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PRESENTACIÓ
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INTRODUCCIÓ

El Pla Local de Joventut d’Almenar és el document que recull les línies
estratègiques, els

objectius, els

programes i les

accions que

configuren el cos de les polítiques locals de joventut en els propers
anys. El Pla neix de la necessitat de planificar adequadament les
polítiques de joventut, partint de l’anàlisi de la realitat, la detecció de
necessitats, la formulació d’objectius, el disseny, implementació i
avaluació de serveis, programes i accions i propiciant, tant en el
disseny com en l’execució i l’avaluació, la implicació i participació dels
joves.
Entre els anys 2012 i 2015 ha estat vigent l’anterior Pla Local de
Joventut. L’avaluació d’aquest pla ha estat el punt de partida per al
desenvolupament del nou, traçant per tant una línia de continuïtat
que ens permet aprendre de les experiències del passat per tal de
projectar més acuradament, amb més eficàcia i eficiència, les
polítiques de joventut del futur.
El nou PLJ s’ha estructurat en dos grans blocs: per una banda, s’ha
elaborat una diagnosi de la realitat, que incorpori l’anàlisi tant de la
realitat juvenil com de les polítiques de joventut que s’han vingut
desenvolupant en els darrers anys; per l’altra, s’ha desenvolupat un
document que, recollint les necessitats detectades amb la diagnosi,
plantegi línies d’acció, objectius i mesures. Gran part de les
actuacions que planteja aquest Pla tenen com a finalitat donar eines i
recursos que facilitin als joves l’assoliment de l’autonomia i de
l’estabilitat a més d’altres mesures que tenen com a objectiu
l’afirmació de la identitat juvenil i que pretenen obrir espais perquè
els joves puguin parlar amb veu pròpia i això els impulsi a participar i
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a exercir com a vilatans amb ple dret. Que el jovent es trobi
incorporat plenament i que pugui aportar idees i valors propis.
El Pla Local va adreçat als joves de 15 a 30 anys d’Almenar, però no
hem d’oblidar la franja d’edat entre els 12 i 15 anys ja que aquest
seran el relleu generacional dels que estan treballant des de ja fa
molt temps i que poc a poc aniran desvinculant-se de l’associació i del
moviment jove.
L’edat juvenil ja no és una fase de transició de l'edat infantil a l'edat
adulta, sinó un període obert on la persona jove ha de trobar el seu
camí i desenvolupar els propis objectius.
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POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Aquí volem presentar el marc de referència de les polítiques de
Joventut a Almenar. Per un cantó hem volgut definir de forma breu el
concepte de joventut i per l’altre presentar el marc actual de les
polítiques de joventut.
Dir que com a referència s’han seguit els principis que estableix el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, document marc per
tal de desenvolupar les polítiques de joventut al nostre poble.

QUÈ VOL DIR JOVENTUT?
Justament és al PNJC on ens remetem per tal de definir aquest
concepte.
Quan es vol delimitar la joventut, com a període del cicle vital,
s’acostuma a fer a través de l’edat. La Llei de polítiques de joventut
de Catalunya recull un interval d’edat, dels 16 als 29 anys, i ja
compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de
polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de
l’edat.
Segons el PNJC podem veure la joventut com un període del cicle
vital en el que es produeix tot un seguit de transicions que fan que
l’individu passi de la dependència familiar a l’autonomia. Aquest no és
un pas passiu sinó constructiu, és un moment de construcció de
projectes de vida, moment d’oportunitats i presa de decisions,
moment de l’adquisició i d’exercici de la ciutadania. No oblidem que
les lluites, canvis i transformacions que tinguin lloc en la joventut
d’avui tenen un efecte sobre la societat futura. La joventut és el
moment de construcció d’identitats personals i col·lectives
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EL PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de
referència per a la política de joventut i pretén ser una eina capaç
d’adaptar-se als canvis i de donar resposta a les noves necessitats i
demandes de les persones joves i el seu entorn.
Defineix quatre principis rectors que són aquells criteris que han
d’inspirar el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques
de

joventut

d’una

forma

transversal.

Aquest

principis

són

el

participació, el de transformació, el d’integralitat i el de qualitat.
Estableix un marc estratègic organitzat a partir de set grans reptes:
educació, ocupació i treball, habitatge, salut, participació, cultura i
cohesió social. Tots ells permetran facilitar la realització del projecte
de vida de les persones joves i apoderar la persona jove com a agent
de canvi social.
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ANÀLISI D’ALMENAR

CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES I DEMOGRÀFIQUES
EXTENSIÓ, SITUACIÓ I COMUNICACIONS
La vila d'Almenar es troba a 329m d'altitud, al peu de l'escarpament
rocós que separa les dues parts del terme, on s'aixequen les escasses
restes dels murs, i d'una torre central del castell d'Almenar, i prop de
la carretera de Lleida a la Vall d'Aran, i del canal de Pinyana. Centra
el nucli antic, on es conserven algunes cases antigues, una plaça
d'estructura rectangular i urbanisme harmònic, on se situen a banda i
banda la casa de la vila i l'església parroquial.
El terme municipal d'Almenar, de 66,37 km2, limita amb els termes
d'Almacelles al SW, Alguaire al S i Alfarràs al N; amb el d'Algerri a l'E
i Albesa al SE, de la Noguera; i amb els d'Albelda al NW i el
d’Alcampell, de la Llitera. Es troba a l'extrem septentrional del Segrià,
en contacte amb la Noguera i la Llitera, estès a la dreta de la Noguera
Ribagorçana (límit de llevant del terme) i regat pel canal de Pinyana i
pel d'Aragó i Catalunya, que travessen el territori en direcció N-S, a
banda i banda de la vila.
Almenar, cap del municipi, comprèn també la caseria de la Bassa
Nova, anomenada popularment el Cafetí, i l'antic terme de Santa
Maria d'Almenar (o la Torre de Santa Maria de Solsona), on hi hagué
Almenara la Vella. La part a llevant pertany al pla segrianenc (amb el
canal de Pinyana), mentre que la de ponent forma part ja de les
plataformes que separen el Segre del Cinca, dividides ambdues pel
fort escarpament rocós que continua pel terme d'Alguaire; aquesta
part és accidentada per turons com el tossal del Metxut (364m) i
altres més al S, que voregen el canal d'Aragó i Catalunya.
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La Bassa Nova, als peus de la carretera d'Almacelles a Andaní i al SW
del cap municipal, és poblet tot just centrat per l'església i unes
quantes cases que en distanciar-se les unes de les altres formen un
disseminat que s'escampa per un sector de conreus regat pel canal
d'Aragó i Catalunya. La festa major se celebra el darrer cap de
setmana d'agost en honor de Santa Rosa i Sant Ramon.
Comunicacions:
El terme és travessat de S a N per la carretera N-230 de Tortosa a
Lleida i França per la Vall d'Aran, i a la banda occidental hi ha la
carretera local que uneix Almacelles amb la comarcal (C-148) de
Tàrrega a Binéfar.
Camins municipals: Hi ha més d’un centenar de camins municipals,
entre els que es poden esmentar: El Camí de Tamarit, Camí de La
Portella, Camí de Bolós, Camí d’ Alguaire o Camí d’Alfarràs, cap d’ells
està asfaltat exceptuant el Camí de la Bassa Nova que uneix el poble
d'Almenar amb la carretera local i permet la comunicació amb la
Bassa Nova.
Senyalització


Urbana: recentment s’ha procedit a completar i millorar tota la
senyalització del municipi.



