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PRESENTACIÓ
El document que es presenta a continuació constitueix el Pla Local de
Joventut de Balaguer, una eina primordial de desenvolupament de la
política de joventut del municipi i referent bàsic per al disseny, execució,
avaluació i revisió de tots els projectes que desenvoluparan des de l’Àrea de
Joventut durant els propers anys.
L’Àrea de Joventut és l’encarregada de treballar, bàsicament i únicament,
pels joves.
Des d’aquí es treballa en polítiques de joventut, en
l’organització d’activitats i programes per a joves, en fomentar
l’associacionisme juvenil, en promoure l’ocupabilitat dels joves, en facilitar
l’emancipació dels joves, en dotar de serveis d’informació per als joves, en
la integració social dels joves de la ciutat, etc.
La nostra ciutat necessita d’aquells joves que tinguin motivacions,
iniciatives, dinamisme, inquietuds..., ja que són aquestes persones les que
fan que les bones idees aconsegueixin atreure a les persones, i que
aquestes persones es sentin cada cop més orgullosos de viure a la seva
ciutat.
És per aquest motiu que l’Àrea de Joventut, és i ha de ser, l’eina de treball i
de consulta de tots els joves ciutadans de Balaguer.
Aquest pla és la culminació d’un procés de creixement i expansió dels
àmbits d’intervenció de la política municipal de joventut, que ha passat en
pocs anys de tenir una presència purament testimonial en el conjunt de les
polítiques del municipi a consolidar un espai propi d’intervenció, amb una
estructura de gestió ben definida i la consolidació d’un seguit de
programacions i serveis que ja formen part indispensable del catàleg
d’actuacions que destina l’ajuntament Balaguer als seus joves.
Des d’aquí volem animar a tots els joves, a ser partícips de totes aquelles
activitats per a joves, ja siguin organitzades per entitats o associacions
juvenils o des de la Regidoria de Joventut o la Regidoria de Cultura i Festes,
ja que d’aquesta manera aconseguirem convertir Balaguer, en una ciutat
dinàmica, atractiva, amb espenta, en definitiva... una ciutat jove!

1. CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES I DEMOGRÀFIQUES
La ciutat de Balaguer, amb 17.259 habitants (2011) i amb una població
jove de 5.026 habitants (2011), esdevé la capital de la comarca. Te una
superfície de 57,3 km2, en tot el seu terme i una densitat de població de
285,1 (hab./km2).

La ciutat de Balaguer situada a cavall entre el pla i la muntanya i a les vores
del riu Segre, constitueix l’indret i punt de partida ideal per a conèixer el
territori i la gent del ponent català amb una gran riquesa cultural i
paisatgística.
Balaguer és tot un compendi de tradicions, costums i història de Catalunya,
d’una gran bellesa i personalitat.
Ciutat de tradició camperola, tot i que s’ha anat convertint en un centre
terciari i de serveis ja que ha seguit una evolució socioeconòmica molt
diferent de la del seu entorn rural amb el qual, tanmateix, està íntimament
relacionat per diferents lligams. Compta també amb una gran activitat
comercial sobretot al voltant del mercat setmanal dels dissabtes, el més
important de les comarques de ponent.
Situació geogràfica
Balaguer esdevé la capital de la comarca de la Noguera. Està situada a la
part baixa de la mateixa i representa, pel seu posicionament, la porta
d’entrada al Montsec.
La seva situació pot considerar-se estratègica ja que les distàncies vers les
capitals de les quatre províncies no són llargues i tenim, relativament a
prop tan el mar com la muntanya.
A Balaguer, hi conflueixen les carreteres més importants de les terres de
l’interior de Catalunya, i que donen accés als paratges naturals més
atractius de la zona. Com a vies principals destaquen: la carretera de Lleida
a Puigcerdà (C –13) i la de Balaguer a Tàrrega (C- 148) ara també gaudim
de la carretera que va a Lleida per Menàrguens, recentment arranjada. Com
a vies secundàries, però no menys importants, tenim la que va a Tremp

passant pel Coll d’Àger, la del Doll amb direcció a Tremp, la de Balaguer a
Agramunt i Cervera i la de Balaguer a Camarasa, passant per Gerb i Sant
Llorenç.
Característiques Demogràfiques
Pel que fa a la població, Balaguer actualment compta amb 17.259 habitants
(2011), però si mirem les dades d’anys anteriors podem observar que el
cens de la ciutat de Balaguer s’ha incrementat en un 2’93% dels anys 1986
al 2010. Superant al creixement de la comarca de la Noguera que ha estat
del 1’72%.
Evolució de la població del municipi i la comarca. 1986- 2010

Piràmide de Població de Balaguer 2010

Amb el següent gràfic podem observar que la ciutat de Balaguer té una
població jove bastant elevada, un 18,89% (any 2010), més alt que l’índex
de la comarca de la Noguera 17,07% i que de Catalunya 16,47%.

2. VISUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Per tal de visualitzar les polítiques de joventut que s’han estat portat a
terme o s’estan portant a terme a la ciutat de Balaguer cal visualitzar-les en
conjunt a través de tres nivells paral·lels, i dividides segons les polítiques
que s’han portat a terme. Els tres nivells són:
-

2.1 L’Ajuntament de Balaguer a través de l’Institut Municipal Progrés
i Cultura.
2.2 Consell Comarcal de la Noguera.
2.3 Participació de les diferents associacions juvenils de Balaguer.

2.1 Taula de Polítiques de Joventut
Ajuntament de Balaguer
Anys 2006-2011

EIX

POLÍTIQUES
EDUCATIVES
CULTURALS
OCI

PROGRAMA
D’ACTUACIÓ

Camp de Treball
“Parcs per
tothom”

Curs d’skate

PRESSUP
OST

4.500€

300€

COL·LABORACIÓ
INTERDEPARTAMENTAL

COL·LABORACIÓ
PARTICIPACI
INTERINSTITUCION
Ó JOVE
AL

Joves de 14 a
17 anys de
Balaguer,
Comarca i de
tot Catalunya

Àrea de Treball
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Medi Ambient

Àrea d’Esports

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves E.S.O.
De Balaguer i
Comarca

DESCRIPCIÓ
Restauració i adequació
de parcs infantils de la
ciutat, amb restauració
de
mobiliari,
enjardinament i millora
dels accessos.
Les
tardes
es
van
dedicar a la realització
de diversos tallers de
natura, medioambient o
lleure i visites culturals
per la ciutat. Les nits es
complementaven
amb
xerrades, col·loquis, jocs
de nit i vetllades. Per tal
de descobrir i conèixer la
zona es van realitzar
dues sortides, una de
dos dies per la zona del
Mont-roig i Vilanova de
la Sal i una altra d’un dia
pel Montsec d’Ares i el
congost de Mont-rebei
Curs
d’skate
per
fomentar
la
pràctica
d’aquest esport ja que
s’ha detectat una gran
demanda degut a les 2
pistes que té la ciutat.

Cursos de DJ’S

Curs d’Iniciació a
la Guitarra

Taller d’Iniciació
al massatge

1.200€

700€

300€

Àrea de Festes

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Àrea de Cultura

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Escola Municipal de
Música

Àrea de Salut

Taller de
Percussió

300€

Àrea de Cultura

Taller de
Patchwork

200€

Àrea de Cultura

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves E.S.O.
De Balaguer i
Comarca

Cursos de Dj’s dins dels
actes de les Festes del
Sant Crist.

Curs per introduir als
joves al món d’aquest
Joves de
instrument i aprofitar per
Balaguer 15 a potenciar
l’Aula
de
35 anys
Guitarra
de
l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer.
Joves de
Curs per introduir als
Balaguer 15 a joves al món d’aquest
35 anys
pràctica terapèutica.
Curs per introduir als
Joves de
joves
al
món
dels
Balaguer 15 a
instruments
de
35 anys
percussió.
Joves de
Curs per ensenyar als
Balaguer 15 a
joves aquesta tècnica.
35 anys

POLÍTIQUES
D’ACCÉS AL
MÓN DEL
TREBALL

Curs d’Iniciació al
Guiatge Turístic

Escola Taller
Minerva

6.500€

Àrea de Turisme

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Universitat de Turisme
“Terres de Lleida”

Joves de
Balaguer i
Comarca

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Escola Municipal
d’Oficis
Departament de
Treball
Fons Social Europeu

Joves E.S.O.
De Balaguer i
Comarca

Dotar de coneixements
suficients sobre la ciutat
i els seus valors turístics,
tot
partint
d’un
enfocament
interdisciplinari,
amb
atenció especial tant als
aspectes
històrics,
artístics,
culturals
i
naturals de la comarca,
com als relatius a la
professió de guia turístic.
Creació d’una borsa de
guies turístics de la
ciutat.
L’Escola Taller Minerva
de
Balaguer
és
un
programa
del
Departament de Treball i
Indústria
de
la
Generalitat de Catalunya
adreçat
a
millorar
l’occupabilitat
de
32
joves aturats de 16 a 25
anys de Balaguer i
comarca, amb la finalitat
de
facilitar
la
seva
inserció laboral.

Àrea de Treball
Àrea de Salut
Àrea Promoció Econòmica

Taller Ocupacional

Curs de Creació
de Pàgines Web

Curs de Cuina per
a Joves

Curs de
Fotografia Digital

1.000€

600€

600€

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Escola Municipal
d’Oficis
Departament de
Treball i Indústria
Fons Social Europeu
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Dones
aturades

El
taller
d’ocupació
anomenat
Auxiliar
d'assistència social és un
programa
adreçat
a
millorar l’ocupabilitat de
8 dones aturades de 25
o més anys, amb la
finalitat de facilitar la
seva inserció laboral.

Donar
les
eines
necessàries per adquirir
Joves de
uns coneixements de la
Balaguer 15 a
matèria
útils
per
35 anys
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
Joves de
uns coneixements de la
Balaguer 15 a
matèria
útils
per
35 anys
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
Joves de
uns coneixements de la
Balaguer 15 a
matèria
útils
per
35 anys
desenvolupar
aquesta
tasca.

Curs de Monitor
d’Activitats
Esportives

Cursos de
Socorrisme

Curs d’Iniciació a
la informàtica

Curs per aprendre
a parlar amb
públic

Com arreglar el
teu propi
ordinador

1.500€

3.600€

300€

500€

300€

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica
Àrea d’Esports

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Federació Catalana de
Futbol
C. F. Balaguer

El primer curs que s’ha
realitzat ha estat un curs
d’Iniciació d’Entrenadors
Joves de
de Futbol. Amb aquest
Balaguer 15 a
títol s’ha pogut oferir
35 anys
equips per entrenar als
joves de Balaguer al C.F.
Balaguer.

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica
Àrea d’Esports

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Fed. Catalana de
Salvament i
Socorrisme

Cursos de socorrista per
Joves de
tal de poder omplir les
Balaguer 15 a necessitats de Balaguer i
35 anys
comarca,
durant
els
mesos d’estiu.

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Donar
les
eines
necessàries per adquirir
Joves de
uns coneixements de la
Balaguer 15 a
matèria
útils
per
35 anys
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
Joves de
uns coneixements de la
Balaguer 15 a
matèria
útils
per
35 anys
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
Joves de
uns coneixements de la
Balaguer 15 a
matèria
útils
per
35 anys
desenvolupar
aquesta
tasca.

Cursos de
Vetllador/a

Curs de Monitor
de lleure

Cursos de
Manipulador
d’Aliments

Curs de
Tractament
d’Imatges Digitals

Curs de
Mecanografia

4.800 €

4.875 €

1.600€

300€

200€

Àrea de Treball
Àrea de la Dona
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer 15 a
35 anys

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer 15 a
35 anys

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer 15 a
35 anys

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer 15 a
35 anys

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer 15 a
35 anys

Donar
les
eines
necessàries per adquirir
uns coneixements de la
matèria
útils
per
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
uns coneixements de la
matèria
útils
per
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
uns coneixements de la
matèria
útils
per
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
uns coneixements de la
matèria
útils
per
desenvolupar
aquesta
tasca.
Donar
les
eines
necessàries per adquirir
uns coneixements de la
matèria
útils
per
desenvolupar
aquesta
tasca.

Taller de Disseny
Gràfic
Subvenció
Activitats Entitats
Juvenils Festa
Major

Subvenció Anual
Entitats Juvenils
POLÍTIQUES
DE
PARTICIPACIÓ

Guia
d’Equipaments,
Serveis i Entitats
Juvenils

Agenda Semestral
Jove

300€

44.000€

202.124€

8.000€

1.500€

Àrea de Treball
Àrea Promoció Econòmica

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Àrea de Cultura i Festes

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Àrea de Cultura i Festes

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Àrea de Cultura i Festes
Àrea d’Esports

Àrea de Cultura i Festes
Àrea d’Esports

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Consell Comarcal de la
Noguera
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Consell Comarcal de la
Noguera

Introduir als joves al
Joves de
món del disseny gràfic i
Balaguer 15 a
que
descobreixin
35 anys
aquesta professió.
Destinar una subvenció
de 1.000€ a cada entitat
Entitats Joves
juvenil
que
vulgui
Constituïdes
realitzar una activitat
durant la Festa Major.
Destinar una subvenció
d’un mínim de 300€
Entitats Joves
anuals a cada entitat
Constituïdes i
juvenil
que
realitzi
no constituïdes
activitats durant l’any a
Balaguer.
Joves de
Balaguer i
Comarca

Creació
d’una
guia
d’equipaments, serveis i
entitats
juvenils
de
Balaguer.

