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Presentació   

Ja fa un any aproximadament que vam començar a dissenyar tots plegats el proper Pla 

Local de Joventut de Puig-reig. Aquest ha estat marcat per la pandèmia mundial que hem 

viscut i les greus conseqüències sanitàries, socials i econòmiques que ha comportat. 

Evidentment, el camí en aquest disseny se n’ha vist afectat, però en cap moment s’ha 

perdut la motivació per seguir pensant en el millor pel jovent del nostre municipi.  

La voluntat d’aquest pla és crear una eina útil que ens serveixi de full de ruta pels propers 

4 anys que englobi el que està passant i que marqui les línies de futur. Però sobretot, s’ha 

buscat que sigui un pla per a tots i totes les joves del municipi. Treballem per un Puig-reig 

més just i, per tant, cal eliminar qualsevol tipus de discriminació. Com? Amb plans com 

aquests  que ofereixen resposta a les necessitats per tal de poder fer polítiques adaptades 

i estratègiques perquè els joves del nostre poble visquin millor.  

Agrair a tot el jovent que ha participat en les diferents trobades per donar la seva visió del 

municipi aportant idees, consells i propostes amb l’objectiu d'elaborar un pla per a tothom. 

També, als professionals que, dia rere dia, treballen al voltant del col·lectiu jove i que 

sense la seva experiència aquest pla no significaria el mateix.    

Per últim, i no per això menys important, un enorme agraïment a tot el personal tècnic que 

ens ha acompanyat en aquest llarg camí: el tècnic de l’Oficina Jove del Berguedà i la 

dinamitzadora cívica del Consell Comarcal.  

Els joves no només són el futur, sinó també el present de Puig-reig i del nostre país amb 

les seves necessitats, expectatives, projectes, il·lusions i opinions. Vivim temps de canvis i 

el jovent és un col·lectiu especialment permeable. Les transformacions socials tenen una 

repercussió molt important en les seves condicions de vida i nosaltres n’hem d’estar a 

l’alçada.  

 

 

Cristian Pérez Gómez 

Regidor d’Esports, Festes i Joventut de l’Ajuntament de Puig-reig 
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1. Introducció   

El Pla Local de Joventut (PLJ) de Puig-reig pretén assentar les línies polítiques en matèria 

de joventut al municipi de Puig-reig de cara els propers 4 anys. Aquest document liderat 

per la regidoria de joventut de l’Ajuntament, treballat conjuntament amb d’altres regidories i 

el suport tècnic del Consell Comarcal del Berguedà, recull les apostes estratègiques, les 

actuacions i les eines amb les quals es desenvoluparan les polítiques de joventut 

municipals.  

Per aquest treball, s’ha comptat amb el suport, principalment, del recurs de la Diputació de 

Barcelona, a través del taller “Disseny de plans locals de joventut”, i l’àrea tècnica de 

joventut del Consell Comarcal del Berguedà.  

El present document parteix d’una diagnosi
1
 que es va elaborar al llarg de la tardor de 

2019 i inicis de 2020. En aquesta diagnosi s’hi observen les dades més quantitatives que 

expliquen la realitat a grans trets de la joventut de Puig-reig, però a la vegada també recull 

les visions i opinions recollides de les experiències participatives de tècnics del municipi 

que treballen amb joves, i dels i les mateixes joves a partir d’una jornada oberta on van 

poder explicar les seves visions sobre diferents àmbits relacionats amb la seva vida al 

municipi i lligada a les experiències de vida dins les trajectòries d’emancipació juvenil i la 

participació al territori. D’aquest procés, i aquestes experiències, la diagnosi desgrana 

unes conclusions que són el punt de partida per aquesta segona fase del document, que 

és el disseny del PLJ.  

Cal tenir en compte però, que aquest PLJ és un document viu i que respon també al 

moment actual que vivim. Així doncs, la crisi de la Covid-19, que ha tingut múltiples efectes 

a diferents àmbits –especialment sanitari, però també i amb gran incidència a nivell 

econòmic i social- s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar aquestes polítiques i 

actuacions que es marcaran en aquesta fase. Pel període temporal en la que va ser feta, 

la diagnosi no recull què ha suposat aquesta pandèmia pel jovent de Puig-reig i l’afectació 

directe en les seves trajectòries de vida. És per això que abans de començar amb la 

definició de les línies estratègiques a treballar, aquest disseny inclou quins són aquells 

canvis que s’han pogut produir arrel del context de crisi actual, i així veure si les 

necessitats i orientacions que la diagnosi ja ens apuntava, ens continuen sent vàlides, cal 

reformular-les o cal afegir-ne de noves. Aquest exercici no respon a res més que la 

voluntat de que el nou PLJ sigui el màxim útil possible i respongui amb la major 

aproximació possible a la realitat de la joventut del municipi. 

Malgrat tot, el que no canvia i així ho reflecteix aquest document, és la voluntat de treballar 

a través d’uns eixos de treball que ajudin i acompanyin als i les joves en les seves 

trajectòries vitals, durant els processos d’emancipació i transició juvenils cap a una vida 

adulta plena. 

  

 

                                                        
1 Document de diagnosi del Pla Local de Joventut de Puig-reig per consultar a l’annex al final 
d’aquest document. 
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1.1. EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

Prenent la diagnosi del jovent de Puig-reig com a punt de partida, en el disseny marcarem 

aquells eixos estratègics de treball i quins seran els programes, accions i actuacions que 

complementaran aquestes línies de treball que estructuraran les polítiques de joventut pels 

propers quatre anys al municipi. 

Evidentment, les polítiques de joventut a Puig-reig no parteixen de zero, sinó que beuen i 

continuen en part de les dinàmiques encetades pels anteriors Plans Locals i regidories de 

joventut de l’Ajuntament. Tot i així, i conscients d’aquesta feina realitzada, l’objectiu que es 

marca aquest PLJ que marcarà el treball de 2021 a 2024, és acabar de referenciar 

l’estructura de la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Puig-reig per tot el conjunt de 

jovent del municipi, fent d’aquesta regidoria una eina útil i que respongui a les seves 

necessitats que es puguin anar trobant al llarg d’aquests anys.  

El disseny d’aquest PLJ es centra principalment en garantir: 

- Un acompanyament integral en tots els àmbits que conformen l’emancipació juvenil 

dels i les joves del municipi. Àmbits com el treball, l’educació, l’habitatge, o la salut. 

- La consolidació i construcció, sempre que calgui, d’espais per fomentar la 

participació i l’empoderament de la joventut de Puig-reig, mitjançant projectes 

basats en el foment de la cultura i l’oci, o el treball en l’organització i participació 

d’entitats. 

- L’abordatge de les polítiques de joventut des d’un punt de vista transversal i 

comunitari per fomentar la cohesió social al municipi. 

El context actual, fa necessària una revisió per poder concretar amb la major precisió 

possible aquestes línies generals, adaptant-se al màxim a una resposta que estigui a 

l’alçada de la crisi que vivim. Per aquest motiu, aquesta fase de disseny també es 

materialitza amb la participació d’agents de caire tècnic i joves del municipi que han aportat 

en primera persona la visió i les possibles solucions a l’escenari que s’obre a Puig-reig i al 

món, després d’aquesta pandèmia. 
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2. El punt de partida. La diagnosi  

La diagnosi del PLJ de Puig-reig dibuixa la realitat juvenil del municipi. Aquesta realitat, 

analitzada al llarg del 2019, ha pogut patir alguns canvis, amb l’efecte de la pandèmia de la 

COVID-19 ha tingut sobre la població jove, i en general al municipi a partir del primer 

trimestre de 2020. Per aquest motiu, en aquest punt s’analitzen les conclusions a les que 

es va arribar amb el procés elaborat el 2019, i seguidament, s’apunten els possibles canvis 

que s’han pogut produir amb la pandèmia i les afectacions que ha tingut.  