Rural: Estan senyalitzats els Camins de La Portella, la Bassa
Nova i altres, però a la majoria els manca senyalització.

POBLACIÓ
Les primeres dades de població són del 1365, moment en què es
comptaven 317 focs, xifra que va disminuir el 1378 (113 focs) i
encara més al final del segle XV (101 focs el 1497). A mitjan segle
XVI s'observa una recuperació (137 focs el 1553). La població, entre
1900 i 1965, augmentà el 57%.
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Després del gran increment que tingué la població al llarg del segle
XVIII (passà dels 292 hab. del 1718, xifra relativament alta a l'època,
als 1.264 hab. del 1787), continuà amb impuls i es duplicà el 1.869
(2.448 hab.). S'estacionà amb oscil·lacions i, després de la guerra
civil de 1936-39, agafà de nou empenta: 3.346 hab. el 1960 i 3.748
hab. el 1970, però els darrers anys es fa sentir una recessió: 3.653
hab. el 1975, 3.617 hab. el 1981 i 3.573 hab. el 1991, (dels quals
2.903 viuen al poble d'Almenar i 670 disseminats pel terme, inclosos
els que habiten en les cases esparses de la Bassa Nova). De manera
que arribem a l’any 2002 amb 3500 hab. A partir d’aquest any la
població experimenta un petit creixement fins l’any 2012, quan arriba
a 3653 hab., per tornar a decréixer fins als 3525 de l’any 2015.
La densitat de població és de 52,9 h/km2.
Al municipi d’Almenar, l’any 2015 hi havia empadronats

3525

habitants.

A les següents taules o veiem gràficament
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Població per grups d'edat 2015
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La franja d’edat que ens interessa és la de 15 a 29. Altres dades que
també hem de tenir en compte són, segons l’Agència Catalana de
Joventut:

Població no Població
comunitària estrangera
15-29*
(15-29)

62

97

Atur
registrat
(16-29
anys)

29,7

%
Índex
%
% població
població
d'atur
població
jove no
jove
registrat
jove
comunitària* estrangera
16-29

14,70

11,97

18,73

6,11

ECONOMIA
La terra conreada, 5094 h., ocupa el 76,7% de la superfície
municipal. Els regadius aprofiten els dos canals amb un bon nombre
de sèquies que en deriven (de la Plana, de l'Alzina, d'Arnaia i de
Fenollet, del canal d'Aragó i Catalunya, i de Santa Maria d'Almenar i
de Ratera, del de Pinyana) i representen el 68% dels conreus.
En extensió, el conreu més important és l'ordi de secà (30%), que
s'expandí vers el 1971 i es manté; els arbres fruiters ocupen el 28%,
especialment presseguers i amb menys quantitat pomeres i pereres.
A la zona del canal de Pinyana s'han substituït els fruiters per altres
conreus (panís, gira-sol i alfals) a causa de la manca de mà d'obra,
però la proporció no ha disminuït perquè se n'han plantat a la plana.
L'ordi de regadiu, que al final dels anys setanta i al començament
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dels vuitanta havia disminuït, darrerament s'està incrementant. Al
regadiu predominen les explotacions petites (d'1 a 5 ha) o mitjanes
(de 5 a 10 ha) i al secà les mitjanes. De la terra censada, 511
explotacions el 1989, més del 90% és explotada directament pels
propietaris, i la parceria, abans present, ha disminuït molt.
La ramaderia minvà durant la dècada dels anys vuitanta, tret de
l'aviram, que passà de 48 milers de caps el 1982 a 86 milers el 1989,
i el bestiar boví, que passà de 349 caps a 1 558 en les mateixes
dates. Disminuïren el porcí (79.134 caps el 1982 i 66 329 el 1989),
l'oví (de 7.764 caps passà a 6 670, en els mateixos anys) i els conills
(de 1 080 mares conilles a 460).
La superfície regada mesura 4.328 ha, i hom hi conrea cereals,
arbres fruiters, oliveres i vinya. El secà, en regressió, ocupa 2.026 ha
(cereals, pasturatges); unes 270 ha, propietat comunal i privada, es
troben sense conrear. Les terres de conreu, força repartides, són
explotades per propietaris (90%] i per parcers. La ramaderia (bestiar
oví i, especialment, porcí, i la cria d'animals de granja (mercat
setmanal d'ous, aviram i conills, des del 1828) són importants. La
indústria és de base agrícola i ramadera (cambres frigorífiques,
molins de pinsos, etc); hi ha també una important teuleria.
Sèquies i canals que reguen el municipi:


Canals: Canal de Pinyana i Canal d'Aragó i Catalunya



Sèquies: Que en deriven de la Plana, de l'Alzina, d'Arnaia i de
Fenollet, del canal d'Aragó i Catalunya, i de Santa Maria
d'Almenar i de Ratera, del de Pinyana.