Joves de
Balaguer i
Comarca

Creació d’una agenda
semestral jove on surten
els diferents cursos per a
joves
programats,
activitats recomanades,
webs d’interès, etc.

PROMOCIÓ DE
LA SALUT

EQUILIBRI
TERRITORIAL I
COHESIÓ
SOCIAL

Programa Thao –
Salut Infantil

Creació de Pistes
Multiesportives

Curs bàsic de
llengua de signes
INVERSIÓ I
INFRASTRUCT
URES

Àrea d’Esports
Àrea de Cultura
Àrea d’Ensenyament
Àrea de Salut

Adequa i activa el
Punt d’Informació
Juvenil

148.600€

1.000€

16.704€

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Àrea Bàsica de Salut
(CAP)
Associació Slow Food
Terres de Lleida
Serveis Educatius de
la Noguera

Nens i nenes
de 3 a 16 anys
de Balaguer

Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Esports

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer

S’ha creat dos pistes
multiesportives al barri
del Firal i a l’Horta
d’Amunt. Es construiran
més
pistes
multiesportives al Barri
Eixample,
la
ctra.
Camarasa i a la Zona
col·legi
Gaspar
de
Portolà. Aquestes pistes
s’han creat en barris
amb
problemes
d’integració social.

Àrea de Serveis Socials

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer

Curs per apropar el
llenguatge de signes a
tota la població jove.

Àrea d’Urbanisme

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer i
Comarca

Projecte de Reforma,
estudi bàsic de seguretat
i salut i direcció d’obra
del
nou
Punt
d’Informació Juvenil

15.000€

Creació d’un
Rocòdrom

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura
Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer i
Comarca

Dotar
d’un
Tècnic
Informador Juvenil

Joves de
Balaguer

S’ha creat un rocòdrom
al
Pavelló
Molí
de
l’Esquerrà

Joves de
Balaguer

S’ha creat una pista
d’skate al barri del Secà
de Balaguer

Joves de
Balaguer

Reforma i ampliació de la
pista d’skate de l’Av.
Països Catalans

29.500€

Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Esports

Creació d’una
pista d’skate

20.450€

Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Esports

Remodelació pista
d’skate

1.850€

Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Esports

148.600€

Àrea d’Urbanisme
Àrea d’Esports

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer

S’ha creat dos pistes
multiesportives al barri
del Firal i a l’Horta
d’Amunt.

87.687€

Àrea d’Urbanisme
Àrea de Joventut

Ajuntament de
Balaguer
Institut Municipal
Progrés i Cultura

Joves de
Balaguer i
Comarca

S’han creat dos bucs
d’assaig al casal de
ciutat Lapallavacara.

Creació de Pistes
Multiesportives

Creació d’uns
Bucs d’Assaig

Projecte: “Escola Taller Minerva” , “Pla d’Ocupació
Laboral” i “Cases d’Oficis”

Presentació del centre
El Patronat Municipal d'Escoles Taller, Cases d'Ofici, Tallers d'Ocupació i
Unitats de promoció i desenvolupament de Balaguer és un organisme
autònom de l’Ajuntament de Balaguer amb l’objectiu de promoure
l’ocupació dels ciutadans i ciutadanes de Balaguer i la seva comarca.
Els programes que promou són Escoles Taller, el Tallers d’Ocupació i Cases
d’Oficis que tenen com a finalitat donar formació i treball a persones en
atur, mentre participen en un projecte d'utilitat pública i d'interès general, i
d’aquesta manera es facilita la seva incorporació al mercat laboral.
Aquests programes estan subvencionats pel Servei d’Ocupació
Catalunya, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de Balaguer.

§

de

OFERTA FORMATIVA:

ESCOLES TALLER
Programes adreçats a joves aturats entre 16 i 24 anys, inscrits com a
demandants d’ocupació en les oficines del SOC. Tenen una durada de 24
mesos, els sis primers mesos l’alumnat rep una beca corresponent a 9€ el
dia que atorga el departament d’Empresa i Ocupació; en els 18 mesos
restants se’ls fa un contracte de formació pel qual reben el 75% del salari
mínim interprofessional.
CASES D’OFICIS
Programes adreçats a joves aturats entre 16 i 24 anys, inscrits com a
demandants d’ocupació en les oficines del SOC. Tenen una durada de 12
mesos, els sis primers mesos l’alumnat rep una beca corresponent a 9€ el
dia que atorga el departament d’Empresa i Ocupació; en els 6 mesos
restants se’ls fa un contracte de formació pel qual reben el 75% del salari
mínim interprofessional.
TALLERS D’OCUPACIÓ
Programes adreçats a persones majors de 25 anys, inscrites com a
demandants d’ocupació en les oficines del SOC. Tenen una durada de 12
mesos i des del primer dia se’ls fa un contracte de formació pel qual
percebent el 150% del salari mínim interprofessional.
L’objectiu d’aquests programes de formació ocupacional és millorar la
qualificació professional i facilitar la inserció laboral de l’alumnat alhora que
es promou la revalorització dels espais urbans, la conservació del patrimoni
històric, artístic i cultural i la realització d’activitats per al desenvolupament
integral d’obres o serveis d’interès públic o social per al municipi de
Balaguer.

L’Escola Taller Minerva compta amb un equip multidisciplinar format per
professionals de les especialitats que s’imparteixen, personal docent per a la
formació bàsica i personal de direcció i gestió del programes.
El Pla Formatiu que s’imparteix a cada un dels programes que ofereix
l’Escola Taller Minerva està basat en el Certificats de Professionalitat de
l’Ofici que els hi ocupa. Aquesta formació es complementada amb altres
continguts acadèmics: formació bàsica de reforç (català, matemàtiques...),
informàtica, prevenció de riscos laborals, sensibilització mediambiental,
igualtat d’oportunitat, coneixement de l’entorn, cultura del treball, formació
i orientació laboral. Paralel·lament també es realitzen altres activitats que
ajuden a consolidar els continguts de l’itinerari formatiu, com ara visites a
empreses, participació en fires, sortides d’interès cultural... En finalitzar
l’alumnat rep un certificat expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel
Patronat Municipal d’Escoles Taller de Balaguer.
En l’actualitat s’està portant a terme el programa Acció 4.3 – Casa d’oficis
de l’especialitat de Auxiliar d’Assistència Social adreçat a millorar
l’ocupabilitat de 10 joves aturats. Aquests/es joves tenen la possibilitat
d’adquirir una formació integral adequada, així com una pràctica laboral en
diferents serveis socials del municipi de Balaguer adreçat a les persones (
gent gran, disminuïts psíquics i infants) per tal d’adquirir les aptituds
necessàries per a desenvolupar amb garanties de qualitat suficients les
tasques d’Auxiliar d'Assistència Social. Les pràctiques professionals es
realitzen a les llars Municipal d’infants El Patufet i Els Putxinel·lis, a la
Residència Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer,
a l’Associació de
Disminuïts l'Estel (taller ocupacional, llars-residències i escola) i al Consell
Comarcal de la Noguera (SAD i Centre Obert). Aquest programa formatiu es
va iniciar el 30 de desembre de 2011 i finalitzarà el 29 de desembre de
2012.
L’Escola Taller Minerva durant els seus 25 anys de funcionament posa de
relleu que aquests programes de formació ocupacional gràcies la
metodologia base “aprendre treballant” són una bona eina d’inserció en el
mercat de treball i de qualificació professional.

2.2 Polítiques de Joventut
Consell Comarcal
Anys 2006-2007-2008-2009

A continuació anem a descriure quins han estat els grans eixos de treball, en
polítiques de joventut, per part del Consell Comarcal de la Noguera:
·
·
·

ProjecteTDIC
Comarkalada
Nova Oficina Jove! (Balaguer)

PROJECTE TDIC

1- INTRODUCCIÓ
Després d’uns mesos de funcionament del programa TDIC creiem necessari
l’elaboració d’un projecte marc que garanteixi uns mínims comuns de
funcionament en pro de la qualitat, l’equitat i l’equilibri territorial
2- JUSTIFICACIÓ DE LA FIGURA DEL TÈCNIC COMPARTIT
L’impuls que ha donat el Pla Nacional de Joventut de Catalunya a les polítiques
municipals de joventut és l’origen d’aquest professional. El Pla Nacional de
Joventut de Catalunya te la seva plasmació pràctica al territori a través dels
plans locals de joventut que articulen les polítiques integrals de joventut als
Ajuntaments. El requeriment tècnic que comporta l’elaboració dels plans locals
de joventut ha fet incrementar la necessitat dels Ajuntaments petits de comptar
amb un suport tècnic especialitzat per la seva elaboració, implementació i
avaluació. A part d’aquesta funció eminentment tècnica els tècnics compartits
realitzen tasques de dinamització tot fomentat la participació dels joves i
d’informadors juvenils fen arribar tota mena d’informació d’interès per als joves
del municipis en els quals desenvolupen la seva tasca. D’ aquí que a la
comarca de la Noguera anomenen als Tècnics Compartits TDIC (Tècnic
Dinamitzador Informador Compartit ).
3- OBJECTIU DEL PROJECTE MARC
Dotar d’una eina de referència per assolir l’òptim funcionament del projecte
TDIC a la Comarca de la Noguera

4- OBJECTIU DEL PROJECTE TDIC
El projecte de tècnic compartit té com a objectiu prioritari la dedicació exclusiva
a l’impuls de polítiques integrals de joventut al municipi a partir dels principis
que estableix la SGJ, a través del Pla Nacional de Joventut de Catalunya..
Cada municipi definirà uns objectius específics en funció de les necessitats
detectades mitjançant la tasca de recerca del tècnic compartit.
5- PLANTEJAMENT I FUNCIONAMENT DEL PROJECTE
La implementació del projecte és compartida entre el Consell Comarcal de la
Noguera i els respectius ajuntaments participants en el Programa TDIC
complint cada part amb els compromisos assenyalats en el conveni que s’ha de
signar. Els projectes TDIC hauran d’estar inclosos en els respectius Plans
Locals de Joventut i Pla Comarcal de Joventut
6- METODOLOGIA DE TREBALL DELS TDIC
El treball dels TDIC es basarà:
·
·
·

Disseny, implementació i avaluació dels diversos plans locals de joventut
La dinamització i el foment de la participació dels joves del municipi
La difusió d’informació d’interès per als joves

Clar deixar clar que els TDIC treballaran per projectes i/o objectius. Això vol dir
que la distribució de la feina entre els ajuntaments que comparteixen tècnic no
necessàriament ha de ser proporcional en quan a hores de dedicació sinó que
ha de ser igual en quan a resultats aconseguits en el desenvolupament del Pla
Local de Joventut.
Per tant, la distribució horària la marcarà el Consell Comarcal d’acord amb les
necessitats detectades en cada municipi.
Cada Municipi tindrà assignat un tècnic com a referència.
El Consell Comarcal de la Noguera sota la Coordinació del Responsable de
l’Oficina de Serveis a la Joventut estructura el projecte TDIC en tres apartats:
Informació Juvenil i Subvencions
Emancipació i Participació
Salut i oci alternatiu
El tècnic assignat a cada municipi serà el responsable del disseny elaboració i
execució del pla local de joventut.

7- HORARI DELS TDIC
Els TDIC tindran un horari de 8 a 3 de dilluns a divendres. Degut a la
singularitat de la seva feina hem de facilitar a aquest horari la màxima
flexibilitat. Això vol dir que la seva presència en el lloc de treball es tradueix en
la presència l’Oficina Jove i als ajuntaments que els hi son assignats. Les hores
extres es compensaran amb hores de festa tal i com queda estipulat en el
conveni de treballadors del Consell Comarcal de la Noguera.
8- CATEGORIA PROFESSIONAL
El perfil professional que respon a les funcions d’un tècnic compartit és la d’una
persona especialitzada en l’elaboració de projectes i la dinamització de grups.
Cal enunciar com a habilitats per desenvolupar convenientment aquesta tasca:
la capacitat de realisme, d’autogestió, de treball en equip, d’iniciativa, de
creativitat, de síntesi, d’interlocució..... Per tant cal equiparar-los
professionalment en funció de les seves responsabilitats tècniques.
9- UBICACIÓ DEL SERVEI TDIC
El Servei TDIC comptarà amb un espai propi on coexistiran amb l’Oficina de
Serveis a la Joventut i el Punt d’Informació Juvenil. La idoneïtat màxima seria
que aquest espai estigués situat fora del Consell Comarcal, i que fos un espai
polivalent obert a tots els joves de la Comarca.
10-PRESSUPOST
L’ elaboració del pressupost de cada tècnic anirà a càrrec del Consell
Comarcal el qual assumirà la contractació del tècnic. Els Ajuntaments
demanaran subvencions mitjançant els plans locals de joventut pel tal de
sufragar les despeses econòmiques del tècnic. El pla comarcal també inclourà
els projecte TDIC entre els seus programes.

