats de la vila i en especial a les juvenils per donar-se 
a conèixer: campanyes de difusió, promoció de les activitats públiques, difusió dels 
actes que es porten a terme, assessorament i suport logístic. 

Responsables de gestió Àrea Vila i Atenció a les Persones 

Destinataris Entitats juvenils i amb seccions joves 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’entitats juvenils 

- Nombre de suports sol·licitats per 
entitats juvenils 

- Activitats realitzades en col·laboració 
amb els joves 

 
P5. Potenciar l’ús d’equipaments multisectorials per a joves (biblioteca, 
poliesportiu, ...) 

Objectius amb els que es 
relaciona 

6.2.2 – 6.2.3 

Descripció: Potenciarem l’ús del Casal Jove com a espai destinat als joves, perquè 
se’ls sentin seu, però els joves també són usuaris dels equipaments de la biblioteca 
municipal i dels equipaments esportius, cal potenciar-ne l’ús i implicar-los en 
l’adequació d’aquests espais a les necessitats dels joves.   

Responsables de gestió - Àrea de joventut 

- Biblioteca Municipal 

- Àrea d’esports 

Destinataris Joves de la vila 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’usuaris del Casal Jove 

- Nombre de carnets de la biblioteca 
expedits per a joves i distingits per 
sexe 

- Nombre d’usuaris joves de les 
diferents instal·lacions de la zona 
esportiva 

- Nombre d’activitats adreçades a la 
població jove 
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Eix 7. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (I) 
EIX  7. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (I) 

Conclusions de 

la diagnosi 

- El 60% dels joves d’entre 12 a 16 anys consideren 

que tenen bona connexió a internet al seu municipi 

- El 59% dels joves d’entre 12 a 16 anys consideren 

que estan informats sobre la salut sexual 

Objectius específics Objectius de procés / resultats  

7.1. Conèixer els interessos i necessitats 
dels i les joves de Guissona 

 

Consolidar els espais de comunicació 
existents entre els i les joves i 
l’Ajuntament. 

Crear nous canals de comunicació 
directa entre joves i administració. 

7.2. Oferir al jovent de la vila informació 
de qualitat, en resposta als seus 
interessos i necessitats 

Conèixer quina és la informació que vol 
rebre la població jove 

7.3. Facilitar l’accés a la informació al 
jovent de la vila. 

Consolidar el Casal Jove com a espai 
d’informació específic per al jovent 

Apropar la informació als joves 

Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

I1. Realitzar una campanya de difusió del Casal Jove 

Objectius amb els que es 
relaciona 

7.1.1 – 7.3.1 

 

Descripció: el Casal Jove i els serveis que ofereix amb una campanya que utilitzi 
diferents formats: des del paper (tríptic) fins a l’ús de les tecnologies ( xarxes 
socials,  web, ...). Garantint una visió equitativa de nois i noies, atorgant-los igual 
protagonisme. 

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 12 a 18 anys. 

Indicadors d’avaluació - Nombre d’usuaris del casal jove, distingits 
per sexes 

 
I2. Crear punts d’informació i dinamització als centres d’educació 
secundària 

Objectius amb els que es 
relaciona 

7.1.1 – 7.1.2 – 7.2.1 – 7.3.1 – 7.3.2  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GUISSONA 
2022 - 2025 
 
 

91 
 
 

Descripció: Definir punts d’informació descentralitzats als instituts de la vila, 
mantenint punts d’informació descentralitzats en l’espai que ens cedeixin els 
centres.  

Ubicació d’un punt d’informació mòbil als centres de secundària on exposar la 
informació de forma atractiva , l dinamitzador es traslladarà als centres – com a 
mínim un cop al mes – i en funció de la demanda, recollirà demandes i necessitats. 

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 12 a 18 anys 

Indicadors d’avaluació - Nombre de punts d’informació creats 

- Nombre de consultes rebudes i 
disgregades per sexes 

- Nombre de nous usuaris de l’espai 
jove, que arriben via punts 
d’informació, disgregats per sexe 

 
 
I3. Promoure l’espai web, xarxes socials joves 

Objectius amb els que es 
relaciona 

7.1.1 – 7.1.2 – 7.3.2 

Descripció: Difondre via web, xarxes socials joves tota la informació d’interès per 
als joves, amb un disseny adequats per a ells. Cal donar informació sobre 
habitatge, treball, educació, associacionisme.... així com les activitats que duen a 
terme les entitats, l’agenda d’oci i cultura i altres informacions d’interès per a 
joves. Cal garantir la visibilització equitativa de nois i noies, evitant estereotips de 
gènere. 