El mercat setmanal es fa el dimecres.
El 17 de setembre se celebra la FIRA DE SETEMBRE. És una
pervivència d'una antiga fira de bestiar, atorgada per Felip II.
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POLÍTIQUES DE JOVENTUT A ALMENAR
INTRODUCCIÓ
En el treball pels joves, són diferents àrees de l’Ajuntament les que
directa o indirectament estan relacionades per dur a terme els
diferents projectes per a joves. És molt important percebre la
globalitat d’accions i programes que s’estan duent a terme des de
totes les Regidories i coordinar-les amb joventut. Fins el moment en
que es va fer el primer Pla Local de Joventut, l’Ajuntament no tenia
previst un pressupost específic per a les activitats amb joves. Arran
de la elaboració del primer Pla Local, ja es va anar definint un
pressupost per a joventut.
Tots aquests projectes, estan dissenyats i coordinats per un tècnic de
nivell A (llicenciat) el qual desenvolupa les tasques pròpiament de
joventut a més de les esportives. Des de que es va formar
l’associació de joves EL COC, aquests estan totalment implicats en les
activitats per a joves, no només en la seva execució sino que ja
participen activament en la elaboració de la majoria de projectes que
s’inclouen en el Pla Local.
Actualment comptem amb un local de joves que s’ha convertit en un
espai de vital importància en el treball amb aquests. El que
pensàvem que podria ser només un lloc d’esbarjo, ha esdevingut el
lloc on es reuneixen periòdicament per preparar els diferents
projectes tant del Pla Local, com d’altres que ells mateixos dissenyen
i en els que l’Ajuntament no hi intervé o si ho fa és per oferir tant els
recursos materials com humans que calen per la seva execució.
A més d’aquest local, el qual per segons quines activitats queda petit,
disposem d’una Sala Polivalent en la que es duen a terme els actes
de major envergadura com són concerts, trobades, etc. Aquesta sala,
ha estat reformada recentment sent dividida en dues parts. Una que
ocupa les ¾ parts de l’espai i que es destinada a concerts, teatre i
altres actes populars i un altra part en la que s’han col·locat unes
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grades retràctils i un projector per fer actes com a presentació de
llibres, xerrades, cursos, conferències, etc.
El Pati del CEIP Almenar, també és un espai molt utilitzat pels joves
en la realització d’activitats en els mesos de bon temps.
També comptem amb una sèrie d’instal·lacions esportives com el
camp de futbol, pavelló poliesportiu, i recentment del Complex
Esportiu Horta on es disposa, a més de les piscines descobertes, de
dues pistes de frontó, dues de pàdel i una de tennis, que en realitat
és una pista multifuncional on, per exemple, es poden muntar les
penyes per la Festa Major.
POLÍTIQUES EDUCATIVES I CULTURALS
Des d’una perspectiva educativa i cultural a Almenar tenim uns
programes d’actuació on els joves hi estan totalment implicats, tant
en la preparació, com en el desenvolupament
Aquests programes d’actuació són:


Festa de Cap d’any.

El grup de joves el Coc és l’encarregat d’organitzar la festa de cap
d’any pel jovent. Ells duent a terme totes les tasques d’organització i
execució i fins i tot s’autofinancien la festa, destinant els beneficis
d’aquesta a la realització d’activitats del grup de joves.
L’Ajuntament només els cedeix el Local Polivalent i els facilita el
material necessari.


Carnaval

Els joves també s’encarreguen de la Festa de Carnaval en la que es fa
una rua pels carrers del poble, un concurs en escala en HI-FI i una
festa final amb DJ’s Locals.
Igual que amb la de Cap d’Any, s’autofinancien la festa, destinant els
beneficis d’aquesta a la realització d’activitats del grup de joves.


Fira de Setembre d’Almenar.

La Fira de Setembre d’Almenar es podria considerar com l’acte de
cloenda de totes les activitats dels joves. Amb el muntatge de les
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Penyes, els Concerts Joves, el sopar de joves i la resta d’activitats
organitzades per ells, es crea un ambient de fraternitat entre la gran
majoria de joves d’Almenar que fa que cada cop sigui més la unió
entre aquests.


Cinema a al fresca.

Durant l’estiu es continuen organitzant sessions de cinema al pati del
col·legi públic així com a altres emplaçaments com carrers o places.


Correllengua.

En defensa del Català com la nostra llengua, el grup de joves
organitza cada any el Correllengua amb l’actuació de diferents grups
de rock català així com la recitació de poemes o manifests a càrrec
d’autors locals.
Diada 11 de setembre
Aquesta ha estat una nova iniciativa dels joves del COC que
conjuntament amb l’Associació de Dones van engegar una campanya
de recollida de fons per la Senyera d’Almenar. Una senyera de
10mx7m que guarnirà el campanar del municipi en els actes de
reivindicació de la nostra identitat.


Recuperació de Festes Tradicionals

Gràcies a la col·laboració del grup de joves el Coc, s’estan recuperant
i consolidant, festes tradicionals que d’uns anys enrere estaven
perdent popularitat.
En aquestes festes també aprofiten per generar algú ingrés muntant
la barra del bar o amb la venda de creps i begudes.
Tota la tasca es fa amb col·laboració amb la Regidoria de Festes i
Cultural i amb l’Associació Cultural de Dones d’Almenar.
Sant Antoni.
Sortida del grup de grallers, cap grossos i gegants.
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Sant Roc

foto pujada al pernil

S’organitza els jocs per als nens i es munta la barra pel concert de la
nit.
Fira Medieval.
Al juny s’organitza una barra i la Festa de la Bacanal.
Concurs de regates de cervesa
Begudes tradicionals, Jocs medievals..

3a edició

2a edició

Almenar lector
Els joves han col·laborat amb els actes que s’organitzen des de la
Biblioteca d’Almenar pel programa Almenar Municipi Lector.


Per la festa del comerç just/sostenibilitat es busca lectors de
diferents idiomes. És interessant pel fet que es compara la
sonoritat de les diferents llengües. Es fa un mateix text en
diferents idiomes.



Voluntaris lingüístics que parlen amb les seves parelles
lingüístiques.



Nit contes de por



Concursos Literaris. Cada any, en la diada de Sant Jordi, es fa
el Concurs Literari amb col·laboració amb l’IES d’Almenar i el
Concurs de Relats Curts. Tots els relats surten publicats en les
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pàgines del Full d’Informació Municipal que surt cada tres
mesos.
Tallers i cursos.
Conjuntament amb les Regidories de noves tecnologies, treball,
educació i joventut, s’estan fet diversos tallers com el d’eines TIC
aplicades al mon laboral, curs de coaching
Tallers de coeducació, gènere i immigració, dones
emprenedores.
En el dia de la Dona Treballadora i amb col·laboració amb l’Associació
de Dones, es fan diferents tallers juntament amb xerrades
Activitats esportives.
Com ja hem comentat, l’ Ajuntament d’ Almenar compta amb un
tècnic

d’esports

s’organitzen

i

joventut.

diferents

actes

Des

de

esportius

la

Regidoria

orientats

a

d’

Esports,

satisfer

les

necessitats esportives dels joves com són un Campionat de futbol 7 i
una Cursa Popular a peu. També col·labora amb les entitats
esportives del municipi en les activitats que aquests organitzen com
la Txakal X-Treme, la Santa Pedalada i el Duatló amb el Club Rocko.
També i durant l’estiu s’organitzen unes Estades Esportives i unes
Colònies d’aventura.
POLÍTIQUES D’ACCÉS AL MÓN DEL TREBALL
Dins l’àmbit de treball des de l’Ajuntament s’està treballant per reduir
la taxa d’atur entre els joves de la població. Per això ja fa un temps
que es va activar una borsa de treball i actualment, dins les polítiques
de noves tecnologies s’està equipant una nova web amb una base de
dades d’aquesta bossa de treball on tant oferents con demandants
tindran el seu espai i accés. Paral·lelament

amb això l’Ajuntament

d’Almenar ha formalitzat un conveni amb la diputació de Lleida a raó
del qual s’ha ubicat un CEEI (centre europeu d’empreses i innovació)
on es faciliten unes instal·lacions i serveis comuns per a totes
aquelles persones que vulguin endegar un projecte empresarial,
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facilitant-los totes les eines necessàries per començar el projecte. A
banda d’això, i dins el mateix CEEI es fan, a través de Globalleida,
diferents xerrades informatives i de formació per complementar
aquests ajuts als emprenedors, com per exemple el programa “dijous
emprenedors” i també des d’aquí es recopilen les diverses ofertes de
treball existents al municipi, així com els currículums dels que
busquen feina. Les empreses es posen en contacte amb l’ Ajuntament
o amb el CEEI de la població quan els convé cobrir qualsevol plaça de
treball. Els programes de joventut també actuen en aquesta vesant
oferint als joves cursos i tallers per tal de posar al seu abast tot un
seguit d’eines per tal de millorar la seva condició laboral.