OFICINA JOVE
El Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer varen signar
l’any 2008, un conveni de treball conjunt en el que es creaven els fonaments de
la Nova Oficina Jove!
Una oficina que té els serveis de punt d’informació juvenil, telecentre, oficina
d’emancipació, salut jove, borsa d’habitatge, punt UOC, etc.
Però no va ser fins el dilluns 4 de maig de 2009 que es va inaugurar finalment
aquesta oficina.
Aquest projecte pretenia, bàsicament, convertir aquests antiga biblioteca en un
punt de trobada de tots els joves de la ciutat, així com també d’associacions i
entitats juvenils.
Aquest acord de col·laboració entre l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal
de la Noguera i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Balaguer, ha
permès dotar uns serveis i una atenció personalitzada als joves de la ciutat de
Balaguer i de la comarca de la Noguera en matèria de participació, oci, treball,
emancipació, salut i sexualitat, etc.
www.noguerajove.cat

2.3 Taula de Participació de les diferents
Associacions de Balaguer
Any 2011

Taula de participació de les diferents associacions juvenils de
Balaguer
a) Serveis, accions i programes
constituïdes formalment:

desenvolupats

per

les

ENTITAT

ACCIONS I PROGRAMES

Club d’Amics Razzlers
50’s Car & Rock n’ Roll
Grup Sardanista Barres i
Escacs

Exhibicions
de
cotxes
antics,
organització de la Fira Riverside.
Organitzen cursos de sardanes i
assisteixen a campionats durant l’any.
També organitzen el concurs de
sardanes “Ciutat de Balaguer”.
És una de les associacions juvenils més
nombroses de la ciutat, encarregada
d’organitzar un cop l’any, el segon cap
de setmana de juliol, una macro festa
lúdico-participativa
de
baixada
d’embarcacions casolanes pel riu Segre.
Realitzen vàries actuacions durant l’any,
a destacar per Sant Joan, com també
actuen arreu de Catalunya. També
organitzen una Trobada de Diables a
Balaguer bianual.
Donen a conèixer les tradicions i la
cultura del nostre país. Actuen a
Balaguer i a reu de Catalunya.
Organitzen
tallers
de
gegants
i
capsgrossos.
Desenvolupen
diversos
programes
anuals, com ara la recollida de joguines,
tallers educatius i didàctics adreçats a
gent jove durant el Parc de Nadal, etc.
Organitzen
xerrades,
conferències,
activitats culturals, concerts, etc. Cal
destacar que organitzen la festa del
“Correllengua”.
Organitzen concert durant l’any tan a
Balaguer com arreu de Catalunya.
Organitzen la Festa dels Tres Tombs...a
cavall!, al mes de gener. I també
col·laboren a l’espectacle Viu la Passió!
Organitzen una desfilada de moda a
l’estiu, com també altres activitats com
tallers, etc.

L’Admirals Cub Light’s

Grup de Diables

Colla Gegantera de
Balaguer

Creu Roja Joventut

Col·lectiu Cultural Lo
Punyalet
Orfeó Balaguerí
Associació Amics dels
Cavalls
Associació Veïns Barri El
Ferial

entitats

SUBVENCIÓ
IMPIC 2011
1.200€
4.574€

15.000€

3.500€

7.500€

4.500€

1.500€
3.000€
3.000€
1.200€

ENTITAT

ACCIONS I PROGRAMES

Hermandad Rociera de la
Noguera
Associació de disminuïts
l’Estel

Organitzen la festa de la Feria de Abril.

Centre
d’educació
especial,
taller
ocupacional, llar-residència i servei de
temps de lleure.
La Suda Teatre
Grup de Teatre on realitzen espectacles
al Teatre Municipal de Balaguer així com
també per tota la Comarca. Organitzen
l’espectacle Viu La Passió!
Agrupació de Bombers de Participen en diverses festes de la ciutat
Balaguer
amb exhibicions i amb suport de
prevenció.
Club Slot Balaguer
Participen en tallers durant el Saló de la
Infància, la fira Firauto i Expoauto amb
exhibicions i tallers per als infants i
joves. També organitzen un campionat
de Catalunya anual.
Grup Escènic Recreatiu
Companyia
Teatral
que
organitza
espectacles teatrals a la ciutat. Participa
en l’organització de la Gran Cavalcada
dels Reis i del Carnestoltes.
Fundació Esplais Santa
Esplai per a joves de la ciutat, i a més
Maria de Núria
participen en tallers durant l’any.
Centre d’Esplai Gaspar de Esplai per a joves de la ciutat, i a més
Portolà
participen en tallers durant l’any.
Ass. Solidària “Els Bitxos” Associació que vetlla per la cohesió
per a la protecció
social dels infants i dels adolescents de
d’infants i adolescents de Balaguer i comarca.
La Noguera
Associació Correbars
Associació de joves que organitza la
Balaguer
festa del Correbars i també el
Corremón.

SUBVENCIÓ
IMPIC 2011
1.000€
2.500€

3.600€

450€

2.000€

1.000€
2.000€
600€
600€

900€

3. Anàlisi de la Realitat

A continuació ens disposem a mostrar l’anàlisi de la realitat juvenil que hem
realitzat de la ciutat Balaguer. Aquest anàlisi ha estat elaborat en diferents
etapes:
3.1 Anàlisi quantitatiu (Taules estadístiques
realitat juvenil)

i gràfiques de la

a) Taules estadístiques i gràfiques.
b) Informe interpretatiu de les dades estadístiques.
3.2

Anàlisi qualitatiu (Grups de Discussió)
c) Composició i desenvolupament dels grups.
d) Anàlisi i propostes per eixos de treball.

3.3

Informe i diagnosi

3.1 Anàlisi quantitatiu
3.1.1 POBLACIÓ
Evolució de la població i proporció de joves de 15 a 29 anys per sexe
(1996-2010)

Si observem aquest gràfic, durant els anys el nombre de joves de Balaguer
ha descendit igual que a la comarca i a Catalunya, però en menys quantitat.
Si ens fixem en les estadístiques, la població jove compresa entre els 15 i
els 29 anys, l’any 2001 era del 22%, i l’any 2010 era de del 18,89%. Això
significa que l’evolució de la població jove de Balaguer entre els anys 19962010 és de -3,11%.
Si ens fixem en les dades de la comarca, la població jove compresa entre
els 15 i els 29 anys, l’any 2001 era del 19,43%, mentre que l’any 2010 era
del 17,07%. Això significa que l’evolució de la població jove de la comarca
de la Noguera entre els anys 1996-2010 és de –3,63%.

Població Jove de 15 a 29 anys segons el lloc de naixement. Municipi,
comarca i Catalunya. 2010

Com podem observar en el gràfic, la ciutat de Balaguer té un 35,88% de
joves nascuts a l’estranger, bastant per damunt de la comarca de la
Noguera i de la mitja de Catalunya. Això significa que tenim una gran
quantitat de joves nascuts a fora i que hem d’integrar a la nostra ciutat.
Evolució de la població estrangera per grups d’edat i continent
d’origen (2001-2010)

Si ens fixem en les dades de la evolució de la població estrangera de Balaguer
de 15 a 29 anys per continent d'origen i durant els anys 2001-2010, podem
afirmar que d’on han vingut més joves ha estat de la resta d’Unió Europea,
seguit d’Àfrica.
L’any 2001 hi havia un 7,55% de joves (15-29) de nacionalitat estrangera,
mentre que a l’any 2010 s’ha arribat al 35,88%, o sigui un gran augment.

3.1.2 EDUCACIÓ
Avaluació dels alumnes de segon cicle d'E.S.O (anys 1999-2003)
Primer de tot, cal dir que tan sols disposem de les dades dels cursos
2000/01 al 2002/03.
Si ens fixem en el nombre d’alumnes avaluats a Balaguer durant els anys
1999 al 2003, podem comprovar que aquest ha disminuït, passant de 292
alumnes el curs 2000/01 als 268 de2 curs 2002/03.
Si mirem el % d’alumnes graduats en ESO, aquest ha augmentat l’últim
curs respecte al 2000/01. O sigui, el curs 2000/01 era de 78,77%, el curs
2001/02 va augmentar a 86,12%, però el curs 2002/03 va disminuir a
83,96%, però encara superant el % del primer curs.
Si fem referència a les dades estadístiques de Certificació d’Ensenyament
Obligatori, el curs 2000/01 el % d’alumnes amb certificat d’ensenyament
obligatori era del 30,48%, però el següent curs el 2001/02 aquest % va
disminuir estrepitosament al 7,12%, i l’any següent va augmentar
lleugerament a 8,86%.
I finalment si miren el % d’alumnes que romanen al centre, aquest ha anat
en augment. El curs 2000/01 era de 2,74%, al 2001/02 era de 6,76% i el
curs 2002/03 del 7,09%.
Alumnes de 4art d’ESO
Podem afirmar que el nombre de matriculats a 4art d’ESO ha anat
augmentant a Balaguer al llarg dels anys.
El curs 1999/00 era de 185 i el curs 2002/03 era de 199.
Si a partir d’aquí ens fixem en el % d’alumnes acreditats aquest ha anat en
descens. El curs 1999/00 era de 84,86%, i aquest ha anant descendint a
75,88% (curs 2002/03).
Per un altre costat, el % d’alumnes que han fracassat a l’escola ha anat
també en augment al llarg dels anys. El curs 1999/00 era del 15,14%
arribant al curs 2002/03 del 17,59%.
Finalment, el % d’alumnes absentistes ha passat del 0% el curs 1999/00 al
0,50% el curs 2002/03.

Proporció d’alumnes segons tipus de formació
Si ens fixem en els alumnes matriculats en la ESO, el % d’aquest s’ha
mantingut pràcticament estable al llarg dels anys, arribant al 69, 53% el
curs 2002/03.
Si mirem els alumnes matriculats en C.F. de Grau Mitjà, aquests van
augmentar el curs 2000/01 passant del 4,29% (1999/00) al 7,69%. Però a
partir d’aquí, aquests han anat disminuint arribant al 5,66% el curs
2002/03.
El mateix ha succeït en els alumnes matriculats en C.F. de Grau Superior,
aquests van augmentar el curs 2000/01 passant del 1,80% (1999/00) al
3,44%. Però a partir d’aquí, aquests també han anat disminuint arribant al
2,33% el curs 2002/03.
I finalment, si ens referim als alumnes de Batxillerat, aquests han estat més
constants. El curs 1999/00 el % d’alumnes matriculats era del 23%, el curs
2000/01 era del 22,42%, el curs 2001/02 del 23,23% i el curs 2002/03 el
22,48%.
Els estudiants de Batxillerat tripliquen els que estan en cicles formatius.
Joves segons titulació màxima completada (1996/2001)
El nombre d’analfabets a Balaguer s’ha multiplicat per 40 de l’any 1996
(0,10%) al 2001 (1,40%). Si ho comparem amb la comarca de la Noguera
aquest nombre d’analfabets també s’ha quadruplicat, l’any 1996 era del
0,17% i l’any 2001 0,92%. Com també a Catalunya, que aquest índex s’ha
triplicat passant del 0,21% al 0,66%.
Si comparem les dades d’alumnes que han superat primària, a Balaguer
s’ha passat del 51,95% l’any 1996 al 47,81% l’any 2001. El mateix ha
passat a la Noguera, que s’ha passat d’un 47,05% l’any 1996 al 45,79%
l’any 2001. I finalment, a Catalunya ha estat al revés, hi ha hagut un
lleuger augment d’alumnes que han superat primària, l’any 1996 era del
47,39% i l’any 2001 el 47,50%.
Quasi el mateix ens trobem amb els alumnes que han superat secundària,
tan a Balaguer, com a la comarca i Catalunya els % han disminuït. A
Balaguer s’ha passat del 36,32% l’any 1996 al 32,80% l’any 2001. A la
comarca s’ha passat del 40,62% l’any 1996 al 36,29% l’any 2001. I
finalment, a Catalunya s’ha passat del 42,20% l’any 1996 al 35,79% l’any
2001.
En canvi, si ens traslladem als % d’alumnes que han superat la titulació
universitària aquest ha estat en augment. A Balaguer s’ha passat del 11,63
a l’any 1996 al 15,11% l’any 2001. A la comarca s’ha passat del 12,17%
l’any 1996 al 16,92% l’any 2001. I finalment, a Catalunya s’ha passat del
10,19% l’any 1996 al 15,77% l’any 2001.

Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció. Municipi i Catalunya. 2001. (percentatge)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

També volem destacar, tal i com ho demostra la següent taula, que en
estudis universitaris i els postobligatoris, predomina la finalització dels
estudis en el gènere femení. En canvi, en els estudis obligatoris o de primer
nivell, domina el gènere femení.

Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció. Municipi, comarca i Catalunya. 2001.
E.obligatoris o
inferior

j

E. postobli. no
universitaris

%

j

%

E.
universitaris

j

%

dones

212

38,13

170

30,58

174

31,29

100,00

homes

297

51,03

173

29,73

112

19,24

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

3.1.3 TREBALL
Situació laboral dels joves de 15-34 anys (2001)
Població de 15 a 34 anys segons situació laboral per sexe. Municipi. 2001. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Població Activa
Si ens fixem en les dades estadístiques, l’any 2001 la ciutat de Balaguer
tenia el 63,37% de la població activa ocupada, més o menys al mateix
nivell que el de la comarca de la Noguera (64,71%) i el de Catalunya
(63,24%). El % de desocupació de Balaguer l’any 2001 era del 6,52%,
molt més que el de la comarca (2,48%) però menys que el de Catalunya
(8,70%).
Població Inactiva
Si mirem al % d’estudiants, a Balaguer l’índex és més alt que el de
Catalunya, 20,02% enfront el 19,88%, però el doble que el de la comarca
de la Noguera (10,62%).
Si ens fixem amb el % de persones que es dediquen a les feines de la llar,
l’any 2001 a Balaguer hi havia el 6,34% de persones, una mica més que a
la comarca de la Noguera (5%), però el doble que a Catalunya, un 3,75%.
I en altres situacions (jubilats, pensionistes, incapacitats) trobem que a
Balaguer hi havia un 3,08%, respecte al 2,91% de la comarca de la
Noguera i al 4,14% de Catalunya.
Si mirem la taula, podem observar que es demostra el fet que obersàvem
anteriorment, en el que les dones estudiaven més carreres universitàries
que els homes. Això té com a conseqüència que aquestes entrin més tard al
mercat de treball i també implica que a l’hora d’analitzar les dades que
mostren la quantitat de joves treballant, es vegi que és superior la quantitat
d’homes que la de dones.