Aquests elements ens permetran partir d’un punt més realista, i adequar el disseny a una 

realitat concreta. 

 

2.1. CONCLUSIONS  

 

Les principals conclusions que s’extreuen de la diagnosi de Puig-reig, tenen una 

perspectiva quantitativa i qualitativa, fruit del treball fet mitjançant la recollida de dades i 

principals indicadors del municipi, i les sessions participatives amb joves i personal tècnic. 

Tenint en compte els factors demogràfics, hi ha dos factors a destacar: 

- Pèrdua demogràfica 

Seguint la tendència de la major part de pobles de la comarca del Berguedà, Puig-reig 

presenta una línia descendent en quant a la població a la comarca, fet que s’accentua si 

es té en compte que la franja de jovent que arriba fins als 30 anys, no són de les més 

poblades. Aquest fet, que troba explicació amb una suma de diferents factors que es 

poden apreciar en la vessant de les opcions dins l’àmbit laboral, educatiu o d’accés a 

l’habitatge, posa com a prioritat en les polítiques de joventut vetllar per revertir aquesta 

tendència, assegurant que els i les joves del municipi puguin construir el seu projecte de 

vida en el mateix. 

- Naturalesa de la població 

Tot i que en quan a la naturalesa de la població, Puig-reig no presenta dades significatives, 

l’arribada de joves migrats sols als municipi, ha obligat a l’Ajuntament des d’un principi a 

treballar per la cohesió del municipi per tal d’afavorir la seva inclusió dins d’aquest. Aquest 

factor fa que el treball des d’un perspectiva comunitària per la cohesió social esdevingui 

una eina imprescindible per a les polítiques locals. 

 
Pel que fa les oportunitats en la trajectòria juvenil a Puig-reig, trobem: 
 

- Trajectòria educativa 

Existeix un oferta limitada al territori que obliga a una mobilitat per motius educatius quan 

el jovent es planteja estudiar estudis post-obligatoris. Aquesta mobilitat, s’ha vist reforçada 

els darrers temps amb més línies de transport a universitats o centre de formació post-

obligatòria. Tot i així, aquesta limitació, també es valora que es dona en quan a formació 

no reglada, donant-se poca oferta d’aquesta al municipi.  
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L’acompanyament en aquest àmbit es dona des del Consell Comarcal del Berguedà, tot i 

que es algunes franges d’edat no és del tot coneguda. 

 

- Trajectòria laboral 

La joventut de Puig-reig és conscient de les dificultats per l’accés dins el món laboral, però 

aquestes segurament es veuen accentuades quan hi ha un desconeixement en l’accés a la 

informació en aquest àmbit. No existeix un apropament dels recursos comarcals que 

existeixen als i les joves del municipi.  

Tot i així, es valora que a Puig-reig existeix un cert teixit productiu que podria donar peu a 

treballar-hi per tal de fomentar oportunitats entre els i les joves en l’àmbit laboral. 

 

- Emancipació familiar (habitatge) 

Existeixen les mateixes dificultats que en altres llocs en quan a l’accés a l’habitatge per 

part dels i les joves. Tot i així, és cert que el preu al municipi no s’ha accentuat tant com en 

d’altres. En aquest àmbit és important facilitar al màxim la informació dels serveis i 

recursos existents, encara que sigui a nivell comarcal. 

 

- Vida saludable 

No es detecta una problemàtica molt accentuada relacionada amb el consum i les 

conductes de risc. Tot i així, es veu necessari reforçar i treballar millor la vessant de 

prevenció que ja s’ofereix als mateixos centres de secundària de la comarca. També el 

treball de la sexualitat entre els i les joves. 

Puig-reig és un municipi amb un entorn natural que pot propiciar bons hàbits saludables a 

l’hora de plantejar polítiques de joventut que vagin en aquest sentit. 

  

- Cultura i oci juvenil 
Es veu necessari treballar per potenciar més l’oferta d’oci, sobretot escampant de 
l’exclusivitat de l’oferta d’oci nocturn. En aquest punt, és important plantejar l’oci des 
diversos espais del municipi que promoguin la participació dels i les joves, i potenciïn la 
dinamització cultural i l’oci juvenil del municipi. 

 

- Participació i associacionisme 
Existeix un contacte proper entre l’Ajuntament i la joventut del municipi, que pot afavorir la 
implicació dels i les joves en la vida social i cultural del municipi. Tot i així, per aquesta 
implicació, és imprescindible el desenvolupament d’espais de participació i el suport a 
entitats que puguin canalitzar també aquesta participació. Hi ha poques entitats de joves 
específicament, tot i que poden ser una bona eina per treballar la inclusió i la cohesió local. 

 

- Cohesió social i territori 
Puig-reig no s’escapa de les dificultats comarcals que existeixen en quan a mobilitat. 
Aquestes dificultats, limiten al jovent poder-se desplaçar per tal de desenvolupar una vida 
plenament activa a la comarca, tenint en compte que a vegades hi ha serveis que no es 
troben a cada municipi, i són compartits. Aquest factor, és important per assegurar 
oportunitats de projectar una vida al poble.  
Tanmateix, la realitat local convida a plantejar polítiques orientades a la cohesió social, 
vinculades a la nova realitat que s’ha trobat Puig-reig amb els joves migrats sols els 
darrers temps. 
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2.2. LA COVID-19 I EL JOVENT DE PUIG-REIG  

 

El context de COVID ha impactat directament a la societat en general, i concretament a la 

vida dels i les joves. Aquestes, en plena trajectòria de transició cap a la vida adulta han vist 

com, en diferents franges d’edat, se’ls hi ha vist truncats elements quotidians que tenen un 

fort impacte en la construcció de les nostres vides. És per això, que aquest impacte, i la 

mesura en la que es pugui sortir-se’n, seran imprescindibles a l’hora de plantejar les 

polítiques de joventut. Aquestes polítiques, que fins ara anaven orientades a acompanyar i 

ajudar a completar aquestes trajectòries amb el màxim de garanties possible, tenint en 

compte tots els entrebancs pel context socioeconòmic actual, ara caldrà que ajudin també 

a fer front els efectes que aquest pandèmia mundial ha pogut deixar en els i les joves, i en 

el cas d’aquest PLJ, als i les joves de Puig-reig. 

Per això, aquest punt es planteja amb l’objectiu de trobar aquells elements que han 

impactat en la diagnosi i context plantejat al punt anterior, i que s’hauran de tenir en 

compte per a les accions que es marcaran en punts posteriors. Professionals i joves han 

explicat com s’han vist afectats per aquest nou escenari. 

Alguns dels elements que han marcat aquest context i poden marcar, com a mínim els 

propers mesos fins a recuperar una certa normalitat semblant a l’anterior, son: 

 

· Desconeixement i incertesa 

Hem viscut un escenari desconegut per tothom, i per tant també pel jovent. A aquest 

desconeixement se li suma la incertesa del dia a dia, que fa que no et pugui fer una 

planificació a llarg termini per no saber com evolucionarà la pandèmia i sobretot el futur 

que sobre després d’aquesta. 