POLÍTIQUES D’ACCÉS A L’HABITATGE
La Regidoria d’ Urbanisme va treballar en dos projectes en els que es
preveia la construcció d’uns pisos de protecció oficial, en el casc antic
del poble i uns altres de 30 metres quadrats, en la part baixa.
Actualment d’edifici ubicat al casc antic està acabat i ocupat en la
seva totalitat
El segon projecte està pendent d’execució, que es preveu dur a terme
en una segona fase.

POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
El municipi també treballa en la promoció de la salut. Existeixen
diferents programes d’actuació:


Programa de Prevenció, Promoció i Educació per la Salut

L’Ajuntament d’Almenar continua adscrit al programa de Prevenció,
Promoció i Educació per la Salut del Consell Comarcal. Dins aquest
programa hi ha una sèrie d’activitats programades en els següents
àmbits:
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- Àmbit de l’Educació Formal: Intervenció al CEIP
Intervenció a l’IES
- Àmbit Familiar.
- Àmbit de l’oci i el temps lliure.
- Àmbit de l’esport.
- Àmbit comunitari.



Programa salut i escola

Programa promogut pel Departament d’Ensenyament que incideix en
la promoció i la prevenció d’hàbits i estils de vida dels joves
relacionats amb determinats problemes de salut, com ara la salut
mental, el consum de drogues i alcohol, els trastorns d’alimentació i
la salut afectiva.
Els joves de l’IES reben l’assessorament d’una infermera del CAP
d’Almenar un dia a la setmana durant dues hores.
Es fan diferents xerrades durant el curs i es celebren el Dia Mundial
de la Sida i el Dia Mundial sense tabac.



Programa Nereu

L’Ajuntament d’Almenar ha posat en marxa el NEREU (programa
d’activitat física per evitar el sedentarisme i obesitat infantil) en
col·laboració amb La Diputació de Lleida. Aquest programa va
orientat a les edats compreses entre 8 i 14 anys. Es fan 3 sessions a
la setmana amb els joves, separats en dos grups per edats, i un cop
a la setmana es fa l’assessorament als pares tant en matèria
d’exercici com d’alimentació.
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POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA
Des de l’Ajuntament es duen a terme diferents programes d’actuació:


Local de Joves.

Espai importantissim pels joves, en el que es reuneixen de forma
periòdica, quasi un cop cada quinze dies, per preparar, proposar i
avaluar totes les activitats relacionades amb ells.
Aquí ha estat important la tasca del tècnic de joventut en orientar als
joves a l’hora de fer ús d’aquest espai.


Festa del Comerç Just i Mercat d’Intercanvi.

Una de les activitats amb més participació dels joves i de les que més
els motiva.

En cada edició es realitza un concurs de productes

reciclats, Concurs Eco-Disseny, cada any amb una temàtica diferent.
A més s’hi van muntar estands informatius sobre el Comerç Just, la
Banca

Ètica

i

els

Productes

Transgènics.

Activitats

de

Jocs

Tradicionals en l’espai d’animació infantil i cultural, lectura de contes
tradicionals,

venda

de

productes

de

Comerç

Just,

el

mercat

d’Intercanvi i una xocolatada popular.
També es passen projeccions audiovisuals de documentals sobre la
temàtica.
Els joves, en les edicions que fins a dia d’avui s’han dut a terme, hi
han estat força implicats en la seva organització tant en la preparació
prèvia com amb la participació activa en l’espai infantil i en la
formació de jurat del Concurs.


Sortides

Aquest continua sent un projecte amb molt bona resposta en quan a
la participació. Cada any es fan de 3 a 4 sortides en transport facilitat
per l’Ajuntament, ja sigui autocar o lloguer de furgonetes. Les
sortides poden ser tant de caire esportiu en la que els joves van afer
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activitats a la natura com cultural en la que els joves es desplacen a
diferents esdeveniments relacionats amb la cultura catalana.
El fet de subvencionar un autocar que faciliti el transport dels joves
per fer qualsevol activitat, fa que aquestes sortides siguin un èxit.


El Coc Informa. Anuari Joves

Primer va ser la revista, que no va tenir continuïtat i després l’Anuari
dels Joves. Un format més àgil i fàcil de realitzar i que manté
l’objectiu principal d’aquest programa que és informar al municipi de
totes les activitats que fan els joves durant l’any.
Es fa un recull de totes les activitats fent una explicació del que s’ha
fet complementat amb fotografies i s’edita en petit format de llibret.


Rutes de les fonts

Actualment s’està treballant en l’adequació d’aquestes rutes per tal
de facilitar el recorregut i ajudar a la població en la descoberta de la
riquesa natural del nostre municipi.
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DIAGNOSI
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PLANTEJAMENT
Abans de planificar les actuacions s’ha de conèixer la realitat.
Consisteix en una primera presa de contacte amb l’entorn, amb els
joves del poble, per tal de fixar les prioritats més urgents. Aquesta
aproximació a la realitat es farà a partir de la recopilació de dades ja
existents i recollides per diferents organismes.
Cal conèixer l’opinió dels i les joves respecte a les actuacions que fins
al moment s’han dut a terme al poble i veure quines propostes de
millora poden aportar per cobrir les seves necessitats en els diferents
eixos en que es treballa dins el Pla Local de Joventut.