Entre els joves que tenen contracte hi ha una molt alta temporalitat (del
85%). A pesar d’això hi ha sectors d’ocupació prou importants que com
l’agricultura, el petit comerç i altres autònoms que no funcionen en règim
de contracte.
Evolució de la població aturada per sexes anys 2001, 2002 i 2003

Homes Aturats
Com hem pogut detectar, del % total
d’homes aturats a Balaguer, l’atur dels joves
d’edat compresa entre els 16 i els 34 anys,
ha anat disminuint al llarg dels anys tot i que
al 2003 va haver un lleuger augment. Pel
que fa a les dades, l’any 2001 era del
32,17%, l’any 2002 era del 28,48% i l’any
2003 va augmentar una mica, 28,96%.
Si ho comparem amb les dades de la
comarca ens trobem un efecte diferent, l’any 2001 el % d’homes aturats
joves de 16 a 34 anys era de 31,44% del total d’homes aturats, l’any 2002
va augmentar a 32,55% i l’any 2003 va haver un lleuger descens a
31,94%, però encara més aturats que en l’any 2001.
Les dades ens revelen que a Catalunya l’atur en els homes joves de 16 a 34
anys ha anat en augment. L’any 2001 era del 35,90% del total d’homes
aturats, l’any 2002 era del 41,33% i l’any 2003 era del 42,57%.
Podríem afirmar que l’any 2003 Balaguer tenia el % més baix d’homes
aturats joves d’edat compresa entre els 16 i els 34 anys, respecte a la
comarca i a la mitjana de Catalunya.
Dones Aturades
Com podem observar, del % total de dones aturades a Balaguer, l’atur de
les joves d’edat compresa entre els 16 i els 34 anys, ha anat en augment al
llarg dels anys tot i que al 2003 va haver un lleuger descens. Si mirem les
dades, l’any 2001 era del 67,83% del total de dones aturades., l’any 2002
era del 71,52% i l’any 2003 va baixar una mica, 71,04 %.
Si ho comparem amb les dades de la comarca ens trobem un efecte
diferent, l’any 2001 el % de dones aturades d’edat compresa entre els 16 i
els 34 anys, era de 68,56% del total de dones aturades, l’any 2002 va
disminuir a 67,45% i l’any 2003 va haver un lleuger augment a 68,06%,
però menys aturades que en l’any 2002. Tot al contrari que en el cas dels
homes.
Les dades ens revelen que a Catalunya l’atur en les dones joves d’edat
compresa entre els 16 i els 34 anys, ha anat a la baixa. L’any 2001 era del

64,10% del total de dones aturades, l’any 2002 era del 58,67% i l’any 2003
era del 57,43%. Tot el contrari també que en el cas dels homes.
Podríem afirmar que l’any 2003 Balaguer tenia el % de dones aturades
joves d’edat entre els 16 i els 34 anys molt més baix que l’índex de
Catalunya, i no gaire més que el de la Comarca, també tot el contrari que
en el cas dels homes.
Dades estadístiques per branca d’activitat
L’activitat que reporta més treball a la ciutat de Balaguer, com a la de la
comarca de la Noguera i com també a Catalunya és “la de indústries
manufactureres” amb un 30% de treballadors. En segon lloc, hi ha la
construcció que ocupa més el 19%, gairebé el doble de la mitjana catalana.
El sector immobiliari i de serveis a empreses i l’hoteleria està força per sota
de la mitjana catalana i l’agricultura força per sobre. La resta segueix els
patrons catalans.

Joves de 16 a 29 anys ocupats per branques d'activitat. Municipi i Catalunya. 2001. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

3.1.4 HABITATGE
Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada. 2001

Com podem observar en el gràfic anterior, un 47,37% dels nostres joves
estan emancipats o es troben en altres situacions, fet que suposa que no
viuen amb els seus pares.
Si que és veritat que si ho analitzem més detingudament, podem veure que
s’arriba aquest tan percent elevat gràcies a la franja dels 30 als 34 anys.
Si ho comparem amb els joves de la comarca, Balaguer està per sobre de la
mitja, però per sota de la mitja de Catalunya. Balaguer té un 47,4% de
joves emancipats, la Noguera un 36,2% i Catalunya un 50,1%.
I si mirem l’evolució dels joves emancipats dels anys 1996 al 2001, veiem
que hi ha una disminució per part d’aquests. Al 1996 hi havia un 48,7% de
joves emancipats i al 2001 un 47,37%.
Aquesta era la realitat dels joves al 2001, però creiem que si disposéssim
de les dades dels anys 2011 o 2010 aquesta realitat seria molt diferent.

Població de 20 a 34 anys segons el règim de tinença de l’habitatge
per grups d’edat. 2001
A l’any 2001 els joves que estaven emancipats i tenien un habitatge en
propietat era el 68,97%, mentre que els que estaven de lloguer era el
23,73% i en altres situacions un 7,31%.
Si aquestes dades les comparem amb les de la comarca de la Noguera i de
Catalunya, podem analitzar que els tan percent de joves de Balaguer

emancipats i amb habitatge en propietat és superior a la resta. Mentre que
els que estan en règim de lloguer és inferior a la comarca i a Catalunya.

3.2 Anàlisi qualitatiu
a) Composició i desenvolupament dels grups
L’anàlisi qualitativa parteix de les aportacions recollides en els grup de
discussió realitzat durant l’ultima setmana del mes de febrer de 2012.
En el grups de discussió, es buscava cobrir ventall de discursos i significats
que giren al voltant de la qüestió del joves a Balaguer. Per fer-ho s’optava
per una dinàmica semioberta amb l’objectiu de facilitar l’emergència dels
acords i desacords en l’anàlisi de la situació juvenil al municipi. Les
informacions extretes ens serveixen per detectar problemàtiques,
necessitats i discursos sobre temes que afecten als joves. Ara bé, cal deixar
clar que no es tracta d’un retrat exacte sinó d’un esbós inevitablement
parcial d’algunes visions de la realitat juvenil que hi ha al municipi.
Aquest Grup de Discussió va ser format joves del municipi d’edats
compreses entre 18 i 28 anys. La convocatòria va optar pels criteris de
paritat entre sexes, paritat entre joves treballadors i joves estudiants i així
com el de reunir diferents trajectòries laborals i acadèmiques. S’optà també
per escollir de forma aleatòria una vintena de joves de diferents posicions
socials.
Es va contactar amb aquests joves utilitzant sobretot el correu electrònic i el
seu número de telèfon.
El debat va ser fluït i participatiu, i va transcorre sobre sota una intervenció
mínima per part de seus moderadors, Francesc Almira (Tècnic de joventut) i
Guifré Ricart (Regidor de Joventut) i Miquel Aige (Regidor de Festes).

b) Anàlisi i propostes per eixos de treball
HABITATGE
Hi ha consens en la naturalesa problemàtica de l’accés a l’habitatge per part
dels joves. En l’anàlisi es detecten diversos punts claus de la qüestió. Per
exemple, tothom dona per descomptat l’existència d’uns preus de mercat
que resulten excessius i que a part, els bancs han tallat l’aixeta del crèdit.
Respecte a la qüestió lloguer (vs) habitatge hi ha consens en que la
demanda de lloguer està creixent i que actualment hi ha una gran oferta de
pisos de lloguer però no a preus per a joves.
A més es destaca que hi ha molts propietaris que quan veuen que es un
jove qui li vol llogar el pis es tiren enrere.

Diuen que està bé que hi hagi promocions d’habitatges nous per a joves,
com el que hi ha actualment a la Reguereta, però que la promoció
d’habitatges nous no hauria de ser la idea de treball de l’Ajuntament, ja que
hi ha molt stock de pisos lliures a la ciutat i està demostrat que no es
necessita més promoció d’obra nova.
Propostes
-

-

Que l’Ajuntament doni la cara pels joves davant dels propietaris de
pisos a lloguer que son reacis a llogar els seus pisos a joves.
Que l’Ajuntament faci crides per que els propietaris de pisos buits i
que no els posen ni a lloguer ni a la venda, els posin a la borsa
d’habitatge de l’ajuntament.
Subvencionar propietaris de pisos de lloguer, com per exemple no
pagar IBI durant un o dos anys, que lloguin el seu pis a joves.
No fer més promocions d’obra nova de pisos de protecció oficial.

FORMACIÓ
Quan se’ls pregunta pel sistema educatiu els joves han demostrat tenir
moltes coses interessants a dir. Reconeixen l’escola i els Instituts com els
principals espais d’aprenentatge però són molt crítics amb l’actual
funcionament.
En general, valoren negativament la segregació per grups de nivell als
Instituts, es queixen de la manca d’acció humanística i de la competitivitat
que respira el seu funcionament (selectivitat, continguts generals,...).
Són més sensibles a aquesta qüestió els que tenen algun tipus de problema
amb els estudis.
Segons ells, l’escola hauria de servir per prevenir
problemes futurs i actualment no ho fa. Detecten també la rigidesa amb que
es tracten els diferents interessos de futur que tenen els alumnes. Per
acabar, s’han de destacar algunes intervencions que demanden més oferta
d’estudis, com ara batxillerat artístic, ja que és obligat desplaçar-se a
altres municipis.
Destaquen que falten més llocs habilitats a l’estudi a la ciutat, i no tan sols
en èpoques d’exàmens.
Propostes
-

Habilitar una sala d’estudi per les tardes i fins al vespre, no tan sols
en èpoques d’exàmens si no durant tot l’any.
Així com també una sala de treball, on la gent pugui trobar-se per a
fer treballs en grup o fer treballs en general, sense que sigui un lloc
on no es pugui parlar ni fer soroll.

TREBALL
Hi ha hagut consens en que Balaguer expulsa a bona part dels titulats
superiors que, per manca de possibilitats de desenvolupar la seva professió,
abandonen la ciutat.
S’ha comentat també el model de desenvolupament de la ciutat i de la
forma d’assegurar l’ocupació. En ells s’ha reproduït el debat entre els
defensors d’un model basat en l’oferta laboral de poques grans empreses i
els partidaris del teixit de petites i mitjanes empreses complementat amb
un millor aprofitaments dels recursos característics de la comarca.
Sobretot s’ha destacat la gran voluntat dels joves a crear una empresa,
però la gran dificultat que els hi comporta donar aquest pas. Burocràcia,
falta de crèdit a joves emprenedors, etc..
El tema de la recent inauguració del Viver d’Empreses de la ciutat, ha
omplert d’alegria als nostres joves, ja que també s’habilitarà un espai de
treball només a joves emprenedors.

Propostes
-

Que l’Ajuntament faciliti als joves la tramitació de la documentació
necessària per crear una empresa, i que aquest procés sigui el màxim
de ràpid possible.
Que l’Ajuntament doni facilitats a les empreses joves (exempció
d’algun tribut, etc.).
Que l’Ajuntament doni facilitats a les empreses joves que obrin el seu
comerç o empresa al casc antic de la ciutat.

SALUT I CONSUM
En aquest eix temàtic la qüestió del consum de drogues va ser la més
tractada. Es sabut que hi ha un creixent consumisme detectat entre els
nostres joves de la ciutat, i que cada cop són més joves els que
consumeixen.
Es coincideix en què no és tan sols un problema de manca d’informació sinó
que falta més actuació.
Troben bé que es promocioni des de l’Ajuntament la pràctica esportiva i els
programes de ciutat de salut infantil com el “Programa Thao” i el “Programa
Nereu”, ja que està vist que val més previndre que curar.

Propostes
-

Augmentar les actuacions de prevenció sobre la drogadicció.
Crear un Pla Local de Drogodependència.

PARTICIPACIÓ I OCI
Es va parlar de la necessitat d’espais de diversió per als joves, especialment
els que van dels 12 als 16 anys. Es pensava en espais de reunió on es
poguessin programar activitats lúdiques, culturals, esportives, etc. i que
fossin lliures de drogues.
Ja que no surten propostes privades per a joves d’aquesta franja, creuen
que ha de ser l’Ajuntament el que sol·lucioni aquesta necessitat.
Es va destacar les ganes per part dels joves i sobretot la necessitat de que
l’equipament Lapallavacara estigui en actiu. Els joves estan convençuts, de
que aquest equipament pot resoldre moltes mancances.
Un altre tema molt debatut pels joves va ser la Festa Major. Per consens
es criticava tant la programació de la Festa com la poca participació dels
joves i col·lectius de la ciutat en la seva definició. En les qüestions de
programació, tot i que l’Ajuntament havia millorat l’oferta per als joves en
la festa major anterior, els joves pensen que encara falta més actes per a
jove i que no cal que tots siguin per la nit.
Per un altre costat, els joves van aplaudir la voluntat del consistori en crear
un consell de joves, que sigui aquest el que aprovi els actes de la Festa
Major, les polítiques de joventut marcades al Pla Local de Joventut, etc.