Responsables de gestió - Àrea de Joventut 

- Àrea de comunicació 

Destinataris Joves de 12 a 29 anys 

Indicadors d’avaluació - Manteniment de l’espai web 

- Nombre de visites 
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Eix 8. COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL 
(CS) 
EIX 8. COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL (CS) 

Conclusions de 
la diagnosi 

- El 60% de la població jove es d’origen nouvingut.  

- Les nacionalitats majoritàries al municipi són: 
Espanyola (47%), Romanesa (17%), Ucraïnesa 
(14%), Senegalesa (8%), Búlgara (4%) i 
Marroquina (3%) (Cens Municipal, 2021). 

- El 57% dels joves d’entre 12 a 16 anys i el 50% dels 
majors de 16 han patit o coneix algú que ha patit una 
situació de racisme a la vila i un 50% en els majors de 
16 anys.  

Objectius específics Objectius de procés / resultats  

8.1. Promoure el treball en xarxa entre 
els diferents agents socials vinculats 
amb la joventut 

 

Crear i consolidar espais de treball en 
xarxa 

Enfortir la participació dels joves dins la 
dinàmica comunitària 

8.2. Fomentar l’educació en valors entre 
la població jove 

Possibilitar espais de trobada, 
comunicació, diversió i  coneixença 
entre els joves de Guissona 

Fomentar espais de relació entre els i 
les joves i altres  col·lectius de la 
població. 

8.3. Promoure la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent de 
Guissona 

Fomentar la inclusió i cohesió social 
entre joves de diferents perfils  

Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

CS1. Dinamització del Casal Jove 

Objectius amb els que es 
relaciona 

8.1.1 – 8.2.1 – 8.2.2 - 8.3.1 

Descripció: Promoure el Casal Jove com a espai de trobada i convivència dels 
joves de la nostra vila, amb diferents activitats que siguin del seu interès i que 
puguin cohesionar-los i per impulsar la participació dels joves i les joves de la vila 
en iniciatives de participació ciutadana. 

Responsables de gestió Àrea de Joventut 

Destinataris Joves de 12 a 18 anys. 

Indicadors d’avaluació - Nombre de joves participants en les 
activitats del Casal Jove, disgregats 
per sexe 
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- Nombre d’activitats portades a terme 

- Nombre d’iniciatives de participació 
ciutadana en les que hi participen 
joves del Casal 

 

 
CS2 Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (SISI) 

Objectius amb els que es 
relaciona 

8.3.1 

Descripció: Servei d’atenció a infants i adolescents derivats de serveis socials, 
que actua per afavorir els processos de millora a partir de l’elaboració d’un pla 
d’atenció individualitzat, familiar i  de convivència, adequat les seves necessitats . 

Responsables de gestió - Serveis socials del consell comarcal   

- Fundació Pere Tarrés  

Destinataris Joves de 12 a 16 anys  

Indicadors d’avaluació - Nombre de famílies ateses 

- Nombre d’adolescents atesos 
desagregats per sexe 
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Eix 9. URBANISME I MOBILITAT (M)  
EIX 9. URBANISME I MOBILITAT (M) 

Conclusions de 
la diagnosi 

- L’habitatge a Guissona es caracteritza per tenir una 
oferta limitada, en conseqüència el seu cost, tant de 
lloguer com de compra, és elevat. Aquest fet atraça 
l’emancipació dels joves i la formació del nucli familiar.  

- Un 80% de la població jove d’entre 12 a 16 anys 
considera que el municipi es un bon lloc per viure-hi, 
contràriament només un 32% vol viure-hi.  

- Actualment un 66% de la joventut de la vila major de 
16 anys viu a Guissona, d’aquets un 23% viu a fora 
per estudis, un 5% per habitatge i un 4% per feina.  