ANÀLISI
OBJECTIUS
El que es pretén és realitzar un estudi que analitzi la realitat juvenil,
en diferents àmbits: l’estructura familiar, la situació formativa i
laboral, la recerca de feina, la descripció dels diferents grups de
treball, l’oci, l’associacionisme, els comportaments de risc i la
percepció de les problemàtiques juvenils a Almenar, però també es
volen conèixer les inquietuds i motivacions del jovent del municipi pel
tal de donar resposta concreta als seus interessos. S’ha de dir que
desprès d’un primer estudi de la realitat juvenil i vistes les polítiques
de joventut que s’estan duent a terme a Almenar, el que es vol
prioritzar seran activitats de caire educatiu i cultural i també activitats
on puguin participar, a tots els nivells, els joves d’ Almenar.
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Per començar ens plantegem unes preguntes per tal de centrar el
tema i començar a treballar:
-quines activitats culturals es duen a terme al municipi?
-en quines hi ha més implicació dels joves?
-quina política es segueix des del municipi?
-quina percepció en tenen els joves d’aquestes polítiques?
METODOLOGIA
A nivell quantitatiu i en xifres concretes, es contemplaran els
següents paràmetres per tal de poder tenir dades estadístiques de
fonts municipals, que puguin mostrar, de forma matemàtica, la
situació del jove almenarenc. Els paràmetres a analitzar seran:


Cens juvenil



Situació laboral dels joves (atur, llocs de treball)



Tipologia d’empreses existents



Cens d’entitats juvenils



Ensenyament

(instituts

existents,

nombre

d’alumnat

i

distribució)
També cal apreciar aquelles dades estadístiques que poden ajudar en
l’anàlisi juvenil i que provenen de fonts extramunicipals, com per
exemple l’Observatori Català de la Joventut, l’IDESCAT (Institut
d’Estadística

de

Catalunya),

dades

que

pot

oferir

el

Consell

Comarcal...
Per tal poder complementar aquestes dades caldrà, a nivell qualitatiu,
dur a terme diferents entrevistes amb els diferents professionals de
l’Ajuntament, des de tècnics a polítics, que es relacionen amb el món
juvenil:


Regidors/es



Tècnics de les diferents àrees



Professors d’institut



Entitats
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I per últim, tenir en compte altres accions necessàries per tal de
recollir les seves necessitats, preocupacions... com per exemple,
realitzar grups de discussió, grups motors amb joves i entrevistes
amb professionals.
Al poble d’Almenar existeix una associació de joves anomenada “El
Coc”. És impensable elaborar un pla de joventut sense tenir present
aquesta associació, que ve ha ser la representació dels joves
d’Almenar. És per això que en l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha
treballat

amb

grups

de

discussió,

per

conèixer

inquietuds,

motivacions, idees i propostes.

RESULTATS
Recordant on hem centrat el tema als apartat dels objectius, aquí
tant sols expliquem el treball en les polítiques que ens interessen,
deixant en un segon terme totes les demés.
POLÍTIQUES D’EDUCACIÓ I CULTURA.
A nivell educatiu, i en la franja d’edat que ens ocupa, a Almenar
tenim l’ Institut. Allí els joves poden cursar fins a Batxillerat o també
un cicle formatiu, que en realitat són dos englobats en un, que es
cursa en tres anys. Els joves del municipi pensen que un cicle és molt
limitat a l’hora de poder-se quedar a estudiar al poble però això ja no
depèn de nosaltres.
Allí on sí podem incidir és en les activitats extraescolars. A l’Institut
d’Almenar es du a terme el pla d’esport a l’escola i cada any tenen
diferents activitats esportives en marxa com el futbol i activitats de
ball. Ja no es veuen com activitats de guarderia com podia passar
abans i fins i tot diferents alumnes s’han format com a dinamitzadors
esportius.
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Pel que fa a la formació fora de l’Institut, els joves saben que es fan
cursos en alguna acadèmia però troben a faltar cursos útils per a ells
com els nivells C i D de català i altres.
També s’han fet ja dos cursos de Monitors en el Lleure, en
col·laboració amb els municipis de les rodalies i això ha donat
l’oportunitat de poder obtenir el títol sense haver de desplaçar-se a
Lleida. Aquests cursos han estat útils tant al joves com a les persones
que treballen en escoles fent el monitoratge en els menjadors i
autocars.
Pel que fa a les activitats culturals, els joves pensen que s’ha resolt
satisfactòriament la manca d’un espai on es poguessin encabir
qualsevol

tipus

d’activitat

cultural

com

artística,

rehabilitant

i

adequant el Local Polivalent. S’ha fet un espai per poder fer qualsevol
tipus d’activitat com concerts, exposicions, xerrades, projeccions, etc.
Els joves pensen però que se’ls havia d’haver consultat més a l’hora
de fer-lo. Volien haver-hi participat més en el deu disseny.
POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ
Segons les estadístiques de l’Idescat, a Almenar tenim una població
jove gran. Dels 518 habitants que estan dins la franja dels 15 als 29
anys, població jove, 219 estan dins la franja dels 25 a 29 anys.
El fet de tenir un grup de joves formalitzat i de disposar d’un local
d’ús exclusiu per a ells, ha fet que els joves s’hagin unit força. Gran
part de les activitats per joves son proposades per ells mateixos,
sense la intervenció de l’Ajuntament, cosa que ha fet augmentar molt
la participació. Hi ha un bon moviment de tipus associatiu.
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CONCLUSIONS
POLÍTIQUES D’EDUCACIÓ I CULTURA
Continua la tendència començada en anys anteriors de realitzar, per
part del joves, més activitats de caire formatiu que no pas lúdic. Això
es degut al perfil del joves que estan realment implicats en la
organització de les seves activitats. La majoria son estudiants que ja
han acabat o que estan acabant i que necessiten una formació
complementaria que no poden trobar al seu municipi.
Hi ha força inquietud en fer cursos o tallers que

ajudin a

complementar la formació que ja tenen alguns joves, però també els
que potenciïn altres habilitats com la imaginació, la creativitat,
expressivitat o l’autonomia. Els esforços de l’Ajuntament haurien
d’anar orientats cap aquí ja que els joves volen, a més de poder
realitzar les seves activitats lúdiques i d’esbarjo, seguir formant-se en
diferents àmbits i aprofitar els recursos que ofereix el municipi.
Important també tenir en compte que el grup de joves, ja porta uns
anys funcionant i que dins el grup cada cop hi ha joves més grans.
S’ha de buscar la manera d’atreure a la gent més jove (12-15 anys)
per tal d’assegurar-nos la continuïtat de l’associació. En moltes de les
activitats ja participen joves de 12 a 15 anys però se’ls ha d’implicar
més a nivell organitzatiu per tal que vagin adquirint més compromís
en tasques de més responsabilitat.
S’ha de buscar la manera d’atreure’ls i cada cop implicar-los més
dins de l’estructura organitzativa del Coc.
De la mateixa manera, aquesta maduresa que anem veient als joves,
també es veu reflectida en les activitats culturals que volen fer, les
quals quasi bé sempre, estan relacionades amb la recuperació de
valors que s’han perdut o tradicions que estan a punt de perdre’s o
que ja s’havien perdut.
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POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ
Una de les grans preocupacions és la unió entre els joves. La
diferència d’edat porta a una diferència de pensament, de visió de la
vida i del futur, de prioritats... Les polítiques de participació sempre
han anat encaminades a mantenir la unió i d’aquesta manera
assegurar el futur de l’associació de joves.
Un dels punts importants per tal d’aconseguir aquesta fita ha estat la
creació