Propostes
-

Espais per a joves 14 a 18 anys.
Crear una oferta d’oci per a joves de 14 a 18, paral·lela a l’oci
nocturn (bars, pubs, etc.)
Poder participar a la presa de decisions sobre oci i participació jove.
Disposar de sales d’estudi en èpoques d’exàmens.
Disposar de sales de treball, ja que a la biblioteca no es pot fer soroll.

4. Programes i actuacions previstes

En la realització d’aquest pla de joventut 2012-2015 es proposen unes les
línies d’actuació de política municipal a l’Àrea de Joventut de gran
repercussió i impacte.
Estem convençuts que amb les propostes noves que es redacten en aquest
Pla Local aconseguirem fites que abans eren molt llunyanes.
Els eixos treballats al llarg d’aquest pla busquen garantir una sèrie
d’objectius:
- Millorar la formació ocupacional dels joves a la ciutat
- Crear i fomentar la generació d’empresa jove.
- Millorar l’ocupabilitat dels joves.
- Centralitzar la informació de tots els serveis i recursos referents a
l’emancipació, millorar-ne l’accessibilitat, la qualitat i facilitar el seu accés.
- Millorar la salut dels nostres joves.
- Promoure una participació activa dels joves en projectes compartits amb
les diferents àrees de l’Ajuntament, així com crear més oferta d’oci per als
joves de 14 a 18 anys.
A continuació anem a descriure els programes i actuacions juvenils que
estan previstos portar a terme, per l’Àrea de Joventut de Balaguer, de cara
a l’actual any 2012.

1. Programes generals i accions concretes previstes a realitzar
Eix

Objectiu

Indicadors

Millorar
la
formació
ocupacional dels
joves a la ciutat

Formació

Treball

Impulsar
la Cens
d’empreses
creació
d’empreses joves de la ciutat.
i
recuperar
la
pagesia

Programa
d’actuació
Escola Taller

Col·laboració

Regidoria
de
Promoció
Econòmica,
Pla
d’Ocupació Regidoria Cultura
i Ensenyament, i
Laboral.
Regidoria
de
Serveis
a
les
Cursos
de Persones
i
Formació.
Ocupació.
Sala d’Estudi i
treball
per
a
estudiants
a
l’equipament
Lapallavacara
Creació d’un Viver Regidoria
de
d’Empreses
Promoció
(Coworking)
Econòmica
i
de
Projecte
de Regidoria
a
les
Desenvolupament Serveis
Persones
i
Rural.
Ocupació.
Servei

Facilitar
Borsa
l’emancipació dels d’Habitatge
local
nostres joves

Habitatge

Salut

Descens
dels
joves
amb
problemes
de
drogoaddicció.

Descens del
nombre
de
joves atesos
per el mal
consum
de
drogues.

Promoure
l’adquisició
d’hàbits
saludables

Augment de
la
pràctica
esportiva
entre
els
joves i dels
hàbits
d’alimentació
.

Promoure
l’adquisició
d’hàbits
saludables

Estudis
estadístics
Programa
Thao.
I
estudis
de
l’Àrea Bàsica
de Salut.

d’Informació a la
emprenedoria.
Avantatges fiscals
a les empreses
joves de nova
creació.
Servei
d’Informació a la
emancipació.
Creació
d’una
Borsa
per
a
compartir pis.
Avantatges fiscals
per a propietaris
de pisos buits si
els
lloguen
a
joves.
Fomentar
alternatives
diferents d’accés
a
l’Habitatge
(Cooperativisme).
Creació d’un Pla
Local
de
Drogodependènci
a.

Regidoria
d’Urbanisme
Regidoria
Serveis
a
Persones
Ocupació.

i
de
les
i

Regidoria
de
Salut
i
Medi
Ambient,
Regidoria
de
Cultura
i
Ensenyament,
Servei
Educatiu
de la Noguera,
Àrea Bàsica de
Salut.
Creació d’activitat Regidoria
de
esportiva estable. Salut
i
Medi
Competicions
i Ambient
i
activitats
Regidoria
esportives.
d’Esports.
Mesures d’estalvi
per a joves que
no
puguin
realitzar activitats
esportives.
Programa Thao – Regidoria
de
Obesitat Infantil. Salut
Regidoria
d’Esports,
Regidoria
Programa Nereu
de
Cultura
i
Ensenyament.

Participac
ió i Oci

Facilitar
l’Associacionisme
Juvenil
i
la
participació jove
a la ciutat

Augment
d’entitats
i
associacions
joves
i
activitats
organitzades
per aquestes

Que
la
Festa
Major s’adapti a
les
necessitats
reals dels joves.

Augment
d’activitats
juvenils en la
programació
de la Festa
Major.

Destinar línies de
subvenció
a
entitats juvenils
que
organitzin
activitats anuals.

Augment de
la
participació i
del
associacionis
me juvenil.

Disposar per a les
entitats
joves
d’espais
de
trobada, reunió i
oci
a
l’equipament
Lapallavacara.
Creació
d’una
Associació
o
Consell de Joves
de la ciutat.
Dotar
d’una
subvenció a cada
entitat
juvenil
que
realitzi
alguna
activitat
per la Festa Major
fins a un màxim
Regidoria
de
de 1.000€.
Dotar
d’una Cultura i Festes.
subvenció
mínima de 300€ a
cada
entitat
juvenil
que
realitzi
alguna
activitat anual.
Mesures d’estalvi
per a joves que
no puguin accedir
a
activitats
culturals.

Afavorir l’accés a Augment de
la cultura dels l’assistència
joves.
de joves als
actes
culturals de
la ciutat.
Creació d’oci per Nombres de A l’Estiu no et
a la franja de joves de 14 quedis a casa!
joves d’edat de a
18 que
14 a 18 anys
participin en
aquestes
activitats.

Regidoria
d’Esports.

EMANCIPACIÓ

+

SALUT

+

PARTICIPACIÓ

EDIFICI
LAPALLAVACARA

S’aposta per un equipament integral de Joventut ubicat al centre històric de
la ciutat. Un equipament de nova construcció que es destinarà com a centre
neuràlgic de participació, formació, i atenció als joves de la ciutat de
Balaguer.
Alhora vol ser la finestreta única pel que fa a atenció al jove, punt de
trobada dels joves i punt de recepció de propostes.
Dins d’aquest equipament s’hi vol integrar l’Àrea de Joventut; sales d’ús
polivalent per a les entitats, un espai de treball pels temes de participació i
un espai per la Regidoria.

5. Metodologia

L’Àrea de Joventut té la seva seu al nou equipament LAPALLAVACARA, i
aquesta és gestionada per:
-

Guifré Ricart i Real (Regidor de Joventut)
Francesc Almira i Pujol (Tècnic de Joventut)
Vanessa Duch (Dinamitzadora Juvenil)
David Solís (Informador Juvenil Oficina Jove)

Per dur a terme les polítiques de joventut cada primer dilluns de cada mes,
es reuneixen totes les àrees i persones implicades en la presa de decisions
d’aquestes; per tal de definir un sistema de treball transversal que faci
possible la gestió de la política municipal de joventut des d’una perspectiva
transversal. En aquesta reunió també hi participa l’Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell Comarcal de la Noguera, actualment vinculada amb
l’Oficina Jove La Noguera.
A més a més d’aquesta reunió es tracten els temes extraordinaris en les
juntes locals de govern, que es realitzen cada dilluns.
L’objectiu bàsic és establir un marc de relacions interdepartamentals que
ens permetin treballar amb coherència aquestes polítiques de joventut, així
com realitzar les avaluacions dels programes marcats des d’una visió més
acurada. Cal un treball conjunt entre totes les àrees i departaments de
l’ajuntament per tal de donar solucions integrals als problemes i necessitats
dels joves.
Les actuacions envers els joves han de ser globals, atenent tots els àmbits
de la vida dels joves. Cal treballar amb entitats i associacions, centres
educatius i institucions per tal de millorar la qualitat de les intervencions i
sumar esforços.
En aquest Pla Local es dona la oportunitat als joves de participar com a part
implicada que són i amb capacitat crítica. Per ta de que aquesta participació
sigui efectiva, cal que les nostres línies d’actuació siguin decidides, en part,
pels joves.
Per a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Balaguer és primordial que
aquest Pla Local arribi a tota mena de col·lectius, i en especial a aquells
que, per diferents circumstàncies, queden habitualment al marge de les
actuacions tradicionals. Queda clar, així doncs, que l'atenció a joves
immersos en realitats desfavorides serà una prioritat rellevant per a aquest
pla.
L’aplicació coherent i integrada d’aquestes metodologies dóna força a la
identitat de la ciutat, facilita en bona mesura la cohesió social de totes les
balaguerines i balaguerins, i fomenta la integració en clau positiva del
sector juvenil en el conjunt de la societat.

6. Programes Específics

6.1 Programa: No et quedis quiet!
Eix d’actuació: Formació, Treball, Habitatge i Emancipació.
Objectius Generals

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Centralitzar tota la informació,serveis i recursos a l’abast dels joves
referents al procés d’emancipació juvenil.
Aconseguir una oferta educativa amplia i diversa que permeti una
opció per a tots als joves i la continuïtat en els estudis.
Oferir assessorament, orientació i acompanyament als joves en la
recerca de feina.
Afavorir la coordinació entre els diferents organismes que treballen
per la inserció laboral dels joves.
Potenciar l’emprenedoria entre els joves.
Augmentar el coneixement i recull d’ofertes de treball estacional per
a joves al territori.
Afavorir l’emancipació juvenil.
Facilitar i garantir que els joves tinguin accés a tota la informació
referent als recursos existents lligats a l’accés a l’habitatge.
Explorar altres vies alternatives per facilitar l’accés a l’habitatge.
Actuacions del Projecte

Formació:
·
·

Habilitació de sales d’estudi i de treball a l’edifici Lapallavacara.
Creació de cursos de formació no reglada en equipaments municipals.

Treball:
·
·
·
·
·
·
·

Creació d’un servei d’informació sobre creació d’empreses i suport a
l’emprenedoria. Aconseguir reduir la burocràcia a l’hora de crear una
empresa.
Creació d’un Viver d’Empreses Jove. L’Ajuntament promocionarà i
gestionarà el viver d’empreses, donant prioritat a joves de la ciutat.
Creació d’un Coworking. L’Ajuntament promocionarà i gestionarà el
nou servei d’emprenedoria jove a la ciutat.
Bonificació del 90% sobre l’impost ICIO (Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres) pels joves que creïn la seva empresa a la ciutat.
Afavorir la coordinació entre els diferents organismes que treballen
per la inserció laboral dels joves.
Habilitar un espai d’auto consulta amb ordinadors connectats a
internet de lliure accés per tal de poder consultar informació que et
resolgui dubtes i t’orienti en el procés d’accés al mon laboral.
Projecte de Desenvolupament Rural. Aquest projecte inclourà cursos
de formació rural, borsa de treball i pràctiques a empreses rurals.

Habitatge:
·

Elaboració d’un mapa de serveis i recursos disponibles al municipi per
tal de situar-los al territori i tenir una visió global de la distribució
territorial de recursos i serveis disponibles per als joves.

·

Habilitar un espai d’auto consulta amb ordinadors connectats a
internet de lliure accés per tal de poder consultar informació que et
resolgui dubtes i t’orienti en el procés d’emancipació.
Informar sobre les subvencions que hi ha referents a la compra com
el lloguer d’un habitatge.
Promoció d’habitatges de lloguer social per a joves.
Fomentar alternatives per facilitar l’accés a l’habitatge com pot ser
Cooperativisme.
Creació d’una Borsa exclusiva per a compartir pis.
Bonificació del 15% de l’IBI (Impost sobre béns immobles) als
propietaris que lloguin els seus pisos a joves de la ciutat.

·
·
·
·
·

Organització i Coordinació del projecte
L’Àrea de Joventut es troba situada al nou equipament “Lapallavacara” i
aquesta és gestionada per:
-

Guifré Ricart Real (Regidor de Joventut)
Francesc Almira i Pujol (Tècnic de Joventut)
Vanesa Duch (Dinamitzadora Juvenil)
David Solís (Informador Juvenil Oficina Jove)

L’Àrea de Joventut està directament vinculada amb les regidories de Salut,
Serveis a les persones i Ocupació, , Cultura, Ensenyament i Festes, Esports,
Promoció Econòmica i Urbanisme de l’Ajuntament de Balaguer.
Per dur a terme les polítiques de joventut cada segon dimecres dels mesos
de març, juny, setembre i desembre, a través del Consell de l’Impic, es
reuneixen totes les àrees i persones implicades en la presa de decisions
d’aquestes; per tal de definir un sistema de treball transversal que faci
possible la gestió de la política municipal de joventut des d’una perspectiva
transversal.
A més a més dels consells ordinaris de l’ImPiC, es tracten els temes
extraordinaris en les juntes locals de govern, que es realitzen cada dilluns.
L’objectiu bàsic és establir un marc de relacions interdepartamentals que
ens permetin treballar amb coherència aquestes polítiques de joventut.

Promoció – Difusió – Participació
En aquest apartat anem a descriure les accions per tal de promocionar i
difondre al màxim les activitats d’aquest programa:
·
·
·
·
·
·

Presentació oficial de les activitats a tots els mitjans de
comunicació.
Anuncis a la premsa de la ciutat.
Anuncis a les webs de la ciutat www.balaguer.cat i
www.impic.cat.
Falques a Ràdio Balaguer.
Agenda Jove.
Xarxes socials (facebook i twitter).