 

· Inseguretat i por 

Aquest desconeixement i incertesa, aporta una inseguretat i una por que s’accentuen en 

un moment de la vida on s’estan projectant moltes coses que pretenen construir el futur. 

En el cas dels i les joves, aquest context converteix algunes qüestions que abans ja es 

vivien des d’una certa inseguretat (falta de treball de qualitat, dificultat en l’accés a 

l’habitatge, etc.) en encara més insegures. 

 

· Nous models relacionals 

No només ha augmentat una incertesa en el dia a dia, sinó que la pandèmia ha canviat, 

com a mínim a nivell més immediat el model relacional que coneixíem fins ara. La distància 

física imposada a les persones, afecta directament les relacionals i la salut emocional de la 

joventut. Aquest model de relació personal que s’ha establert, porta a més casos d’angoixa, 

estrés, i un risc d`’un excés del consum de pantalles com a mitjà per establir la 

comunicació diària amb l’entorn que fins al moment es podia fer de forma presencial. 
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· Oportunitats de canvi 

Tot i així aquest moment, també ha fet aflorar formes de solidaritat i comunitat, justament 

quan més trencades es veien aquestes. Aquest fenomen, convida a pensar que d’aquesta 

crisi es poden sorgir noves formes de veure el món i per tant, d’actuar. En el cas de Puig-

reig, repensar en clau juvenil noves formes de trobada, relació i participació pot ser clau 

per sortejar totes les dificultats que els i les joves es trobaven i es continuaran trobant, 

potser de forma més accentuada, després de l’escenari COVID que s’obrirà en els propers 

temps. 
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3. Els eixos estratègics  

Vistes les conclusions de la diagnosi i les possibles afectacions que el context de la 

pandèmia ha pogut tenir sobre els i les joves de Puig-reig, en aquest apartat es marcaran 

els eixos estratègics que vertebraran les polítiques de joventut municipals durant els 

propers quatre anys. Aquests eixos reflecteixen la realitat analitzada, així com la voluntat 

política per posar a l’abast del jovent el major nombres d’eines útils possibles per construir 

projectes de vida al seu municipi. 

 

3.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS  

 

Missió 

La missió del Pla Local de joventut de Puig-reig és la d’esdevenir una eina real de 

planificació estratègica, que doni resposta clara a les necessitats detectades a Puig-reig en 

matèria de joventut i que orienti en els propers quatre anys les polítiques municipals en 

aquest àmbit. Es tracta d’un instrument amb una utilitat per l’estructura tècnica amb la que 

treballa l’Ajuntament, i per tant, per qui treballa el dia a dia i executa les polítiques locals; 

però també un instrument pels i les joves, on quedi plasmat aquelles eines de les que 

disposaran i trobaran al municipi en la seva etapa jove.  

 

Visió  

La visió des de la qual es construeix aquest Pla és la d’acabar construint una estructura 

municipal sòlida, recollint el treball fet els darrers anys per esdevenir l’espai de referència 

dels i les joves de Puig-reig des d’on poder-los acompanyar i ajudar en el 

desenvolupament dels seus projectes. La regidoria de joventut ha de ser l’eina sobre la 

qual s’estructurarà aquesta feina, la qual treballarà a partir del present PLJ. Per aquest 

motiu, aquest Pla aplica a la seva visió els principis rectors del PNJCat a l’hora de plantejar 

les polítiques de joventut. 

 

 Participació 

Aquest PLJ planteja com a eix bàsic tant en la seva elaboració, plantejament i avaluació, la 

participació com element central des d’on projectar les polítiques de joventut al municipi de 

Puig-reig. Aquesta participació es potencia i desenvolupa per part dels i les joves, però 

també des dels diferents agents que hi treballen a diari. 

 

 Transformació 

El Pla aspira a incidir en la vida del jovent de Puigreig, esdevenint un element 

transfomador que els permeti desenvolupar una transició plena cap a la vida adulta. 

 

 Integralitat 

La regidoria de joventut posa sobre la taula, a través d’aquest pla, un visió integral de la 

joventut, amb unes accions que estructuren les polítiques de joventut des de la 

transversalitat i tenint en compte tots els elements que intervenen en la vida del jovent del 

municipi. 
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 Qualitat 

L’anàlisi de la realitat, la reflexió en el plantejament i l’avaluació de la seva execució 

marquen la qualitat en la que es basa aquest PLJ per garantir que les apostes que s’hi 

dibuixen es plasmen de les màximes garanties en el moment en que s’ha treballat. 

 

 

Valors 

En coherència amb la missió i visió del Pla Local de Joventut, aquest pren com a valors 

rectors per a la seva elaboració, execució i avaluació la transparència, la proximitat, la 

transversalitat, la cooperació, la integritat, la pluralitat, la igualtat i la participació. 

 

 

3.2. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 

El Pla Local de Joventut de Puig-reig incorpora un seguit d’elements transversals a través 

dels quals els diferents eixos estratègics, programes o accions que es detallin més 

endavant es trobaran travessats per aquests elements. Aquests regiran les polítiques de 

joventut al municipi, ja que aquestes sempre s’analitzaran o executaran tenint en compte 

aquests i des d’aquesta perspectiva. L’objectiu d’aquests elements transversals, és 

garantir a la regidoria de joventut el compliment d’uns objectius clars en les polítiques de 

joventut. 

 

Treball en xarxa 

El treball en xarxa i comunitari és un element central del document i serà el pilar sobre el 

qual es plantejaran les polítiques de joventut a Puig-reig. El treball comunitari té una 

referència clara a la voluntat d’abordar les polítiques que millorin les condicions de vida 

dels i les joves des d’una perspectiva solidària, cooperativa i compromesa amb la realitat 

mateixa del municipi.  

 

Espai Jove 

L’Espai Jove de Puig-reig ha esdevingut un element de referència del jovent i les polítiques 

de joventut municipals, tot i que encara s’hi troben algunes dificultats per acabar 

esdevenint l’element central d’aquestes. Les diferents línies de treball, programes i 

actuacions que es dibuixen en el Pla, tindran una vinculació directa o indirecta amb aquest. 

La voluntat política de la regidoria de joventut és que l’Espai sigui el nucli irradiador de les 

polítiques al municipi, fent d’ona expansiva per a l’arribada d’aquestes a la majoria dels i 

les joves. Per aquest motiu, l’espai, físic o no –a través de la seva dinamitzadora-, serà un 

factor clau a l’hora de plantejar les polítiques i accions, ja sigui en la seva definició o 

execució. 
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Comunicació 

La comunicació en la joventut és dinàmica, ràpida i pren diferents formes depenent de les 

franges d’edat a la que ens vulguem adreçar. És per això, que la comunicació amb la 

joventut, per tal d’esdevenir eficient i útil responent als objectius que marca el present 

document, haurà d’ésser també dinàmica i atractiva per tal d’esdevenir efectiva per 

l’assoliment d’un treball conjunt entre la regidoria de joventut i els i les joves. Per això 

també es planteja com un element transversal en les diferents accions que marca el Pla. 

 

 

3.3. EIXOS ESTRATÈGICS 

 

Els eixos estratègics per les polítiques de joventut a Puig-reig 2021-2024, són: 

Eix 1 

 Puig-reig per viure-hi 

Desenvolupar polítiques de joventut que reforcin l’emancipació juvenil dels i les joves de 

Puig-reig, realitzant-ne un acompanyament en àmbits claus per a la constitució d’un 

projecte de vida com el treball, l’educació, l’accés a l’habitatge o la salut. 