d’un

espai

on

es

poden

realitzar

totes

les

activitats

proposades pels joves en condicions òptimes.
Els joves gestionen tant el que és l’ús del local com la major part de
les activitats que es fan per a ells. Els joves d’Almenar són
autosuficients, només necessiten l’Ajuntament com a recolzament
econòmic o d’assessorament amb el tècnic però ja no cal que els
organitzi les activitats. De fet, la queixa que tenen ara els joves és la
falta d’implicació de l’Ajuntament en el seguiment de les seves
activitats i la falta d’un procés participatiu en la presa d’algunes
decisions que els afecta. En la construcció del Local Polivalent no es
va fer i ara, tot i que n’estan contents, els joves hi veuen algunes
mancances a nivell d’utilitat i habitabilitat.
El mateix passa amb la organització d’algunes festes en les que els
joves no hi estan d’acord en com les planteja l’Ajuntament, tot i que
entre ells mateixos es contradiuen.
S’hauria de buscar la manera de millorar la comunicació entre
Ajuntament i Joves i no pensar que “com que ja hi ha el Coc, no cal
preocupar-se de res”.
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PROPOSTES

 Cursos per a joves de diferents temàtiques, tant de salut com de
comunicació com altres que els joves trobin interessants.

Polítiques
d’Educació

 Realització d’actes que potenciïn valors i complementar-les amb
xerrades o conferències.
 Aconseguir fer cursos de català al municipi.
 Aconseguir fer cursos de premonitor i monitor per tal que el joves
tinguin titulació per poder treballar, sobretot a l’estiu.
 Tallers de sexualitat, intercanvi de coneixements i destreses amb
altres col·lectius.
 Tallers de voluntaris per ajudar a famílies amb pocs recursos.

 Potenciar les activitats culturals que promoguin valors. (Mercat

Polítiques
de Cultura i
Oci

d’Intercanvi, el Dia de la Dona, Sortides amb el Bus Jove,
Correllengua...)
 Recuperar activitats tradicionals.
 Potenciar l’ús dels nous espais per a joves.

 Fer activitats que potenciïn l’associacionisme.
 Potenciar les activitats en les que hi hagi col·laboració entre diferents

Polítiques
de
Participació

entitats.
 Cal, des de l’actual grup de joves, fer participar joves d’altres colles i
d’altres edats.
 Continuar amb els projectes que funcionen i que tenen èxit de
participació.
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 Potenciar la contractació de joves del propi municipi per realitzar
activitats formatives i culturals.

Polítiques
de Treball

 Impartir càpsules formatives a través del vivers d’empreses (CEI
Almenar) dirigides a joves emprenedors.
 Donar facilitats als joves emprenedors per establir-se
professionalment dins el vivers d’empreses
 Crear una Borsa de Treball on els joves puguin dur el seu currículum
i hi puguin consultar ofertes de feina a través d’Internet.
 Crear una borsa de recursos on es puguin aprofitar els coneixements
de forma recíproca.
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DISSENY
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OBJECTIUS. PROGRAMA D’ACTUACIONS

Polítiques d’Educació

EIXOS

OBJECTIUS

 Ampliar l’oferta municipal en

INDICADORS
AVALUACIÓ

 Realització de 3 cursos:

formació contínua per a joves.

PROGRAMES D’ACTUACIÓ

 Curs de premonitor i monitor
 El C.V, d’avorrit res de res.
 Fes un negoci de la teva idea

COL·LABORACIÓ

 Regidoria d’Educació
i Joventut
 Consell Comarcal del
Segrià.

 Potenciar els valors dels joves.

 Realització de 3 tallers

 Taller d’equinoteràpia
 Taller d’intercanvi de
coneixements i destreses.
 Taller de coeducació, gènere i
immigració, dones emprenedores

 Regidoria de
benestar i salut.
 Regidoria d’educació
 CAP d’Almenar
 Institut de la Dona
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Cultura i Oci

 Donar suport a les

arribi al 90% de la població jove

iniciatives del Grup de

del municipi.

Joves per a la realització

 Organització de 2 activitats anuals
de caire cultural promogudes pels
joves.
 Participació del 50% dels joves
entre 15 i 20 anys.

 Taller de Joc al Carrer.

 Regidoria de Cultura.

 Mercat d’Intercanvi i Comerç just.

 Secretaria General
de Joventut.

d’activitats socioculturals

 Consell Comarcal del

que potenciïn valors.

Segrià.

 Millorar la difusió de les

 Associació de Joves

activitats

“El Coc”

 Optimitzar els recursos
materials existents.

 Donar suport a la creació de noves

Polítiques de participació

Polítique de

 Que la informació de les activitats

 Participació d’un 50% de

 Xerrada taller smartphone i

activitats que fomentin la

la població juvenil de 15

tablets, un mon a la butxaca.

participació dels joves de 15 a 20

a 20 anys, en les

 Fòrum de joves

anys

activitats i associacions

 Taller vitivinícola

com els grallers, dimonis

 Regidoria de Cultura.
 Secretaria General
de Joventut.
 Consell Comarcal del
Segrià.

i percussió.

 Associació de Joves
“El Coc”

 Cogestió d’equipaments i activitats
socioculturals

 Organització de 2

 Realització d’activitats

 Regidoria de Cultura.

activitats anuals de caire

socioculturals i esportives

 Regidoria de Festes.

cultural promogudes pels

(promogudes per joves) que

 Associació de Joves

joves.

potenciïn la participació popular i

“El Coc”.

la cohesió dels joves.(diferents
tallers com el de malabars...)
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METODOLOGIA
L’actual Pla Local de Joventut d’Almenar, com ja hem anat descrivint
al llarg de l’explicació dels programes que proposem realitzar, ha de
basar-se en una metodologia complexa per a que tots els agents que
han participat fins ara i participaran en un futur, puguin prendre part
a l’hora de programar, implementar i avaluar els diversos programes
que ens ajudaran a assolir els objectius proposats anteriorment.
Tot i que el Pla Local està presentat per part de l’Ajuntament, molts
altres agents hi han participat, i també és necessari que hi participin
en la seva evolució i posada en pràctica.
La

metodologia

que

proposem

la

dividim

en

tres

blocs:

l’interdepartamental, l’interinstitucional i el de la participació juvenil.