- El 70% de la població jove major de 16 anys no s’ha 
emancipat, d’aquets un 72% dels no emancipats 
voldrien fer-ho però no han pogut, un 40% per raons 
econòmiques, un 24% per falta d’habitatge, un 22% 
per comoditat i un 14% no disposa de algú amb qui 
poder compartir pis. 

- El 45% de la població jove major de 16 anys no es 
sent segura al espai públic del municipi. Un 55% és 
per raons ambientals (il·luminació, tipologia de 
carrers...), un 20% per raons de gènere, un 9% per 
raons culturals, un 7% per orientació sexual i un 14% 
per addicions vora l’habitatge o sensació de falta de 
seguretat als carrers.   

- S’observa una xarxa de comunicació de transport 
públic escassa i insuficient a la vila.  

- El transport més utilitzat per desplaçar-se entre la 
joventut de 12 a 16 anys és el cotxe particular (92%), 
el transport públic no s’utilitza 0%.  

Objectius específics Objectius de procés / resultats  

9.1. Facilitar el desplaçaments a ciutats 
pròximes als i les joves 

Oferir alternatives al cotxe privat que 
permetin desplaçar-se  amb 
autonomia 

9.2. Promoure la participació dels joves 
en el disseny urbanístic d’espais i 
equipaments públics oberts a la 
ciutadania 

 

Habilitar els espais públics per adequar-
los a l’ús que en fa la  població 
jove 
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Actuacions que es deriven en relació amb els objectius: 

M1. Comparteix i mou-te! 

Objectius amb els que es 
relaciona 

9.1.1 

Descripció: Taulell d’anuncis online facilitat pel Punt d’Informació Jove perquè els 
joves que ho necessitin puguin contactar . Aquest és un nou projecte promogut 
amb l’objectiu de que els joves comparteixin vehicles per estudiar o treballar fora 
de Guissona  – Cervera , Tàrrega , Lleida ... – de manera que així poden compartir 
despeses i solucionar el problema de transport als joves que encara no tenen 
carnet de conduir per desplaçar-se amb vehicle privat o prefereixen fer-ho de 
manera més sostenible. 

Responsables de gestió Àrea de joventut 

Destinataris Joves de 16 a 29 anys 

Indicadors d’avaluació Nombre de joves usuaris del servei 

 
M2. I aquí, que hi fa falta? 

Objectius amb els que es 
relaciona 

9.2.1 

Descripció: Aquest és un nou projecte a partir del qual els joves poden opinar 
sobre el disseny de nous espais públics, així com, sobre aspectes millorables en els 
espais públics existents per tal d’afegir-hi nous equipaments adequats a les seves 
necessitats. 

Responsables de gestió - Àrea de joventut 

- Àrea d’urbanisme 

Destinataris Joves de 16 a 29 anys 

Indicadors d’avaluació Nombre de proposes rebudes a l’any 
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TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 

ACCIONS 2022 2023 2024 2025 
Eix 1. EDUCACIÓ(E) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E1. Adaptar els 
recursos del Punt 
d’Informació Juvenil a 
les necessitats 
informatives dels 
joves  

              -  

E2. Promoure que els 
instituts segueixin 
realitzant Jornades 
d’Orientació en la 
Formació Professional 
i Estudis Universitaris  

                

E3. Promoure la 
continuïtat del 
projecte de tallers de 
suport a la tasca 
escolar i tutories 
d’acompanyament 

                

E4. Habilitar 
equipaments i locals 
públics per a l’estudi i 
la realització de 
treballs en grup  

       -        - 

E5. Continuïtat del 
programa de formació 
en el lleure  

 -   —     —       

E6. Promoure la 
igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones 

  — —   -          

Eix 2. TREBALL (T) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
T1. Referent 
d’ocupació juvenil         -  -   -   

T2. Suport a la creació 
de Programes de 
formació i inserció 
(PFI) i Certificats de 
professionalitat 

                

T3. Promoure el 
TOT/TOF (tauler 
d’ofertes de treball i de 
formacions ) 

 -               

T.4. Assessorament i 
promoció de joves 
emprenedors/res 

 -  -             

T.5. Adaptació dels 
recursos a les 
necessitats 
informatives del 
moment 

                