Objectius: 

- Informar sobre diversos temes d’interès relacionats amb l’emancipació juvenil 

donant a conèixer els recursos que els i les joves tenen al seu abast. 

- Acompanyar en les decisions dins d’àmbits que asseguren la transició juvenil cap 

una vida adulta. 

- Generar oportunitats de suport al jovent del municipi en la seva emancipació. 

Eix 2 

Puig-reig participatiu 

Potenciar espais de trobada, relació i participació del jovent de Puig-reig per fomentar la 

seva implicació en la vida diària del poble. 

Objectius: 

- Recolzar i facilitar la feina diària de les entitats juvenils, fomentant la seva 

participació. 

- Ampliar espais ja existents de participació de joves al municipi des de l’Institut. 

- Fomentar la relació de joves a través de l’associacionisme forma o no formal 

augmentant el compromís local i fomentant la cohesió social. 
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Eix 3 

Puig-reig viu 

Vertebrar ofertes culturals i d’oci locals que donin resposta a totes les necessitats dels i les 

joves de Puig-reig. 

Objectius: 

- Potenciar les activitats d’oci diürn i saludable al municipi. 

- Reduir les conductes de risc als espais d’oci nocturn, disminuint el consum 

irresponsable i les conductes masclistes que es donen en aquests espais. 

- Consolidar espais culturals on els i les joves en siguin protagonistes. 

 

Eix4 

Puig-reig cohesionat 

Cohesionar socialment el municipi per aconseguir la inclusió i participació de tota la 

joventut de Puig-reig en la vida diària local. 

Objectius: 

- Fomentar l’esperit i treball comunitari del municipi, assolint implicació per part dels i 

les joves. 

- Fer de Puig-reig un poble d’acollida i oportunitats per tots els i les joves que hi 

vulguin construir el seu projecte de vida. 
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4. Les propostes  

Una vegada definits els eixos estratègics, els PLJ esdevé del treball conjunt entre l’àmbit 

polític, tècnic i dels i les joves del municipi. Així, de forma paral·lela a la redacció del PLJ, 

hi ha hagut una vessant participativa que ha permès captar reflexió i opinió per poder 

plasmar aquests eixos en propostes, i d’aquestes propostes transformar-ho en programes i 

actuacions que seran les polítiques de joventut municipals.  

 

4.1.DISSENY DE LA PARTICIPACIÓ 

 

La metodologia participativa del PLJ s’ha vesat en tres àmbits: 

- Espai de treball tecnico-polític 

Aquest espai ha estat conformat pel regidor de joventut de Puig-reig, el tècnic comarcal de 

joventut del Consell Comarcal del Berguedà, la dinamitzadora cívica de Puig-reig també 

del CCB, i la dinamitzadora de l’Espai Jove de Puig-reig. 

Aquesta espai ha estat treballant de forma permanent supervisant tot el procés i marcant 

les línies generals i específiques del Pla que després s’han validat o treballat amb els 

altres dos espais.  

 

- Espai de treball tècnic 

Espai format per agents tècnics vinculats al treball amb joves, com són la responsable de 

la biblioteca de Puig-reig, un professor/a de l’Institut, personal sanitari del CAP i la 

treballadora social. Aquest espai, acompanyats pels tècnics vinculats a l’espai de treball 

tècnico-polític, ha permès contrastar anàlisis, propostes, i concretar accions i línies de 

treball per a les polítiques de joventut del municipi. 

 

- Espai de treball jove 

Espai de trobada amb joves del municipi per recollir visions i propostes sobre la seva 

realitat i les seves necessitats. Aquest espai, per motius del context de la pandèmia, s’ha 

efectuat de manera presencial (fase de diagnosi) i de manera virtual mitjançant una 

enquesta (fase disseny). També ha servit per validar algunes propostes que s’han llançat 

des dels altres dos espais. 
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Quadre 1Metodologia participativa del Pla Local de Joventut de Puig-reig 

 

 

4.2. PROPOSTES 

 

Algunes de les propostes que han sorgit del procés de participació en el disseny: 

- Propostes espai tècnico-polític i tècnic: 

 

Quadre 2 Gràfic de quantitats propostes fetes per l’espai tècnico-polític i tècnic 

 

Pla Local de 
Joventut de 

Puig-reig  

Espai 
tècnico-
polític 

Espai 
de 

joves 

Espai 
tècnic 
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- Propostes joves: 

PROPOSTES JOVES SESSIÓ PARTICIPATIVA  
17/12/2020 – ESPAI JOVE DE PUIG-REIG 

 
Grup de joves 15 anys 
Eix 1 Emancipació Juvenil 
 · Espai anònim per consultar dubtes (salut, addicions, sexualitat) 
 · Xerrades a l’Espai Jove d’interès pels joves 
 
Eix 2 Participació i suport entitats 
 · Reunions de preparació de festes (concerts, festes...) 
 · Reunions per crear espais a l’aire lliure dedicats als joves 
 
Eix 3 Activitats culturals i oci 
 · Creació d’un parc de calisteria (exercici tipus CrossFit a l’aire lliure) 
 · Més concerts i festes a l’estiu 
 · Ping Pong a l’Espai Jove 
 · Si no hi ha festes, no es fa res al poble 
 · Poder anar al pavelló, demanant-ho 
 
Eix 4 Cohesió Social 
 · Tornejos d’esports amb joves de diferents edats (bàsquets, futbol...) 
 

 
Grup de joves 17 anys 
Eix 1 Emancipació Juvenil 
 · Fer més cursos (monitor, etc.) 
 · Xerrades orientatives 
 · Més tipus de mòduls als instituts 
 · Més oportunitats de treball 
 · Més info sobre com trobar feina 
 
Eix 2 Participació i suport entitats 
 · Fer un espai on es pugui anar a les tardes i findes (que no estigui controlat) 
 · Posar llum al caminet 
 · Fira de roba de 2a mà 
 · Pàrquing de motos 
 · Jornada per joves (Fira...) 
 · Reunions per organitzar diferents activitats 
 
Eix 3 Activitats culturals i oci 
 · Arreglar l’Espai Jove 
 · Skate Park 
 · Fer travesses (menorca...) 
 · Un espai nocturn (només pel jovent!) 
 · Diferents activitats nocturnes 
 · Quan es puguin fer festes, per concerts 

· Més festes! 
· Decorar més per nadal 
· Ambientar el passeig 
 

Eix 4 Cohesió Social 
 · Fer activitats diverses amb el jovent 
 · Més activitats nadalenques 
 · Reunions per fer les activitats 
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Grup de joves 22 anys 
Eix 1 Emancipació Juvenil 
 · Borsa de treball de les empreses del municipi 
 · Tindre un psicòleg a disposició dels joves (idea consultori anònim) 
 · Ajuda a l’institut sobre l’orientació cap al món laboral o estudis superiors 
 · Ajudar als joves a emprendre. Fer xerrades. 