Temporalització i Avaluació
Any 2012
Actuacions

Activitats

Responsables

Habilitació de sales d’estudi i de
treball a l’edifici Lapallavacara
Avaluació de les sales d’estudi i de
treballa a l’edifici Lapallavacara
Creació de cursos de formació no
reglada en equipaments municipals

Habilitació de sales d’estudi i de treball a
l’edifici LapalLavacara
Habilitació de sales d’estudi i de treball a
l’edifici Lapallavacara
Creació de cursos de formació no reglada
en equipaments municipals

Àrea de Joventut i Àrea de Cultura

Avaluació de l’oferta de cursos de
formació no reglada
Creació d’un servei d’informació sobre
creació d’empreses i suport a
l’emprenedoria
Avaluació del servei d’informació
sobre creació d’empreses i suport a
l’emprenedoria
Creació d’un Viver d’Empreses Joves
(Coworking)
Avaluació de la Creació d’un Viver
d’Empreses

Creació de cursos de formació no reglada
en equipaments municipals
Creació d’un servei d’informació sobre
creació d’empreses i suport a
l’emprenedoria
Creació d’un servei d’informació sobre
creació d’empreses i suport a
l’emprenedoria
Creació d’un Viver d’Empreses Joves
(Coworking)
Creació d’un Viver d’Empreses Joves
(Coworking)

Usuaris de l’equipament i Àrea de
Joventut
Àrea de Joventut
i Àrea de Promoció Econòmica

Bonificació del 90% sobre l’impost
ICIO (Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres) pels joves que
creïn la seva empresa a la ciutat.
Avaluació de la bonificació del 90%
sobre l’impost ICIO (Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres)
pels joves que creïn la seva empresa a
la ciutat.
Habilitar un espai d’auto consulta amb
ordinadors per tal de poder consultar
informació d’accés al mon laboral.
Avaluació de l’espai d’auto consulta
amb ordinadors per tal de poder
consultar informació d’accés al món
laboral i sobre l’emancipació
Projecte de Desenvolupament Rural

Potenciació de l’emprenedoria jove

Potenciació de l’emprenedoria jove

Habilitar un espai d’auto consulta amb
ordinadors per tal de poder consultar
informació d’accés al mon laboral.
Habilitar un espai d’auto consulta amb
ordinadors per tal de poder consultar
informació d’accés al mon laboral i sobre
l’emancipació
Projecte de Desenvolupament Rural

Usuaris de l’equipament i Àrea de
Joventut
Àrea de Joventut
i Àrea de Cultura
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Usuaris del servei i
Àrea de Joventut
Àrea de Promoció Econòmica
i Àrea de Joventut
Usuaris del servei
Àrea de Joventut i Àrea de
Promoció Econòmica
Àrea de Promoció Econòmica
i Àrea de Joventut

X
X
X

X

Registre d’empreses de
l’Ajuntament de Balaguer, Àrea de
Promoció Econòmica
i Àrea de Joventut
Àrea de Promoció Econòmica
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Usuaris del servei
Àrea de Joventut
Àrea de Promoció Econòmica
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Joventut
Àrea de Promoció Econòmica

X

X

X

X

Avaluació del Projecte de
Desenvolupament Rural
Elaboració d’un mapa de serveis i
recursos disponibles al municipi
Avaluació del mapa de serveis i
recursos disponibles al municipi
Promoció d’habitatges de lloguer
social per a joves
Avaluació de la Promoció d’habitatges
de lloguer social per a joves
Creació d’una Borsa exclusiva per a
compartir pis
Avaluació de la Borsa exclusiva per a
compartir pis

Projecte de Desenvolupament Rural
Elaboració d’un mapa de serveis i
recursos disponibles al municipi
Elaboració d’un mapa de serveis i
recursos disponibles al municipi
Promoció d’habitatges de lloguer social
per a joves
Promoció d’habitatges de lloguer social
per a joves
Creació d’una Borsa exclusiva per a
compartir pis
Creació d’una Borsa exclusiva per a
compartir pis

Bonificació del 15% de l’IBI (Impost
sobre béns immobles) als propietaris
que lloguin els seus pisos a joves de la
ciutat.

Afavorir l’emancipació juvenil

Avaluació de la bonificació del 15% de
l’IBI (Impost sobre béns immobles)
als propietaris que lloguin els seus
pisos a joves de la ciutat.

Afavorir l’emancipació juvenil

Àrea de Joventut
Àrea de Promoció Econòmica
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Usuaris del servei
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme

X
X
X
X
X
X
X

X

Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme

X

Recursos i Costos
Recursos Propis
Descripció

Recursos que sol·licitem
Descripció
Cost

Cost

Habilitació de sales de
treball i estudi a
Lapallavacara

500 €

Habilitació de sales de
treball i estudi a
Lapallavacara

300 €

Creació de cursos de
formació

12.000 €

Creació de cursos de
formació

7.200 €

Creació d’un servei
d’informació sobre creació
d’empreses i suport a
l’emprenedoria

6.000 €

Creació d’un servei
d’informació sobre
creació d’empreses i
suport a l’emprenedoria

3.600 €

Promoció del Viver
d’Empreses i del
Coworking

3.000 €

Promoció del Viver
d’Empreses i del
Coworking

1.800 €

Personal laboral del Viver
d’Empreses i del
Coworking

42.000 €

Personal laboral del
Viver d’Empreses i del
Coworking

25.200 €

Projecte de
Desenvolupament Rural

3.000 €

Projecte de
Desenvolupament Rural

1.800 €

Elaboració d’un mapa de
serveis i recursos
disponibles al municipi

3.000 €

Elaboració d’un mapa
de serveis i recursos
disponibles al municipi

1.800 €

Creació d’una Borsa
exclusiva per a compartir
pis

3.000 €

Creació d’una Borsa
exclusiva per a
compartir pis

1.800 €

72.000 €

Total Recursos
que sol·licitem

43.500 €

Materials

Total Recursos Propis
Cost total del projecte

72.500 €
Pressupost

DESPESES
Habilitació de sales de treball
i estudi a Lapallavacara
Creació de cursos de
formació
Creació d’un servei
d’informació sobre creació
d’empreses i suport a
l’emprenedoria
Promoció del Viver
d’Empreses i del Coworking
Personal laboral del Viver
d’Empreses i del Coworking
Projecte de Desenvolupament
Rural
Elaboració d’un mapa de
serveis i recursos disponibles
al municipi
Creació d’una Borsa exclusiva
per a compartir pis

TOTAL

INGRESSOS

3.000 €

Habilitació de sales de treball
i estudi a Lapallavacara
Creació de cursos de
formació
Creació d’un servei
d’informació sobre creació
d’empreses i suport a
l’emprenedoria
Promoció del Viver
d’Empreses i del Coworking
Personal laboral del Viver
d’Empreses i del Coworking
Projecte de Desenvolupament
Rural
Elaboració d’un mapa de
serveis i recursos disponibles
al municipi
Creació d’una Borsa exclusiva
per a compartir pis

72.000 €

TOTAL

500 €
12.000 €
6.000 €
3.000 €
42.000 €
3.000 €
3.000 €

0€

6.2 Programa: Mou-te i participa, és salut!
Eix d’actuació: Salut, Participació i Oci
Objectius Generals
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica saludable i com a eina de
cohesió social.
Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.
Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut.
Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut.
Potenciar un casal per a joves com a espai de trobada, esdevenint
un punt de referència i de trobada per als joves a l’hora de
desenvolupar activitats.
Fomentar punts de trobada interculturals tant en espais públics com
en privats, aconseguint fomentar manifestacions d’intercanvi cultural.
Creació d’oci nocturn especialment adreçat als joves menors d’edat.
Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i interessos juvenils.
Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o culturals que sorgeixin
d’iniciatives d’entitats o col·lectius joves de la ciutat.
Apropar els joves a la diversitat de manifestacions culturals existents,
afavorint la creativitat cultural per part d’aquests.
Actuacions del Projecte

Salut:
·

·
·

·
·
·

S’oferirà una programació esportiva estable que comprendrà: Cursos
i cursets de diferents tipus d’esport: futbol, bàsquet, hockey, natació,
tennis, taekwondo, etc. Creació de competicions esportives regulars i
per a diferents categories: Lligues i campionats escolars, lligues
comarcals, curses... Des de l’Àrea de Joventut es derivarà a tots els
joves interessats en iniciar-se o practicar un esport a l’equipament o
club corresponent.
Establiment de descomptes i preus especials a joves que facilitin el
seu accés a les instal·lacions i poliesportius municipals.
Realització d’accions educatives en matèria de salut coordinades amb
els centres educatius de secundària, el Servei Educatiu de La Noguera
i l’Àrea Bàsica de Salut (programes d’activitats, xerrades, cursos,
etc.).
Consolidació del Programa Thao – Salut Infantil i el Programa Nereu,
a la ciutat de Balaguer.
Sessions de formació i intercanvi per a professionals, tècnics,
monitors, educadors, pares i mares que estan en contacte i treballen
amb i pels joves.
Servei d’informació, orientació i acompanyament (personalitzat i
confidencial) en temes de salut dins de l’Àrea de Joventut.

Participació:
·
·

·
·

·

·

Les entitats/associacions i col·lectius de joves registrats en el registre
d’entitats de la ciutat, podran disposar espai polivalent en el nou
edifici Lapallavacara, i per un període de temps concret o anual.
Des de l’Àrea de Joventut es promourà l’associacionisme juvenil ja
que es donarà informació sobre com constituir-se i s’ajudarà a l’hora
de tramitar la documentació necessària. I també es destinarà una
subvenció d’un mínim de 300€ anuals a cada entitat juvenil
que realitzi activitats durant l’any.
També es destinarà una subvenció de 1.000€ a cada entitat
juvenil que vulgui realitzar una activitat durant la Festa Major.
Creació d’un Consell de Joves de Balaguer, on les seves funcions
seran les d’avaluar l’evolució del PLJ cada any i participar en la
elaboració d’activitats i actes que organitzi l’Ajuntament. Així com
també, la de proposar noves actuacions, canvis, millores, etc. al
servei de joventut.
Promoció i difusió dels bucs d’assaig al casal Lapallavacara per a
tots els grups de música que estiguin formats per joves. I creació
d’un espai al mig de la ciutat per realitzar l’activitat “Amb la gespa al
cul”.
Amb la gespa al cul, és una activitat que pretén que els grups locals i
entitats que estiguin assajant a Lapallavacara, els mesos de juliol i
agost, puguin tocar o actuar a baix al parc de la Transsegre (marge
esquerra del riu Segre), sense cap cost per a ells i obert a tota la
ciutadania en general.

Oci:
·

·
·
·

·

Les entitats/associacions i col·lectius de joves registrats en el registre
d’entitats de la ciutat, podran disposar dels diferents espais
polivalents nou casal Lapallavacara per tal de realitzar i celebrar
tot tipus d’esdeveniments d’oci jove (concerts, monòlegs,
exposicions, celebracions, trobades...).
Cicle de Cinema Comercial al Teatre Municipal, ja que la ciutat de
Balaguer no disposa de cinema.
Estudi de l’establiment de descomptes i preus especials a joves per
tal de facilitar l’accés d’aquests als diferents actes festius i d’oci
organitzats per l’Ajuntament de Balaguer.
Activitat “Platea Jove”. Els joves de Balaguer i comarca tindran una
platea reservada a totes les actuacions i representacions teatrals que
s’organitzin al Teatre Municipal de Balaguer. S’aplicarà un descompte
del 50% a tots els joves assistents.
Creació del Projecte A l’estiu no et quedis a casa!. Els caps de
setmana d’estiu s’obriran les instal·lacions esportives municipals en
horari nocturn pels joves de la ciutat que desitgen realitzar un oci
nocturn diferent. A més es crearan competicions esportives per tal
d’enganxar i dinamitzar als joves.

Organització i Coordinació del projecte
L’Àrea de Joventut es troba situada al nou equipament “Lapallavacara” i
aquesta és gestionada per:
-

Guifré Ricart Real (Regidor de Joventut)
Francesc Almira i Pujol (Tècnic de Joventut)
Vanesa Duch (Dinamitzadora Juvenil)
David Solís (Informador Juvenil Oficina Jove)

L’Àrea de Joventut està directament vinculada amb les regidories de Salut,
Serveis a les persones i Ocupació, , Cultura, Ensenyament i Festes, Esports,
Promoció Econòmica i Urbanisme de l’Ajuntament de Balaguer.
Per dur a terme les polítiques de joventut cada segon dimecres dels mesos
de març, juny, setembre i desembre, a través del Consell de l’Impic, es
reuneixen totes les àrees i persones implicades en la presa de decisions
d’aquestes; per tal de definir un sistema de treball transversal que faci
possible la gestió de la política municipal de joventut des d’una perspectiva
transversal.
A més a més dels consells ordinaris de l’ImPiC, es tracten els temes
extraordinaris en les juntes locals de govern, que es realitzen cada dilluns.
L’objectiu bàsic és establir un marc de relacions interdepartamentals que
ens permetin treballar amb coherència aquestes polítiques de joventut.
Promoció – Difusió – Participació
En aquest apartat anem a descriure les accions per tal de promocionar i
difondre al màxim les activitats d’aquest programa:
·
·
·
·
·
·

Presentació oficial de les activitats a tots els mitjans de
comunicació.
Anuncis a la premsa de la ciutat.
Anuncis a les webs de la ciutat www.balaguer.cat i
www.impic.cat.
Falques a Ràdio Balaguer.
Agenda Jove.
Xarxes socials (facebook i twitter).