TREBALL INTERDEPARTAMENTAL
Com ja hem deixat força clar des de la introducció, l’Ajuntament
aposta amb energia per a fer unes veritables Polítiques Integrals de
Joventut. Per a que aquestes polítiques siguin realment eficients i
eficaces no n’hi ha prou amb el treball des de la Regidoria de
Joventut, sinó que cal implicar, tot i que sigui poc a poc, la resta de
les Regidories de l’Ajuntament.
És evident que en un primer moment hi haurà unes Regidories molt
més implicades que no pas unes altres, com puguin ser les de
Cultura, Educació, Esports i Salut, ja que les primeres actuacions que
proposem van dirigides sobre temes que afecten aquestes àrees de
treball.
Per a un correcte funcionament en l’aplicació de les noves línies
polítiques que proposem, és necessària una organització ben clara
entre les diferents regidories. És per aquest motiu que s’opta per
crear una Taula de Coordinació Interdepartamental.
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Aquesta Taula es reunirà tres cops a l’any i estarà composada per
tots els Regidors de l’Ajuntament (incloent els dels grups de
l’oposició) i els tècnics relacionats amb Joventut. S’hi faran les
següents tasques:


Revisió de les actuacions realitzades fins a la data en matèria
de Joventut.



Avaluació de les actuacions realitzades i del nivell d’assoliment
dels objectius generals.



Revisió de les actuacions i objectius de treball futurs.



Proposta de modificacions dels programes d’actuació o del Pla
Local de Joventut.

TREBALL INTERINSTITUCIONAL
El Pla Local no pot tirar endavant solament amb l’empenta de
l’Ajuntament i els tècnics. Cal el recolzament i assessorament d’altres
institucions (administratives o no) per a poder fer les actuacions i les
avaluacions.
En un primer nivell, la metodologia de treball amb les institucions
locals de caire públic i privat serà una mica diferent de la que se
seguirà amb les administracions públiques. En el nostre cas, les
principals institucions locals i regionals amb qui treballarem seran les
següents:


Institut d’Estudis Secundaris d’Almenar.



Centre d’Atenció Primària.



Biblioteca Pública.



Poliesportiu Municipal.



AMPA del Col·legi Públic.



AMPA de l’Ins Almenar.



Locals d’oci de la localitat.



Creu Roja de Lleida.
36

Amb aquestes entitats no es faran unes reunions de coordinació
periòdiques, sinó que es faran depenent de les actuacions que s’hagin
de realitzar. Per tant, segons el tipus d’actuació (com per exemple
unes activitats relacionades amb salut) ens coordinarem amb unes
entitats concretes (en aquest cas amb el CAP, el PIJ i Creu Roja,
principalment).
Però aquestes institucions no només tindran aquest paper, sinó que
representants d’aquestes també han participat i participaran en la
redacció, millora i avaluació del Pla Local de Joventut. Ho faran a
través de la convocatòria de Grups de Discussió d’Experts almenys
amb una periodicitat anual, reunint-los a tots i obtenint una visió
general

de

com

aquestes

institucions

han

participat

en

el

desenvolupament de les Polítiques de Joventut. Serà en aquests
grups de discussió quan es podran incloure avaluacions de les
actuacions programades.
Pel que fa al segon grup d’institucions, les administracions comarcals
i nacionals, la metodologia de treball s’assemblarà força a la seguida
en el nivell interdepartamental. El conjunt d’administracions amb qui
es mantindrà contacte serà el següent:


Ajuntaments propers (Alfarràs, Alguaire, Rosselló, Torrefarrera i
de la Franja de Ponent).



Consell Comarcal del Segrià.



Secretaria General de Joventut.



Secretaria General de l’Esport.



Departament d’Educació.



Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.



Departament d’Indústria.



Departament de Treball.



Departament d’Habitatge.
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Departament de Benestar i Família.

De totes aquestes institucions, serà amb els ajuntaments propers al
municipi i, especialment, amb el Consell Comarcal i la Secretaria
General de Joventut amb qui hi haurà un contacte més estret. Per a
mantenir-lo es faran almenys dues reunions anuals, a part de les
necessàries per dur a terme algunes actuacions concretes que
suposin

una

implicació

important

d’alguna

d’aquestes

administracions. Les tasques que es realitzaran en aquestes reunions
seran les mateixes que es faran a la Taula Interdepartamental.

ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL.
No es pot entendre l’aplicació del Pla Local de Joventut sense tenir en
compte la participació de les associacions juvenils ni dels joves a títol
individual.
Ja des de l’inici de la redacció de l’actual PLJ s’ha tingut en compte
aquest àmbit. Per aquest motiu, i com ja s’ha detallat a l’apartat
d’anàlisi de la realitat, es va convocar un grup motor de joves entre
18 i 37 anys en el que hi vam implicar diferents perfils, que
poguessin aportar informació de diferents àmbits.
Un cop redactat un primer programa d’actuacions també s’ha fet una
reunió amb tots els joves en general per explicar el procés que s’ha
seguit i les propostes que s’ha extret del grups motor. En aquesta
reunió s’han analitzat totes les propostes i, a través de les opinions i
aportacions dels joves, també s’han millorat i ampliat, alhora que s’ha
garantit

el

compromís

de

força

joves

per

a

tirar

endavant,

conjuntament amb l’Ajuntament, les propostes on hi tenen un paper
protagonista.
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Després de l’aprovació del Pla Local i l’inici de la seva posada en
marxa, els joves també s’hi implicaran de forma activa, conjuntament
amb l’Ajuntament, que farà el seguiment i l’avaluació dels programes
efectuats. Les reunions i contactes amb els joves no poden ser tan
espaiats com els que hem acordat pels altres àmbits sinó que es faran
cada cop que tant els joves com els tècnics ho creguin convenient,
especialment cada cop que s’hagi d’organitzar una actuació concreta.
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PLE

1er Tinent
Alcalde

ESPORTS,
FOMENT DE
L’OCUPACIÓ
I ECONOMIA

JUNTA
DE GOVERN

ALCALDESSA

JOVENTUT
I FESTES

2on Tinent
Alcalde

CULTURA I
ENSENYAMENT

NOVES
TECNOLOGIES I
SERVEIS
SOCIALS

3er Tinent
Alcalde

OBRES, HISENDA,
URBANISME I
PERSONAL
BRIGADA

AGRICULTURA
RAMADERIA I
MEDI AMBIENT

TÈCNIC
D’ESPORTS I
JOVENTUT
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AVALUACIÓ
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AVALUACIÓ
Com ja hem anat apuntant en l’apartat de metodologia, i com també
es pot veure al calendari de temporització, el tipus d’avaluació que
proposem és la d’una avaluació contínua i conjunta entre els tres
agents implicats en la implementació de les propostes del Pla Local de
Joventut: l’administració (tan la local com la comarcal i la Secretaria
General de Joventut), els tècnics i la població jove.
Tot i això hi haurà un moment per a cada tipus d’avaluació. Amb les
diferents