· Intentar millorar el transport públic per facilitar el desplaçament dels joves. Per 
part dels estudiants universitaris és complicat moure’s amb facilitat 

 
Eix 2 Participació i suport entitats 
 · Aprofitar els espais (parking piscina) 

· Donar veu a les entitats locals i associacions per dur a terme més activitats 
culturals 

 · Fer un rellotge diferent per els veïns dels carrers amb la limitació horària 
· Escoltar noves propostes i fomentar la participació del poble per decidir o 
organitzar activitats públiques 

 
Eix 3 Activitats culturals i oci 

· Parc de barres per la gent que no vol anar al gimnàs (exemple parc de Sant 
Fruitós) 
· Habilitar espais on els joves puguin passar temps lliure. La manca d’activitats i 
lleure fa que els joves busquin espais apartats del poble per esbargir-se 

 · Inversió al Siroko 
 · Arreglar camins i espais públics per fomentar l’activitat a l’aire lliure 

· Més participació per part de l’Ajuntament per millorar i renovar les activitats 
culturals 
· Existeixen activitats culturals on la veu de l’Ajuntament és nul·la, i n’hi ha d’altres 
que la presència d’aquest hi és excessiva 

 
Eix 4 Cohesió Social 

· Des de l’Ajuntament, organitzar activitats esportives i lúdiques per fomentar la 
cohesió social. 

 · Millorar i adaptar els espais públics per a incrementar la cohesió. 
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5. Els programes  

Dels diferents eixos estratègics, en deriven els programes que permeten desgranar les 

polítiques estratègiques en àrees de treball concretes que es veuran realitzats per les 

actuacions posteriors.  

A continuació es detallen els diferents programes per eixos de treball: 

 

5.1. EIX 1 PUIG-REIG PER VIURE-HI 

 

Desenvolupar polítiques de joventut que reforcin l’emancipació juvenil dels i les joves de 

Puig-reig, realitzant-ne un acompanyament en àmbits claus per a la constitució d’un 

projecte de vida com el treball, l’educació, l’accés a l’habitatge o la salut. 

Objectius: 

- Informar sobre diversos temes d’interès relacionats amb l’emancipació juvenil 

donant a conèixer els recursos que els i les joves tenen al seu abast. 

- Acompanyar en les decisions dins d’àmbits que asseguren la transició juvenil cap 

una vida adulta. 

- Generar oportunitats per donar suport a la joventut del municipi en la seva 

emancipació. 

 

Programes que configuren l’eix: 

INFORMACIÓ JOVE 

El programa informació jove contempla tot un seguit d’actuacions amb l’objectiu de facilitar 

als i les joves de Puig-reig tots els elements necessaris per poder gaudir d’una correcta 

informació i assegurar un desenvolupament ple en àmbits d’interès vinculats als elements 

de la seva emancipació juvenil com el treball, la salut, l’habitatge o la mobilitat. 

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix al qual 

pertany sobre informar de diversos temes d’interès relacionats amb l’emancipació juvenil 

donant a conèixer els recursos que els i les joves tenen al seu abast, i acompanyar en les 

decisions dins d’àmbits que asseguren la transició juvenil cap una vida adulta. 

L’objectiu específic és generar a l’administració la capacitat d’establir un contacte directe i 

fluïd amb els i les joves com a transmissora i facilitadora d’aquesta informació. 
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Actuacions: 

Nom de l’actuació: Whatsapp Jove 

 Eix Puig-reig per viure-hi 

 
Objectius 

General 
Generar un espai de contacte i comunicació 
directe amb el jovent per fer arribar dubtes o 
consultes sobre temes d’interès 

Específic 

Informar sobre diversos temes d’interès 
relacionats amb l’emancipació juvenil donant a 
conèixer els recursos que els i les joves tenen al 
seu abast 

 
Descripció 

Crear un contacte de WhatsApp on els i les joves es puguin 
adreçar per consultes i preguntar sobre dubtes relacionats amb 
el treball, estudis, propostes de salut i sexualitat, etc... Des 
d’aquest canal es pot donar una primera informació per després 
acompanyar el/la jove si cal, o derivar-la a d’altres serveis més 
especialitzats. Es podria crear un grup de difusió de joves per 
enviar les informacions del seu interès. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora - 

 
Temporització 

 
2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Dinamitzadora de l’espai jove que 
utilitzaria el mòbil per respondre 

Infraestructures Telèfon mòbil i el número de contacte 

Econòmics Regidoria joventut
2
 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. de consultes realitzades 
· Núm. de participants adherits al grup de difusió 
 

                                                        
2 Els recursos econòmics d’aquesta i totes les accions que consti com a regidoria de joventut, vol dir que 

el pressupost es traurà d’aquesta amb la corresponent dotació que el pressupost anual atorgui a la partida 
de la regidoria.  
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Observacions 

En l’avaluació qualitativa que es faci de seguiment del Pla, es 
pot intentar veure l’impacte generat al jovent del poble 
preguntat sobre el coneixement i l’ús que en fan. 

 

Nom de l’actuació: Xerrades temàtiques 

 Eix Puig-reig per viure-hi 

  
Objectius 

General 
Generar espais de trobada amb els i les joves 
per informar de forma concreta sobre temes del 
seu interès relacionats amb l’emancipació juvenil 

Específic 

Informar sobre diversos temes d’interès 
relacionats amb l’emancipació juvenil donant a 
conèixer els recursos que els i les joves tenen al 
seu abast 

 
Descripció 

Espai periòdic de programació de diferents xerrades a l’Espai 
Jove, amb la trobada de joves, per parlar i conèixer temes que 
poden ser útils per al seu dia a dia. Per exemple: xerrada 
temàtica sobre com fer un CV, com buscar feina, opcions de 
beques pels estudis post-obligatoris, com demanar-les, etc.. 
Adaptades a les necessitats i a l’època de l’any en que es 
plantegin. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Servei Comarcal de Joventut  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Tècnic que desenvolupa les xerrades 

Infraestructures Espai jove 

Econòmics Regidoria joventut 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. de joves que participen de les xerrades temàtiques 
 
· Correspondència de les temàtiques amb els interessos i 
necessitats expressades pel jovent del poble 
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Observacions 

La planificació del cicle de xerrades es planteja semestral a 
l’inici de cada any natural.  
Caldrà tenir en compte el contingut de les xerrades i l’interès 
que generen en algunes qüestions que s’hi puguin tractar per 
treballar-ho posteriorment en accions futures. 

 

Nom de l’actuació: Cartellera Jove 

 Eix Puig-reig per viure-hi 

  
Objectius 

General 
Generar espais de trobada amb els i les joves 
per informar de forma concreta sobre temes del 
seu interès relacionats amb l’emancipació juvenil 

Específic 

Informar sobre diversos temes d’interès 
relacionats amb l’emancipació juvenil donant a 
conèixer els recursos que els i les joves tenen al 
seu abast 

 
Descripció 

Cartellera física a l’espai jove exterior (comprar-la) amb ofertes 
de feina/pisos/xerrades. Informació que hi hagi a l'interior de 
l'espai jove, també que hi sigui a l'exterior (per aquells que no 
són usuaris/es de l'Espai Jove). 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Servei Comarcal de Joventut  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Dinamitzadora de l’Espai Jove 

Infraestructures Espai jove 

Econòmics - 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Col·locació de la cartellera  
· Dinamització de la cartellera 
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Observacions  

 

Nom de l’actuació: Descentralització de recursos comarcals 

 Eix Puig-reig per viure-hi 

  
Objectius 

General 
Descentralitzar recursos comarcals que als quals 
els i les joves han de recórrer fora del municipi 
per apropar-los a la realitat de Puig-reig 

Específic 

Informar sobre diversos temes d’interès 
relacionats amb l’emancipació juvenil donant a 
conèixer els recursos que els i les joves tenen al 
seu abast 

 
Descripció 

Sempre que es consideri necessari poder descentralitzar algun 
recurs municipal de l’Oficina Jove del Berguedà al municipi de 
Puig-reig, a través del suport tècnic corresponent, per garantir 
al jovent una informació, assessorament i acompanyament amb 
tots aquells temes en els que es detectin necessitats.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Servei Comarcal de Joventut del CCB 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Tècnic comarcal de joventut 

Infraestructures Espai jove 

Econòmics - 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. de suports que es desenvolupen a Puig-reig 
· Núm. de demandes que han quedat pendents d’atendre i/o 
replantejar 

 
Observacions  
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GENEREM OPORTUNITATS 

El programa generem oportunitats planteja un seguit d’actuacions que tenen com objectiu 

acompanyar els i les joves durant el procés d’emancipació juvenil generant oportunitats 

reals que els hi permetin fer un salt qualitatiu al llarg d’aquest procés emancipatori. 