Temporalització i Avaluació
Any 2012
Actuacions
Realització d’accions educatives en
matèria de salut
Avaluació de les accions educatives en
matèria de salut
Sessions de formació i intercanvi per a
professionals, tècnics, monitors,
educadors, pares i mares que estan
en contacte i treballen amb i pels
joves
Avaluació de les sessions de formació i
intercanvi per a professionals, tècnics,
monitors, educadors, pares i mares
que estan en contacte i treballen amb
i pels joves
Servei d’informació, orientació i
acompanyament (personalitzat i
confidencial) en temes de salut
Avaluació del servei d’informació,
orientació i acompanyament
(personalitzat i confidencial) en temes
de salut
Donar una subvenció d’un mínim de
300€ anuals a cada entitat juvenil que
realitzi activitats durant l’any
Avaluació de les subvencions donades
a les entitats juvenils
Donar una subvenció de 1.000€ a
cada entitat juvenil que vulgui
realitzar una activitat durant la Festa
Major
Avaluació de les subvencions donades
a les entitats juvenils que realitzin
activitats durant la Festa Major
Promoció dels bucs d’assaig al casal
Lapallavacara i de l’activitat de “Amb
la gespa al cul”
Avaluació de la promoció dels bucs

Activitats

Responsables

Realització d’accions educatives en
matèria de salut
Realització d’accions educatives en
matèria de salut
Sessions de formació i intercanvi per a
professionals, tècnics, monitors,
educadors, pares i mares que estan en
contacte i treballen amb i pels joves.

Àrea de Salut
Àrea de Joventut
Àrea de Salut
Àrea de Joventut
Àrea de Salut
Àrea de Joventut
Usuaris de les sessions de
formació

Sessions de formació i intercanvi per a
professionals, tècnics, monitors,
educadors, pares i mares que estan en
contacte i treballen amb i pels joves.

Àrea de Salut
Àrea de Joventut

Servei d’informació, orientació i
acompanyament (personalitzat i
confidencial) en temes de salut
Servei d’informació, orientació i
acompanyament (personalitzat i
confidencial) en temes de salut
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X
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X

Àrea de Salut
Àrea de Joventut

X

Usuaris del servei
Àrea de Salut
Àrea de Joventut

Donar una subvenció d’un mínim de 300€
anuals a cada entitat juvenil que realitzi
activitats durant l’any
Donar una subvenció d’un mínim de 300€
anuals a cada entitat juvenil que realitzi
activitats durant l’any
Donar una subvenció de 1.000€ a cada
entitat juvenil que vulgui realitzar una
activitat durant la Festa Major

Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes

Donar una subvenció de 1.000€ a cada
entitat juvenil que vulgui realitzar una
activitat durant la Festa Major
Promoció dels bucs d’assaig al casal
Lapallavacara i de l’activitat de “Amb la
gespa al cul”
Promoció dels bucs d’assaig al casal

Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes

X

X

Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes

X

Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes

Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Usuaris del servei

X

X

X
X

d’assaig al casal Lapallavacara i de
l’activitat de “Amb la gespa al cul”

Lapallavacara i de l’activitat de “Amb la
gespa al cul”

Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal
Avaluació del Cicle de Cinema
Comercial al Teatre Municipal

Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal

A l’estiu no et quedis a casa!

A l’estiu no et quedis a casa!

Avaluació del projecte: A l’estiu no et
quedis a casa!

A l’estiu no et quedis a casa!

Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Festes i Cultura
Àrea de Joventut
Àrea de Cultura
Usuaris del servei
Àrea de Joventut
Àrea de Cultura
Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes
Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Recursos i Costos

Materials

Recursos Propis
Descripció
Cost

Recursos que sol·licitem
Descripció
Cost

Accions educatives
en matèria de salut

Accions educatives
en matèria de salut

Sessions de
formació i
intercanvi per a
professionals,
tècnics, monitors,
educadors, pares i
mares que estan en
contacte i treballen
amb i pels joves
Servei
d’informació,
orientació i
acompanyament
(personalitzat i
confidencial) en
temes de salut
Donar una
subvenció d’un
mínim de 300€
anuals a cada
entitat juvenil que
realitzi activitats
durant l’any
Donar una
subvenció de
1.000€ a cada
entitat juvenil que
vulgui realitzar una
activitat durant la
Festa Major
Promoció dels bucs
d’assaig al casal
Lapallavacara i de
l’activitat “Amb la
gespa al cul”

2.500 €

2.500 €

3.000 €

40.000 €

10.000 €

5.000 €

Sessions de
formació i
intercanvi per a
professionals,
tècnics, monitors,
educadors, pares i
mares que estan en
contacte i treballen
amb i pels joves
Servei
d’informació,
orientació i
acompanyament
(personalitzat i
confidencial) en
temes de salut
Donar una
subvenció d’un
mínim de 300€
anuals a cada
entitat juvenil que
realitzi activitats
durant l’any
Donar una
subvenció de
1.000€ a cada
entitat juvenil que
vulgui realitzar una
activitat durant la
Festa Major
Promoció dels bucs
d’assaig al casal
Lapallavacara i de
l’activitat “Amb la
gespa al cul”

1.500 €

1.500 €

1.800 €

24.000 €

6.000 €

3.000 €

Cicle de Cinema
Comercial al Teatre
Municipal

20.000 €

Cicle de Cinema
Comercial al Teatre
Municipal

12.000 €

Projecte: A l’estiu
no et quedis a
casa!

3.000 €

Projecte: A l’estiu
no et quedis a
casa!

1.800 €

Total Recursos Propis

Cost total del projecte

86.000 €

Total
Recursos
que
sol·licitem

86.000 €

51.600 €

Pressupost
DESPESES
Accions educatives en
matèria de salut
Sessions de formació i
intercanvi per a
professionals, tècnics,
monitors, educadors, pares i
mares que estan en contacte
i treballen amb i pels joves
Servei d’informació,
orientació i acompanyament
(personalitzat i confidencial)
en temes de salut
Donar una subvenció d’un
mínim de 300€ anuals a cada
entitat juvenil que realitzi
activitats durant l’any
Donar una subvenció de
1.000€ a cada entitat juvenil
que vulgui realitzar una
activitat durant la Festa
Major
Promoció dels bucs d’assaig
al casal Lapallavacara i de
l’activitat “Amb la gespa al
cul”
Cicle de Cinema Comercial al
Teatre Municipal

TOTAL

INGRESSOS

20.000 €

Accions educatives en
matèria de salut
Sessions de formació i
intercanvi per a
professionals, tècnics,
monitors, educadors, pares i
mares que estan en contacte
i treballen amb i pels joves
Servei d’informació,
orientació i acompanyament
(personalitzat i confidencial)
en temes de salut
Donar una subvenció d’un
mínim de 300€ anuals a cada
entitat juvenil que realitzi
activitats durant l’any
Donar una subvenció de
1.000€ a cada entitat juvenil
que vulgui realitzar una
activitat durant la Festa
Major
Promoció dels bucs d’assaig
al casal Lapallavacara i de
l’activitat “Amb la gespa al
cul”
Cicle de Cinema Comercial al
Teatre Municipal

86.000 €

TOTAL

2.500 €
2.500 €

3.000 €
40.000 €

10.000 €

5.000 €

0€

7. Avaluació

L’avaluació de tots i cada un dels programes i activitats d’actuació per
aquest Pla Local de Joventut, passa per diferents nivells d’avaluació.
Aquests són:
· 1r pas: Un cop finalitzada cada actuació i/o programa, es reuniran
el responsables tècnics de l’activitat, amb els regidors implicats en
aquesta i diversos joves que hagin sigut partícips.
· 2n pas: Avaluació anual de totes les activitats realitzades. Des de
l’Àrea de Joventut es realitzarà una memòria anual de totes i cada
una de les activitats, fent una valoració global del pla local de
joventut i fent arribar aquesta avaluació a tots els responsables
polítics de les àrees implicades.
· 3r pas: Avaluació semestral per part del Consell de Joves de la
ciutat, per tal de tenir una les valoracions dels principals destinataris
o usuaris, els joves. Es demanarà que ens realitzin una
fitxa/informe, per tal de tenir-ne constància en futures accions a
realitzar i fins i tot per la redacció del Pla Local de l’any següent.
Un cop arribats fins aquest punt, és qüestió de definir com serà la nostra
avaluació de tots i cada un dels programes que tenim intenció de portar a
terme.
Aquesta avaluació serà:
Eix

Programa

Escola Taller

Quan s’avaluarà

Com s’avaluarà Qui
l’avaluarà?

Al mes de juliol, un Mitjançant
el
cop passat el curs seguiment
dels
escolar
projectes realitzats
durant el curs

Al mes de desembre

Formació

Pla d’Ocupació Laboral
(Cases d’Oficis i Tallers
d’Ocupació)
Al mes de desembre
Cursos de Formació
Al mes de desembre
Sala d’Estudi i Treball

Treball

Creació d’un Viver

Al mes de desembre

A
través
d’enquestes
de
satisfacció
dels
alumnes inscrits
A
través
d’enquestes
de
satisfacció
dels
usuaris
A

través

Directora
de
l’Escola,
Professors,
Regidora
dels
Serveis Socials i
Ocupació
i
Regidor
de
Joventut
Directora
de
l’Escola Taller,
Regidor
de
Joventut
i
Regidora
de
Serveis Socials i
Ocupació
Tècnic
de
Joventut
i
Regidor
de
Joventut
Tècnic
de
Joventut,
Regidor
de
Joventut
i
Regidor
d’Ensenyament
Tècnic
de

d’Empreses (Coworking)

d’enquestes
satisfacció
usuaris.
d’empreses.

Al mes de desembre
Projecte de
Desenvolupament Rural

Al mes de desembre
Servei d’Informació a la
Emprenedoria

Al mes de desembre
Avantatges fiscals a les
empreses joves de nova
creació

Servei d’Informació a la Al mes de desembre
emancipació.

Creació d’una Borsa per Al mes de desembre
a compartir pis.

Habitatge
Avantatges fiscals per a Al mes de desembre
propietaris de pisos buits
si els lloguen a joves.

Fomentar
alternatives Al mes de desembre
diferents
d’accés
a
l’Habitatge
(Cooperativisme).

de Joventut,
dels Regidor
Cens Joventut
Urbanisme,
Regidor
Promoció
Econòmica
Tècnic
Joventut,
Regidor
Joventut
Regidor
Promoció
Econòmica
A
través Tècnic
d’enquestes
de Joventut,
satisfacció
dels Regidor
usuaris.
Joventut
Urbanisme,
Regidor
Promoció
Econòmica
A través del Cens Tècnic
d’empreses de la Joventut,
ciutat.
Regidor
Joventut
Urbanisme,
Regidor
Promoció
Econòmica
A
través Tècnic
d’enquestes
de Joventut,
satisfacció
dels Regidor
usuaris.
Joventut
Urbanisme,
Regidor
Promoció
Econòmica
A
través Tècnic
d’enquestes
de Joventut,
satisfacció
dels Regidor
usuaris i en funció Joventut
del
nombre
de Urbanisme.
joves
que
comparteixin pis.
A
través Tècnic
d’enquestes
de Joventut,
satisfacció
dels Regidor
usuaris i en funció Joventut
del
nombre
de Urbanisme.
pisos que s’oferten
a
la
Borsa
d’Habitatge.
A
través
d’un Tècnic
informe de l’Oficina Joventut,
Tècnica
de Regidor
l’Ajuntament.
Joventut

de
i
i
de
de
de
i
de
de
de
i
i
de
de
de
i
i
de
de
de
i
i
de
de
de
i

de
de
i

de
de
i

Creació d’un Pla Local de Al mes de desembre
Drogodependència.

Salut

Creació
d’activitat Al mes de juny
esportiva
estable.
Competicions i activitats
esportives.
Mesures d’estalvi per a
joves que no puguin
realitzar
activitats
esportives.
Programa
Thao
Obesitat Infantil.

– Al mes de juliol

Programa Nereu

Disposar
per
a
les Al mes de desembre
entitats joves d’espais de
trobada, reunió i oci a
l’equipament
Lapallavacara.
Creació d’una Associació Al mes de desembre
o Consell de Joves de la
ciutat.

Dotar d’una subvenció a Al mes de novembre
cada entitat juvenil que
realitzi alguna activitat
Participació i
per la Festa Major fins a
Oci
un màxim de 1.000€.
Dotar d’una subvenció Al mes de desembre
mínima de 300€ a cada
entitat
juvenil
que
realitzi alguna activitat
anual.

A
través
d’enquestes
de
satisfacció
dels
usuaris i a través
de l’Àrea Bàsica de
Salut.
A
través
d’enquestes
de
satisfacció
dels
usuaris
i
del
nombre d’usuaris
inscrits
a
les
diferents
competicions
i
activitats
esportives.
A
través
d’enquestes
de
satisfacció
dels
centres educatius i
de l’Àrea Bàsica de
Salut.

Coordinador
Local, Tècnic de
Joventu, Tècnic
d’Esports,
Regidor
de
Joventut,
Regidora
de
Salut i membres
de l’Àrea Bàsica
de Salut.
A
través Tècnic
de
d’enquestes
de Joventut
i
satisfacció
dels Regidor
de
usuaris.
Joventut.

A través de les
activitats
organitzades dins
del
Programa
d’actes de la Festa
Major
A través d’informes
desprès de cada
activitat.