regidories

(a

través

de

la

Taula

de

Coordinació

Interdepartamental) i amb les altres administracions s’aprofitaran les
tres reunions de seguiment anual per a fer una avaluació tan del PLJ
com del programa d’actuacions i dels objectius.
Els

objectius

s’avaluaran

a

partir

dels

indicadors

especificats

anteriorment, tot i que es tindran més en compte els indicadors i
objectius relatius a la metodologia i participació dels joves en el
major nombre possible de fases que conformen els programes
d’actuació. Dels indicadors n’hi haurà per a cada una de les
actuacions, i seran tant quantitatius com qualitatius (en aquests s’hi
inclouen els aspectes relacionats amb la participació).
Un

dels

aspectes

interdepartamental

que
és

s’avaluaran

l’econòmic,

especialment

donant

força

a

nivell

importància

a

indicadors d’eficiència i eficàcia.
Pel que fa a l’avaluació amb la població juvenil aquesta es farà
especialment després de cada actuació concreta i seguint els
indicadors de participació jove i dels marcats per assolir els objectius.
També s’aprofitaran les reunions de coordinació contínua que es faran
al llarg de l’any per a fer les possibles modificacions dels objectius a
assolir o per fixar més concretament els indicadors d’avaluació de
cada programa.
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En resum, l’avaluació tindrà dues fases, una d’autoavaluació, on hi
participaran els joves, les organitzacions juvenils i els tècnics
municipals, i posteriorment una de coavaluació amb les altres
institucions locals (especialment a través dels Grups de Discussió
d’experts) i les administracions.
Aquest sistema d’avaluació permetrà tenir un seguiment força acurat
del Pla Local de Joventut i, si s’escau, modificar-lo i ampliar-lo.
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TEMPORALITZACIÓ DEL PLJ
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Redacció del PLJ: visualització, anàlisi de la realitat.
Preparació de programes d’actuació per al 2017. Revisió del PLJ.
Revisió de l’anàlisi de la realitat: grups motor o de discusió

MES
ANY
Anàlisi de la realitat (dades estadístiques i Grups de Discussió)

MES

Anàlisi de la realitat (dades estadístiques)

ACTUACIONS I ETAPES DEL PROCÉS

10
11
12

2016
1

04
05
06
10
1

4
5

Presentació dels programes d’actuació a la SGJ.

2

3

Revisió de programes d’actuació per al 2017. Revisió del PLJ.

2

Redacció de programes d’actuació per al 2017. Revisió del PLJ.

3
4
5

7
8

6

2017
7
8
9
10

12
1

Revisió de l’anàlisi de la realitat: grups motor o de discussió.

11

Avaluació del PLJ : Ajuntament, Consell Comarcal, SGJ, Grup Joves.

9

Preparació de programes d’actuació per al 2018. Revisió del PLJ.

10

Reunió de seguiment amb SGJ i Consell Comarcal.

6

Avaluació del PLJ 2016: Ajuntament, Consell Comarcal, SGJ, Grup Joves.

11
12
1
2

4

3
4

5

5

6

6

10
11

2018

7
8
9
10

12
1

Revisió de l’anàlisi de la realitat: grups de discussió.

9

Avaluació del PLJ : Ajuntament, Consell Comarcal, SGJ, Grup Joves.

8

Preparació de programes d’actuació per al 2019. Revisió del PLJ.

7

Reunió de seguiment amb SGJ i Consell Comarcal.

Presentació dels programes d’actuació a la SGJ.

3

Redacció de programes d’actuació per al 2018. Revisió del PLJ.

2

Revisió de programes d’actuació per al 2018. Revisió del PLJ.

11
12
1

5

3
4
5

Reunió de seguiment amb SGJ i Consell Comarcal.

4

Presentació dels programes d’actuació del 2019 a la SGJ.

2

3

Redacció de programes d’actuació per al 2019. Revisió del PLJ.

2

Revisió de programes d’actuació per al 2019. Revisió del PLJ.

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

Avaluació del PLJ: Ajuntament, Consell Comarcal, SGJ, Grup Joves.

TEMPORALITZACIÓ DE LA REDACCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

11
12

2019

11
12
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CRONOGRAMA DELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ

2016
JUNY

Taller vitivinícola.
Taller de cohesió a la natura

JULIOL

Sortida a la Natura. Alberg
Taller contacte amb cavalls.
Sortida a la Natura. Pic.

AGOST

Taller de grallers.
Taller fem graffitis.
Edició Anuari Activitats dels Joves

SETEMBRE

Fem malabars
Taller fem capgrossos

OCTUBRE
NOVEMBRE

DESEMBRE

Fem un coll
Intercanvi de coneixements entre joves i
gent gran.
Taller tote bags
Taller agafem idees per decorar
esdeveniments.
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RECURSOS I PRESSUPOST
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RECURSOS HUMANS

Per a l’elaboració del Pla Local de Joventut d’Almenar, s’ha comptat
amb els serveis del Tècnic d’Esports i Joventut.
Per tal de tirar endavant el Pla es compta amb molta més gent i
departaments que ja hem anat anomenat durant el desenvolupament
del pla: Ajuntament d’Almenar, Regidoria d’Educació i Joventut,
Consell Comarcal del Segrià, Regidoria de Benestar i Salut, CAP
d’Almenar, Institut de la Dona, Regidoria de Cultura, Regidoria de
Festes,... i sobretot i de manera indispensable l’Associació de joves
“El Coc” d’Almenar.

RECURSOS D’EQUIPAMENTS
L’ajuntament d’Almenar disposa per a les seves polítiques adreçades
a la joventut, de les següents infrastructures:
-

Local de Joves

-

Pavelló Polisportiu

-

Sala Polivalent (concerts, trobades, xerrades, conferències, etc)
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RECURSOS FINANCERS: PRESSUPOST
Per tal de finançar totes les despeses que suposa poder dur a terme
totes

les

activitats

programades

dins

d’aquests

Pla

Local,

l’Ajuntament d’Almenar ja hi destina una partida pressupostària però
no és suficient per a poder garantir la realització de tots els cursos i
tallers, per la qual cosa també confia en la subvenció de Joventut
per tal d’assegurar l’èxit.

Projecte d’activitats “COC-ADICCTE’T”
Quadre resum
TOTAL
COST
Taller intercanvi coneixements
Tallers diversos
Anuari d’activitats
Activitats cohesió
TOTAL

400
1890
1250
2854
6394

INGRESSOS SUBVENCIÓ
FONTS
SGJ
PRÒPIES
60
340
283
1607
188
1063
428
2425
959
5435

Això és un resum de les activitats. A l’hora de detallar el pressupost a
la fitxa projecte, també es tindrà en compte les hores de feina del
tècnic per tal de tirar endavant el Pla Local de Joventut a Almenar.
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ANNEX

50

DECRET D’ALCALDIA. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL
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