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix al qual 

pertany sobre acompanyar en les decisions dins d’àmbits que asseguren la transició 

juvenil cap una vida adulta, i generar oportunitats per donar suport a la joventut del 

municipi en la seva emancipació. 

L’objectiu específic és generar espais de contacte i oportunitats reals per tal d’assolir les 

seves aspiracions i cobrir les seves necessitats amb els elements relacionats amb 

l’emancipació juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Actuacions: 

Nom de l’actuació: Fira Jove 

 Eix Puig-reig per viure-hi 

  
Objectius 

General 
Generar un espai de trobada sobre recursos que 
permetin als i les joves tenir una perspectiva més 
àmplia sobre el món del treball 

Específic 
Organitzar una jornada municipal en format Fira 
que contempli les noves oportunitats pel futur 
laboral del jovent 

 
Descripció 

Organitzar una fira a Puig-reig enfocada a l’àmbit laboral, 
potenciant la vessant del cooperativisme i l’economia social, i 
per reflexionar al voltant del paper de l’emprenedoria, tot com a 
eines per a l’oportunitat dins el mercat laboral com a joves.  
La Fira constaria d’un espai d’entitats i empreses, amb tallers 
dirigits a joves. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de joventut i Espai Jove  

Col·labora Agència de Desenvolupament del Berguedà 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
Dinamitzadora de l’Espai Jove, Tècnic de 
Joventut del CCB i Equip tècnic de l’ADB 

Infraestructures 
Espai Jove juntament amb altres 
instal·lacions municipals  

Econòmics Regidoria de Joventut 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Realització de la Fira 
· Núm. d’agents participants (entitats i empreses)  
· Participació dels joves en els diferents espais de la Fira 

 
Observacions 

Ens plantegem si deixem aquest espai de Fira o no, ja que per 
una banda ens sembla molt interessant però per l’altre voldríem 
que el Pla fos molt realista i, que les accions que es plantegin 
s’acabin fent.  
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Nom de l’actuació: Formació no reglada 

 Eix Puig-reig per viure-hi 

  
Objectius 

General 
Generar oportunitats per donar suport a la 
joventut del municipi en la seva emancipació 

Específic 
Formar des d’un àmbit no reglat als i les joves 
per donar l’oportunitat d’accedir a feines puntuals 
que requereixen una certa titulació 

 
Descripció 

Realitzar cursos de formació no reglada a un preu accessible 

pel jovent, permetent així obtenir titulacions que obren la porta a 

poder desenvolupar certes feines. L’Ajuntament, depenent 

d’aquests, en podria assumir el 50% del cost total.  

Per exemple: formació en monitor de temps de lleure, formació 
entrenador de futbol o bàsquet, etc.. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Entitats municipals 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Regidoria de joventut i entitat municipal  

Infraestructures Espai Jove 

Econòmics Regidoria joventut 

 

Indicadors 
d’avaluació 

·Núm. de cursos que s’hagin realitat durant la vigència del Pla · 
·Núm. de joves diferenciats per sexe formats en per aquest 
recurs 

 
Observacions 

Es prioritzaria el Curs de Monitor/a de Lleure, juntament amb la 
resta de necessitats detectades entre el jovent.  
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5.3. EIX 2 PUIG-REIG PARTICIPATIU 

 

Potenciar espais de trobada, relació i participació del jovent de Puig-reig per fomentar la 

seva implicació en la vida diària del poble. 

Objectius: 

- Recolzar i facilitar la feina diària de les entitats juvenils, fomentant la seva 

participació. 

- Ampliar espais ja existents de participació de joves al municipi des de l’Institut. 

- Fomentar la relació de joves a través de l’associacionisme forma o no formal 

augmentant el compromís local i fomentant la cohesió social. 

 

Programes que configuren l’eix: 

CONSELLS DE JOVES 

El programa consells de joves respon a la voluntat del consistori municipal de seguir 

explorant vies de participació on els i les joves en siguin protagonistes. Per això, i seguint 

el model del Consell d’infants municipal, es vol estendre aquesta experiència a d’altres 

espais per abarcar més franges d’edat i sortir de l’escola-institut.  

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix al qual 

que parlar d’ampliar espais ja existents de participació de joves al municipi. 

L’objectiu específic és generar espais de contacte i participació per a joves de les franges 

fins a 18 anys. 
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Actuacions: 

Nom de l’actuació: Consell d’adolescents 

 Eix Puig-reig participatiu 

  
Objectius 

General 
Ampliar espais ja existents de participació de 
joves al municipi des de l’Institut 

Específic 
Generar un espai per joves que comprengui 
edats adolescents fins els 18 anys 

 
Descripció 

Reproduir un espai semblant al Consell d’Infants existent al 
municipi, per aquells joves d’edats compreses entre 14 i 16 
anys.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de joventut 

Col·labora Espai Jove.  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
Regidoria de Joventut i Tècnic de 
joventut del CCB 

Infraestructures Espai municipal on realitzar el Consell 

Econòmics Regidoria de Joventut 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. de sessions / trobades realitzades pel Consell 
d’Adolescents 
· Núm. d’implementació de les propostes  
· Núm. de joves diferenciats per sexe que volen formar part del 
Consell 

 
Observacions  
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PARTICIPACIÓ ACTIVA 

El programa participació activa vol fomentar la participació juvenil a Puig-reig donant suport 

als espais de joves organitzats ja existents, i a la vegada generant nous espais que pugui 

cridar a la participació juvenil i implicar els i les joves en la pressa de decisions municipals. 

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix sobre 

fomentar la relació de joves a través de l’associacionisme formal o no formal augmentant el 

compromís local i fomentant la cohesió social, a la vegada que recolzar i facilitar la feina 

diària de les entitats juvenils, fomentant la seva participació. 