Eix 3. HABITATGE (H) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
H1. Difusió de les 
promocions 
d’habitatges protegits 

           -     

H2. Promoció de la 
Borsa Jove d’Habitatge 
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Comarcal 

H3. Disposició d’un 
taulell físic i online al 
Casal Jove on publicar 
les ofertes i demandes 
d’habitatge 

    -         -   

H.4 Accions per 
promoure l’accés a 
l’habitatge de les 
persones joves 

               - 

EIX 4. CULTURA I OCI 
(C) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

C1. Difusió de l’agenda 
d’activitats d’interès 
per als joves 

  -      -        

C2. Promoure un 
calendari d’activitats 
culturals i d’oci 
adreçades a la 
població jove 

        -     -   

C3. Potenciar el Casal 
Jove com a espai 
d’exposició i de 
realització d’activitats 
adreçades als joves 

                

C4. Promoure els bucs 
d’assaig entre els 
grups locals 

                

C5. Promoure els 
concerts de grups de 
música locals 

                

C6. Promoure un 
programa d’activitats 
de Festa Major Jove 

                

C7.Ampliació del Parc 
de Calistenia 

                

C8.Actuació al Pump 
Track 

                

C9.Dinamització del 
Pump Track per la 
Festa Major 

          -      

C10.Camps de Treball 
Local / Camp de 
Treball Generalitat 
Quàlia  

                

C11. Creació d’un Espai 
Públic per a joves  

                

Eix 5. SALUT I 
ESPORTS (S) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

S1. Creació i difusió de 
campanyes de 
prevenció – Apropa’t 

                

S2. Suport al programa 
salut i escola                 

S3. SOM NIT! 
  -              
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S4. Promoció d’un 
servei de suport 
psicològic del Nou 
CAP Guissona  

            —    

S5. Difusió del 
programa de salut jove 
Escolta’t  

   -   -          

S6. Promoció dels 
programes d’oci 
juvenil per a promoure 
hàbits saludables  

—                

S7. Continuïtat del Pla 
de l’Esport a l’Escola      -           

S8. Promoció de 
l’Skatepark Pump 
Track i Parc de 
Calistenia Municipal  

                

S9. Promoció del Casal 
Esportiu per a joves        -          

S10. Promoció de la 
pràctica de l’esport en 
espais públics de la 
vila  

                

Eix 6. PARTICIPACIÓ 
(P) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P1. Ampliar i millorar el 
funcionament del 
Consell Municipal de 
Joves  

                

P2. Suport a les 
entitats de lleure que 
organitzen activitats  

                

P3. Promoure el Servei 
Comunitari                 - 

P4. Foment de 
l’associacionisme 
juvenil  

           -     

P5. Potenciar l’ús 
d’equipaments 
multisectorials per a 
joves (biblioteca, 
poliesportiu, ...)  

            -    

Eix 7. INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ (I) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I1. Realitzar una 
campanya de difusió 
del Casal Jove 

              —  

I2. Crear punts 
d’informació i 
dinamització als 

 -    -  --      —   
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centres d’educació 
secundària 

I3. Promoure l’espai 
web, xarxes socials 
joves 

         --       

Eix 8. COHESIÓ 
SOCIAL I EQUILIBRI 
TERRITORIAL (CS) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CS1. Dinamització del 
Casal Jove                 

 CS2 Servei 
d’Intervenció 
Socioeducativa 
Itinerant (SISI) 

--               - 

Eix9.URBANISME I 
MOBILITAT(M) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

M1. Comparteix i mou-
te!                 

M2. I aquí, que hi fa 
falta? —                
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METODOLOGIA 

IMPLEMENTACIÓ 
Per portar a terme l'execució del Pla Local de Joventut de Guissona, com s’ha 
mencionat anteriorment, aquest es basa en el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2020. D'acord amb el que ja s'ha anat esmentant, des del Punt 
d'Informació Jove es donarà informació (eix informació i comunicació) precisa i 
acurada sobre els eixos d'educació, treball, habitatge, mobilitat, urbanisme i salut i 
a més a més es desenvoluparan actuacions relacionades amb els eixos d'esport, 
cultura i oci, cohesió social i participació. S’han adaptat els principis rectors a la 
realitat de Guissona per tal de que el Pla Local de Joventut sigui un document 
global, que aculli a tota la població juvenil de la nostra vila. 