Mesures d’estalvi per a Al mes de desembre
joves que no puguin
accedir
a
activitats
culturals.

En
funció
del
nombre de joves
sol·licitants
d’aquestes
mesures.

A l’Estiu no et quedis a

Segons el nombre

Al mes de setembre

Urbanisme.
Tècnic
de
Joventut,
Regidor
de
Joventut
i
Regidora
de
Salut.
Tècnic
de
Joventut, Tècnic
d’Esports
i
Regidor
de
Joventut
i
Esports.

Tècnic
de
Joventut,
Regidor
de
Joventut
i
Regidor
de
Festes.
Tècnic
de
Joventut,
Regidor
de
Joventut
i
Regidor
de
Festes.
Tècnic
de
Joventut,
Regidor
de
Joventut
i
Regidor
de
Festes i Cultura.
Tècnic
de
Joventut,
Regidor
de
Joventut
i
Regidor
de
Festes i Cultura.
Tècnic
de

casa!

de participants a
les
activitats
organitzades
a
l’estiu.

Joventut,
Regidor
de
Joventut
i
Regidor
de
Festes i Cultura.

8. Temporalització

En aquest apartat anem a definir quina serà la temporalització de les nostres propostes definides en aquest pla local de
joventut.
Anàlisi de Disseny
la realitat del Pla

Programa d’actuacions

Mètode
treball

de Avaluació

Disseny
Inici del Pla d’Ocupació Laboral
del
Pla (Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació)
Local
de
Joventut.
Curs d’Educació Emocional

Gener’12

Avaluació
del
Curs
d’Educació
Emocional
Avaluació del Taller de prevenció de
riscos a la llar

Taller de prevenció de riscos a la llar
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal

Febrer’12

Març’12

Grup
de
discussió
amb
joves
de 18 a 28
anys.

Curs Bàsic de Powerpoint
Disseny
del
Pla
Local
de Taller “Elabora el teu propi currículum”
Joventut.
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal

Disseny
Inici del període de sol·licitud
del
Pla subvencions de les entitats juvenils.
Local
de
Joventut.
Curs de Manipulador d’Aliments

Avaluació
del
Curs
Bàsic
de
Powerpoint
Avaluació del Taller “Elabora el teu
propi currículum”

de Consell de l’Impic
amb els regidors
de l’Ajuntament.
Avaluació del Curs de Manipulador
d’Aliments

Curs de Monitor/a d’activitats de lleure
infantil i juvenil

Avaluació del Curs de Monitor/a
d’activitats de lleure infantil i juvenil

Curs de Socorrista Aquàtic

Avaluació
Aquàtic

Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal
Curs de Conductor/a de carretons
Disseny
del
Pla elevadors
Local
de
Joventut.
Concurs de Graffiti

del

Curs

de

Socorrista

Avaluació del Curs de Conductor/a de
carretons elevadors

Avaluació del Concurs de Graffiti

Abril’12
Promoció dels Bucs d’assaig
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal
Cursos de Manipulador d’Aliments

Maig’12

Disseny
del
Pla
Local
de Donar una subvenció d’un mínim de
Joventut. 300€ anuals a cada entitat juvenil que
realitzi alguna activitat durant l’any
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal

Avaluació dels Cursos de Manipulador
d’Aliments

Cicle de Cinema Comercial al Teatre Reunió
Disseny
Regidor Avaluació del Curs d’Anglès Oral
del
Pla Municipal
de
Festes,
Local
de
Regidor
de
Joventut.
Joventut
i
Entitats Juvenils
per confeccionar
el Programa
Curs d’Anglès Oral
Festa Major.
Juny’12

Entrega
del
Pla
Local
de
Joventut
20122015.
Juliol’12

Curs TPC (Targeta Professional de la
Construcció)

Avaluació del Curs TPC (Targeta
Professional de la Construcció)

Curs Bàsic de Manteniment de Xarxes
Informàtiques

Avaluació Curs Bàsic de Manteniment
de Xarxes Informàtiques

Habilitació de les Sales d’Estudi i Treball Consell de l’Impic
a Lapallavacara
amb els regidors
de l’Ajuntament.
Programa “A l’estiu no et quedis a casa!”

Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal

Avaluació del
l’Escola Taller.

curs

2011/12

de

Programa “A l’estiu no et quedis a casa!”
Agost’12

Setembre’12

Avaluació del Programa “A l’estiu no
et quedis a casa!”

Cicle de Cinema Comercial al Teatre Planificació
del
Municipal
nou curs 2012-13
de l’Escola Taller.
Cursos de Formació Agenda Bimensual
Avaluació dels Cursos de Formació
Inici del curs 2005/06 de l’Escola Taller. Reunió amb el
Centre
de
Recursos
Pedagògics de la
Noguera
i
la
Regidoria
de
Joventut
i
de
Salut
I
Medi
Ambient
per
planificar el Pla
de
Dinàmica
Educativa 2013.
Creació d’un servei d’informació sobre Consell de l’Impic
creació
d’empreses
i
suport
a amb els regidors
l’emprenedoria
de l’Ajuntament.
Creació
d’un
viver
d’empreses
(Coworking)
Bonificació del 90% del ICIO pels joves
que creïn la seva empresa
Espai d’auto consulta amb ordinadors per
consultar informació d’accés al món
l’aboral.
Elaboració d’un mapa de serveis i
recursos disponibles al municipi
Creació d’una Borsa exclusiva per a
compartir pis

Bonificació del 15% de l’IBI als
propietaris que lloguin els seus pisos a
joves de la ciutat
Realització d’accions educatives en
matèria de salut
Servei
d’informació,
orientació
i
acompanyament
(personalitzat
i
confidencial) en temes de salut
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal
Creació d’una Associació o Consell de
Joves de la ciutat.

Octubre’12

Novembre’12

Promoció d’habitatges de lloguer social
per a joves
Projecte de Desenvolupament Rural
Promoció d’habitatges de lloguer social
per a joves
Sessions de formació en matèria de salut
Dotar d’una subvenció de 1.000€ a cada
entitat juvenil que realitzi alguna
activitat per la Festa Major.
Cursos de Formació Agenda Bimensual
Cicle de Cinema Comercial al Teatre
Municipal

Avaluació dels Cursos de Formació
Agenda Bimensual

Desembre’12

Anàlisi dels
programes i
actuacions
durant l’any
2012 (Grups
de
Discussió).

Consell de l’Impic Avaluació de les activitats juvenils
amb els regidors organitzades per la Festa Major.
de l’Ajuntament.
Avaluació del Pla d’Ocupació Laboral
(Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació)

Avaluació de les Sales d’Estudi i
Treball a Lapallavacara
Avaluació del Servei d’informació
sobre
creació
d’empreses
i
emprenedoria
Avaluació de la creació d’un Viver
d’Empreses (Coworking)
Avaluació de la Bonificació del 90%
del ICIO pels joves que creïn la seva
empresa
Avaluació de l’espai d’auto consulta
amb
ordinadors
per
consultar
informació d’accés al món l’aboral.
Avaluació
del
Projecte
de
Desenvolupament Rural
Avaluació Elaboració d’un mapa de
serveis i recursos disponibles al
municipi
Avaluació de la Promoció d’habitatges
de lloguer social per a joves
Avaluació de les Sessions de formació
en matèria de salut

Gener’13

Anàlisis de Cursos de Formació Agenda Bimensual
les
propostes
de millora
dels Grups
de
Discussió.

Avaluació de les subvencions de
1.000€ a cada entitat juvenil que
realitzi alguna activitat per la Festa
Major.
Avaluació de la creació d’una Borsa
exclusiva per a compartir pis
Avaluació de la bonificació del 15%
de l’IBI als propietaris que lloguin els
seus pisos a joves de la ciutat
Avaluació de les accions educatives i
sessions de formació en matèria de
salut
Avaluació del Servei d’informació,
orientació
i
acompanyament
(personalitzat i confidencial) en
temes de salut
Avaluació de les subvencions d’un
mínim de 300€ anuals a cada entitat
juvenil que realitzi alguna activitat
durant l’any
Avaluació de la promoció dels bucs
d’assaig
Avaluació del Cicle de Cinema
Comercial al Teatre Municipal
Avaluació dels Cursos de Formació
Agenda Bimensual

Inici
del
disseny
del
Pla
Local
de
Joventut
2013.

9. Recursos

Finalment, a continuació detallarem quins són els recursos que disposem
per tal de poder aconseguir portar a terme els programes d’actuació del
nostre Pla Local de Joventut.
Aquests són:
Eix

Programa d’actuació

Formació

Habilitació de sales d’estudi i
treball a Lapallavacara
Cursos de Formació
Creació d’un servei d’informació
sobre creació d’empreses i
suport a l’emprenedoria
Promoció del viver d’Empreses
(Coworking)

Treball

Habitatge

Personal
laboral
del
Viver
d’Empreses i del Coworking
Projecte de Desenvolupament
Rural
Elaboració d’un mapa de serveis
i
recursos
disponibles
al
municipi
Creació d’una Borsa exclusiva
per a compartir pis
Accions educatives en matèria
de salut

Salut

Participació i
Oci

Sessions
de
formació
i
intercanvi per a professionals,
tècnics, monitors, educadors,
pares i mares que estan en
contacte i treballes amb i pels
joves
Servei d’informació, orientació i
acompanyament (personalitzat i
confidencial) en temes de salut
Donar una subvenció d’un
mínim de 300 € anuals a cada
entitat juvenil que realitzi
activitats durant l’any
Donar una subvenció de 1.000
€ a cada entitat juvenil que
vulgui realitzar una activitat
durant la Festa Major
Promoció dels bucs d’assaig al
casal
Lapallavacara
i
de
l’activitat “Amb la gespa al cul”
Cicle de Cinema Comercial al
Teatre Municipal

Pressupost
programa
500 €
12.000 €
6.000 €
3.000 €
42.000€
3.000 €
3.000 €
3.000 €
2.500 €

2.500 €

3.000 €

40.000 €

10.000 €

5.000 €
20.000 €

Pressupost
desglossat
200 € Impic (Àrea de
Cultura i Àrea de
Joventut)
4.800 € Impic (Àrea
de Joventut)
2.400 € Impic (Àrea
de Joventut)
1.200 € Ajuntament
de Balaguer (Àrea de
Promoció Econòmica)
16.800 € Ajuntament
de Balaguer (Àrea de
Promoció Econòmica)
1.200 € Impic (Àrea
de Joventut)
1.200 € Ajuntament
de Balaguer (Àrea
d’Urbanisme)
1.200 € Impic (Àrea
de Joventut)
1.000 € Ajuntament
de Balaguer (Àrea de
Salut)
1.000 € Ajuntament
de Balaguer (Àrea de
Salut)

1.200 € Ajuntament
de Balaguer (Àrea de
Salut)
16.000 € Impic (Àrea
de Joventut i Àrea de
Cultura)
4.000 € Impic (Àrea
de Joventut i Àrea de
Festes)
2.000 € Impic (Àrea
de Joventut i Àrea de
Cultura)
8.000 € (Àrea de
Joventut i Àrea de
Cultura)

Projecte: A l’estiu no et quedis a
casa!

3.000 €

1.200 € Ajuntament
de Balaguer (Àrea
d’Esports)

10. Pressupost

Pressupost del Pla Local de Joventut
Polítiques Juvenils

Recursos
Cost Total
Propis
FORMACIÓ

Habilitació de sales d’estudi
treball a Lapallavacara
Cursos de Formació

i

Subvenció
Joventut

200 €

500 €

300 €

4.800 €

12.000 €

7.200 €

2.400 €

6.000 €

3.600 €

1.200 €

3.000 €

1.800 €

16.800 €

42.000€

25.200 €

1.200 €

3.000 €

1.800 €

1.200 €

3.000 €

1.800 €

1.200 €

3.000 €

1.800 €

1.000 €

2.500 €

1.500 €

1.000 €

2.500 €

1.500 €

1.200 €

3.000 €

1.800 €

TREBALL
Creació d’un servei d’informació
sobre creació d’empreses i suport
a l’emprenedoria
Promoció del viver d’Empreses
(Coworking)
Personal
laboral
del
Viver
d’Empreses i del Coworking
Projecte
de
Desenvolupament
Rural

HABITATGE
Elaboració d’un mapa de serveis i
recursos disponibles al municipi
Creació d’una Borsa exclusiva per
a compartir pis

SALUT
Accions educatives en matèria de
salut
Sessions de formació i intercanvi
per a professionals, tècnics,
monitors, educadors, pares i
mares que estan en contacte i
treballes amb i pels joves
Servei d’informació, orientació i
acompanyament (personalitzat i
confidencial) en temes de salut

PARTICIPACIÓ I OCI
Donar una subvenció d’un mínim
de 300 € anuals a cada entitat
juvenil que realitzi activitats
durant l’any
Donar una subvenció de 1.000 € a
cada entitat juvenil que vulgui
realitzar una activitat durant la
Festa Major
Promoció dels bucs d’assaig al
casal Lapallavacara i de l’activitat
“Amb la gespa al cul”
Cicle de Cinema Comercial al
Teatre Municipal
Projecte: A l’estiu no et quedis a
casa!

TOTAL

16.000 €

40.000 €

24.000 €

4.000 €

10.000 €

6.000 €

2.000 €

5.000 €

3.000 €

8.000 €

20.000 €

12.000 €

1.200 €

3.000 €

1.800 €

63.400 €

158.500 €

95.100 €