L’objectiu específic és generar espais de relació i participació per a joves que facin 

augmentar el compromís i la implicació diària al municipi. 
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Actuacions: 

Nom de l’actuació: Suport a l’associacionisme 

 Eix Puig-reig participatiu 

  
Objectius 

General 
Fomentar la participació activa de les entitats 
juvenils en les dinàmiques municipals 

Específic 
Recolzar la feina de les entitats juvenils 
municipals 

 
Descripció 

Continuar amb una tasca de suport i treball diari amb les 
entitats juvenils de Puig-reig per recolzar-se amb totes aquelles 
iniciatives que tinguin, i a la vegada fomentar la implicació amb 
les iniciatives que es tirin endavant. 
Es treballarà, sempre que sigui possible i es consideri 
necessari, amb una trobada dues vegades l’any amb 
l’Ajuntament, les entitats juvenils del municipi i obertes a tota la 
ciutadania jove.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora - 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Regidoria de Joventut  

Infraestructures Espai Jove 

Econòmics Regidoria joventut 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. de trobades d’intercanvi 
·Núm. d’entitats i participants en les trobades  
·Quantitat i qualitat de les actuacions conjuntes o de suport que 
es fan amb les entitats 

 
Observacions  
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5.3. EIX 3 PUIG-REIG VIU 

 

Vertebrar ofertes culturals i d’oci locals que donin resposta a totes les necessitats dels i les 

joves de Puig-reig. 

Objectius: 

- Potenciar les activitats d’oci diürn i saludable al municipi. 

- Reduir les conductes de risc als espais d’oci nocturn, disminuint el consum 

irresponsable i les conductes masclistes que es donen en aquests espais. 

- Consolidar espais culturals on els i les joves en siguin protagonistes. 

 

Programes que configuren l’eix: 

 

PUIG-REIG CULTURAL 

El programa Puig-reig cultural pretén dinamitzar la cultura des d’una perspectiva juvenil, 

fent-ne protagonistes d’aquesta els i les joves tot fomentant-ne la seva participació i 

implicació. 

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix de 

consolidar espais culturals on els i les joves en siguin protagonistes. 

L’objectiu específic és generar espais de contacte directe per què les activitats que 

impulsin joves i/o entitats esdevinguin activitats culturals locals. 
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Actuacions: 

Nom de l’actuació: Dinamització cultural a la biblioteca 

 Eix Puig-reig viu 

  
Objectius 

General 
Consolidar espais culturals on els i les joves en 
siguin protagonistes 

Específic 
Fer de l’espai de la biblioteca municipal un espai 
on el jovent de Puig-reig hi participi activament 

 
Descripció 

Conjuntament amb l’Espai Jove, treballar amb el jovent 
propostes d’activitats per realitzar a l’espai de la biblioteca on 
ells i elles en siguin les protagonistes. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de joventut 

Col·labora Cultura 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
Dinamitzadora de l’Espai Jove i directora 
de la Biblioteca municipal 

Infraestructures Biblioteca municipal 

Econòmics Regidoria de Joventut  

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. d’activitats conjuntes implementades 
·Núm. de joves separats per sexe que participen en les 
activitats realitzades 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació: Estiu Jove 

 Eix Puig-reig viu 

  
Objectius 

General 
Crear una programació d’oci i cultura per a les 
nits d’estiu 

Específic 
Respondre a les necessitats dels joves davant 
del plantejament d’activitats nocturnes com 
alternativa d’oci 

 
Descripció 

Programar al llarg dels mesos de Juny, Juliol i Agost activitats 
culturals a les nits, en diferents indrets del municipi, en format 
concerts, poesia, teatre, etc.. A proposta i iniciativa dels propis 
òrgans de jovent de Puig-reig.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de cultura 

Col·labora -  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Regidories de Joventut i cultura  

Infraestructures Municipals 

Econòmics Regidories de Joventut i Cultura  

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. d’activitats nocturnes implementades  
· Núm. de participants en la gestió i organització de les activitats  
· Núm. de joves participants separats per sexe en les activitats  

 
Observacions  
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Nom de l’actuació: Regulació locals d’assaig de Cal Pons 

 Eix Puig-reig viu 

  
Objectius 

General 
Consolidar espais culturals on els i les joves en 
siguin protagonistes 

Específic 
Seguir amb l’oferiment d’aquest equipament 
cultural del que poden gaudir també els i les 
joves del municipi 

 
Descripció 

Es segueix portant control de l’activitat que es dona al local 
d’assaig de Cal Pons i mica en mica es van introduint millores 
pels grups que hi assagen. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de joventut 

Col·labora Cultura 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans  Personal que porta el registre 

Infraestructures Local d’assaig de Cal Pons 

Econòmics Regidoria de Joventut 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. d’assajos que s’hi comptabilitzen 

 
Observacions  
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OCI SALUDABLE 

El programa oci saludable vol fomentar activitats d’oci que aportin a l’oci juvenil local un 

caràcter saludable, vinculat amb l’entorn i el municipi i que escapin de l’oferta ja existent a 

Puig-reig d’oci nocturn. 

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix de 

potenciar activitats d’oci diürn i saludable al municipi. 

L’objectiu específic és generar propostes d’oci relacionades amb l’entorn i l’esport. 
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Actuacions: 

Nom de l’actuació: Activitats esportives 

 Eix Puig-reig viu 

  
Objectius 

General 
Potenciar les activitats d’oci diürn i saludable al 
municipi 

Específic Vincular l’oci amb activitats esportives al municipi 

 
Descripció 

A diferents espais municipals, organitzar periòdicament tornejos 
esportius, sortides amb btt, caminades per l’entorn, etc., 
implicant les entitats juvenils del municipi tot generant espais de 
trobada i cohesió entre aquestes i els i les joves que en 
participin. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria d’Esports  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
Regidoria de joventut i entitats 
municipals 

Infraestructures Equipaments municipals 

Econòmics Regidoria de Joventut i Esports 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. d’activitats esportives implementades 
· Núm. de joves participants separats per sexe en la gestió i 
organització de les activitats 
· Núm. de joves participants separats per sexe en les activitats 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació: Consum responsable 

 Eix Puig-reig viu 

  
Objectius 

General Potenciar les activitats d’oci saludable al municipi 

Específic 
Fomentar un consum responsable entre el jovent 
durant les festes al municipi 

 
Descripció Distribuir aigua gratis en acabar les festes a Puig-reig 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de festes  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal de les barres a les festes 

Infraestructures - 

Econòmics Regidoria de Joventut i festes 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. d’aigües repartides en les festes 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació: Increment de les begudes no alcohòliques 

 Eix Puig-reig viu 

  
Objectius 

General Potenciar les activitats d’oci saludable al municipi 

Específic 
Fomentar un consum responsable entre el jovent 
durant les festes al municipi 

 
Descripció 

A la Festa Major es va introduir un dia amb un espai pel 
consum de begudes no alcohòliques, i ara es vol aprofitar per 
ampliar-ho a més festes del municipi 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria d’Esports  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
Regidoria de joventut i entitats 
municipals 

Infraestructures Equipaments municipals 

Econòmics Regidoria de Joventut i Esports 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. de festes en les que s’introdueix aquesta acció 

 
Observacions  
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PUIG-REIG LILA 

El programa Puig-reig vol treballar en el marc de l’oferta d’oci nocturn actual al municipi, 

com la Festa Major, per una reducció entre els i les joves que hi participen de les 

conductes de risc i les violències masclistes que s’hi poden donar. Per aquest programa, 

es pot treballar conjuntament amb altres municipis de la comarca que ja han desenvolupat 

iniciatives semblants. 

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix de reduir 

les conductes de risc als espais d’oci nocturn, disminuint el consum irresponsable i les 

conductes masclistes que es donen en aquests espais. 