Principi de participació. 

En les fases de disseny i diagnosi del Pla Local de Joventut, la participació ha estat 
clau, però també ho serà en l'execució d'aquest. Des de l'Àrea de Joventut es 
potenciarà els canals de participació existents i se'n crearà de nous per garantir el 
punt de vista de la població jove en la presa de decisions. La presència a les xarxes 
socials és indispensable a l'hora de promoure la comunicació i la participació de la 
joventut. 

Principi de transformació. 

El PLJ vol contribuir en la transformació de la societat. Per aquest mateix motiu 
s’han de garantir actuacions inclusives que assegurin la igualtat d'oportunitats pel 
total de la població jove, detectant les desigualtats per raons relacionades amb el  
gènere, l’edat, l’origen, la classe social, diversitat funcional... Es farà èmfasi en la 
incorporació de la població nouvinguda en les actuacions que es realitzaran.  

Principi d'integralitat 

Per tal de poder fer front a les diverses problemàtiques i necessitats de la joventut 
és necessària una interrelació entre els diferents eixos del PLJ, en aquest sentit, el 
treball transversal i en xarxa és indispensable. En conseqüència, són molts els 
agents que participaran en la implementació del Pla: la població jove, les 
associacions juvenils, els espais de trobada de la joventut, els diferents serveis 
municipals, el Consell Comarcal de la Segarra i altres institucions.  

Per aquest mateix motiu, s’introduirà la perspectiva comunitària, per tal d’evitar 
actuacions aïllades i fomentant els projectes comuns. A més a més, 
es realitzaran reunions bilaterals entre les àrees implicades per tal d'implementar 
actuacions concretes, realitzar treball en xarxa i promoure accions conjuntes.  

També, és necessària la coordinació institucional, és a dir, entre les diferents 
administracions, sobretot amb el Consell Comarcal de la Segarra. Amb l’objectiu de 
dur a terme polítiques mancomunades, optimitzant els recursos existents i 
aprofitant els serveis i programes que posen a la nostra disposició (Borsa de 
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Treball, Servei de Suport Psicològic, Referent d’Ocupació...) per tal de transmetre’n 
la informació als usuaris. 

Principi de qualitat 

El PLJ ha d'esdevenir un Pla de qualitat pel coneixement de la realitat juvenil, així 
doncs, ha d'esdevenir un document pròxim, adaptable a les realitats canviants i a 
les necessitats concretes, esdevenint així un pla dinàmic i flexible, obert a noves 
propostes i suggeriments, adequats en cada moment a la realitat i sobretot 
moldejable al context de crisi, el qual pot afectar el compliment d'alguna de les 
accions plantejades. Definirem protocols que facilitin el traspàs d'informació entre 
serveis i definirem un model d'avaluació eficient. 

L'Àrea de joventut és la responsable de fer el seguiment del Pla i vetllar pel 
compliment de les seves actuacions, per portar a terme aquesta tasca es comptarà 
amb la Comissió de Seguiment del Pla, formada pel regidor de joventut, la tècnica 
de joventut, la dinamitzadora, un representant de la població jove associada, un 
representant de la joventut no associada i tècnics/es o regidors/es d'altres àrees 
amb projectes comuns. Tot i que, aquesta Comissió està prevista que es reuneixi 
anualment, sempre que sigui necessari es podrà celebrar reunions extraordinàries, 
de manera que aquesta Comissió serà prou flexible i dinàmica per adaptar a les 
necessitats concretes de cada moment. 

Així doncs, d'acord en aquests principis es farà una anàlisi de les xifres poblacionals 
del municipi proporcionades pel Cens municipal, l'Institut d'Estadística de Catalunya 
i el Consell Comarcal de la Segarra. A més a més, s'elaborarà una anàlisi de les 
dades quantitatives obtingudes per dues enquestes realitzades a la joventut de 
Guissona; la primera amb una mostra de 398 joves d'entre 12 a 16 anys, seguida 
d'una altra amb un mostreig de 83 persones joves d'entre 16 a 29 anys. 
Finalment, una anàlisi de discurs de dos grups de discussió el primer, fet a deu 
persones joves de la vila d'entre 15 a 25 anys, seguit d'un altre realitzat als tècnics 
i representants de cada àrea del pla. 
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AVALUACIÓ  

L'Àrea de joventut és la responsable de fer el seguiment del Pla i vetllar pel 

compliment de les seves actuacions, per portar a terme aquesta tasca es comptarà 

amb la Comissió de Seguiment del Pla, formada pel regidor de joventut, la tècnica 

de joventut, la dinamitzadora, un representant de la població jove associada, un 

representant de la joventut no associada i tècnics/es o regidors/es d'altres àrees 

amb projectes comuns. Tot i que aquesta Comissió està prevista que es reuneixi 

anualment, sempre que sigui necessari es podrà celebrar reunions extraordinàries, 

de manera que aquesta Comissió serà prou flexible i dinàmica per adaptar a les 

necessitats concretes de cada moment. 

Així doncs, d'acord en aquests principis es farà una anàlisi de les xifres poblacionals 

del municipi proporcionades pel Cens municipal, l'Institut d'Estadística de Catalunya 

i el Consell Comarcal de la Segarra. A més a més s'elaborarà una anàlisi de les 

dades quantitatives i qualitatives obtingudes per dues enquestes realitzades a la 

joventut de Guissona i dos grups de discussió esmentats en l’apartat anterior.  

L'avaluació de les polítiques de joventut és necessària per constatar si s’han assolit 

els objectius plantejats i així conèixer de primera mà si han tingut l'impacte previst 

en el moment del disseny i de planificació. 

AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS 

Des de l'Àrea de Joventut es realitza anualment un informe descriptiu amb els 

resultats de les activitats portades a terme. Aquest informe es basarà en els 

comentaris que ens hagin fet arribar la joventut sigui per l'enquesta d'avaluació de 

les activitats, com via xarxes socials. L'informe inclourà suggeriments i comentaris 

sobre els programes i actuacions. Aquest informe es presentarà a la Comissió 

Tècnica de Seguiment, així com al grup d'experts, per ser estudiat i debatut, d'aquí 

en podran sorgir noves propostes, possibles canvis de plantejament de les 

actuacions i també es podrà donar resposta a noves necessitats detectades.  
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VALORACIÓ DEL CONJUNT DEL PLJ A TRAVÉS 
DELS OBJECTIUS 

Aquesta valoració es realitzarà anualment tenint en compte l'avaluació de les 

actuacions i es centrarà en: 

- Avaluació de les necessitats 

- Coherència dels objectius amb el diagnòstic 

- Necessitat d'adaptació dels objectius a la nova realitat 

- Valoració de la coherència de les actuacions per assolir els objectius i la 

seva adaptació a la realitat actual 

- Avaluació de la implementació  

- Revisats els indicadors, s'assoleixen tots els objectius i si no s'assoleixen, 

quin és el motiu 

Els indicadors permeten detectar que alguna de les actuacions no funciona o no es 

pot assolir algun objectiu. Cal estudiar la possibilitat de modificar o anul·lar les 

actuacions que no funcionin. 

- Valorar l'existència d'aspectes qualitatius que no recullen els indicadors, 

però que cal tenir en compte 

AVALUACIÓ DE LA METODOLOGIA 

- Valorar si el PLJ es porta a terme tal com s'havia dissenyat 

- Estudiar si es fa correctament el treball transversal entre serveis 

- Valorar la comunicació amb altres institucions, si és o no fluida 

- Considerar la comunicació i coordinació amb entitats de la vila, si és o no 

fluida o si els joves participen en la implementació d'activitats. 

- Considerar si la Comissió Tècnica de Seguiment i les reunions amb experts 

compleixen les seves funcions. 

L'avaluació del Pla Local de Joventut de Guissona és responsabilitat de la Comissió 

Tècnica de Seguiment. La propera actualització del Pla Local de Joventut es portarà 

a terme el 2025, en aquell moment es tornarà a fer una anàlisi de la realitat del 

moment, una realitat canviant que possiblement canviarà les prioritats del 

document que tenim a les mans. 