L’objectiu específic és reduir conductes de risc al municipi mitjançant actuacions 

d’informació i prevenció entre els i les joves. 
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Actuacions: 

Nom de l’actuació: Nits liles 

 Eix Puig-reig viu 

  
Objectius 

General 
Potenciar la prevenció de les conductes de risc 
en els espais d’oci nocturn 

Específic 

Reduir les conductes de risc als espais d’oci 
nocturn, disminuint el consum irresponsable i les 
conductes masclistes que es donen en aquests 
espais 

 
Descripció 

Treballar pel desplegament progressiu d’actuacions en el 
context de l’oci nocturn local, per informar i prevenir conductes 
de risc i violències masclistes entre els i les joves del municipi 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de joventut 

Col·labora Àrea de gènere CCB 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Regidoria de Joventut 

Infraestructures Municipals 

Econòmics Regidoria de Joventut 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. d’actuacions d’informació i prevenció 

 
Observacions  
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5.4. EIX 4 PUIG-REIG COHESIONAT 

 

Cohesionar socialment el municipi per aconseguir la inclusió i participació de tota la 

joventut de Puig-reig en la vida diària local. 

Objectius: 

- Fomentar l’esperit i treball comunitari del municipi, assolint implicació per part dels i 

les joves. 

- Fer de Puig-reig un poble d’acollida i oportunitats per tots els i les joves que hi 

vulguin construir el seu projecte de vida. 

 

Programes que configuren l’eix: 

 

PUIG-REIG PER LA COHESIÓ 

El programa Puig-reig per la cohesió parteix del treball realitzat anteriorment arran de 

l’arribada de Joves Migrats Sols al municipi, que ha obligat al municipi a posar el focus en 

la cohesió entre els i les joves del municipi. Amb aquesta voluntat, cal treballar des d’una 

perspectiva comunitària i de cohesió perquè al conjunt del municipi qualsevol persona, ja 

sigui jove o no, se senti partícip de l’indret al qual viu. 

L’objectiu general d’aquest programa s’emmarca en l’objectiu assenyalat en l’eix de 

fomentar l’esperit i treball comunitari del municipi, assolint implicació per part dels i les 

joves, per fer de Puig-reig un poble d’acollida i oportunitats per tots els i les joves que hi 

vulguin construir el seu projecte de vida. 

L’objectiu específic és programar i generar activitats que ajudin a concretar aquest objectiu 

a la realitat de Puig-reig. 
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Actuacions: 

Nom de l’actuació: Esport inclusiu 

 Eix Puig-reig cohesionat 

  
Objectius 

General 
Fomentar l’esperit i treball comunitari del 
municipi, assolint implicació per part dels i les 
joves. 

Específic 
Crear una acció específica per fomentar el 
coneixement de joves nouvinguts amb entitats 
del municipi o la comarca. 

 
Descripció 

Crear a l’estiu un programa d’activitats de lleure per a joves 
nouvinguts conjuntament amb entitats del municipi.  

És una oportunitat per donar a conèixer el mateix municipi, les 
entitats que el conformen, i fomentar llaços de cohesió entre els 
i les joves d’aquest. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Regidoria de Joventut.  

Col·labora 
Regidoria d’Esports i Servei de Migracions 
del CCB.  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
Regidoria de Joventut i Dinamitzadora 
Cívica d’Emancipació Juvenil del CCB  

Infraestructures Municipals 

Econòmics Regidoria de Joventut i Esports 

 

Indicadors 
d’avaluació 

· Núm. d’activitats implementades 
· Núm. de participants nouvinguts i altres joves del municipis  

 
Observacions  
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5.5. Esquema global 

EIXOS PROGRAMES ACTUACIONS 

PUIG-REIG PER VIURE-HI INFORMACIÓ JOVE Whatsapp jove 

Xerrades temàtiques 

Cartellera Jove 

Descentralització recursos 

comarcals 

GENEREM 

OPORTUNITATS 

Fira Jove 

Formació no reglada 

PUIG-REIG PARTICIPATIU CONSELLS DE JOVES Consell d’adolescents 

PARTICIPACIÓ ACTIVA Suport a l’associacionisme 

PUIG-REIG VIU PUIG-REIG CULTURAL Dinamització cultural a la 

biblioteca 

Regulació locals d’assaig de 

Cal Pons 

Estiu Jove 

OCI SALUDABLE Activitats esportives 

Consum Responsable 

Increment de les begudes 

no alcohòliques 

PUIG-REIG LILA Nits liles 

PUIG-REIG COHESIONAT PUIG-REIG PER LA 

COHESIÓ 

Espot inclusiu 
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6. La sistematització  

 

6.1. DESTINARIS 

 

PROGRAMES ACTUACIONS DESTINATARIS 

12-17 

anys 

18-24 

anys 

25-30 

anys 

INFORMACIÓ JOVE Whatsapp jove    

Xerrades temàtiques    

Cartellera Jove    

Descentralització recursos 

comarcals 

   

GENEREM 

OPORTUNITATS 

Fira Jove    

Formació no reglada    

CONSELLS DE JOVES Consell d’adolescents    

PARTICIPACIÓ ACTIVA Suport a l’associacionisme    

PUIG-REIG CULTURAL Dinamització cultural a la 

biblioteca 

   

Regulació locals d’assaig de 

Cal Pons 

   

Estiu Jove    

OCI SALUDABLE Activitats esportives    

Consum responsable    

Increment de les begudes 

no alcohòliques 

   

PUIG-REIG LILA Nits liles    

PUIG-REIG PER LA 

COHESIÓ 

Espot inclusiu    
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6.2. TEMPORITZACIÓ 

 

PROGRAMES ACTUACIONS DISSENY IMPLEMENTACIÓ AVALUACIÓ 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

INFORMACIÓ JOVE Whatsapp jove             

Xerrades temàtiques             

Cartellera Jove             

Descentralització recursos 

comarcals 

            

GENEREM 

OPORTUNITATS 

Fira Jove             

Formació no reglada             

CONSELLS DE JOVES Consell d’adolescents             

PARTICIPACIÓ ACTIVA Suport a l’associacionisme             

PUIG-REIG CULTURAL 

 

 

 

 

Dinamització cultural a la 

biblioteca 

            

Regulació locals d’assaig 

de Cal Pons 
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 Estiu Jove             

OCI SALUDABLE Activitats esportives             

Consum responsable             

Increment de les begudes 

no alcohòliques 

            

PUIG-REIG LILA Nits liles             

PUIG-REIG PER LA 

COHESIÓ 

Espot inclusiu             
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6.3. TAULA D’INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

PROGRAMES ACTUACIONS INDICADOR D’AVALUACIÓ 

INFORMACIÓ JOVE Whatsapp Jove · Núm. de consultes realitzades 

· Núm. de participants adherits al grup 
de difusió 

Xerrades temàtiques · Núm. de joves que participen de les 
xerrades temàtiques 

· Correspondència de les temàtiques 
amb els interessos i necessitats 
expressades pel jovent del poble 

Cartellera Jove ·Col·locació de la cartellera  
 

· Dinamització de la cartellera 

Descentralització recursos 

comarcals 

· Núm. de suports que es desenvolupen 
a Puig-reig 

· Núm. de demandes que han quedat 
pendents d’atendre i/o replantejar 

GENEREM 

OPORTUNITATS 

Fira Jove · Realització de la Fira 

· Núm. d’agents participants (entitats i 
empreses)  
 

· Participació dels joves en els diferents 
espais de la Fira 

Formació no reglada · Núm. de cursos que s’hagin realitat 
durant la vigència del Pla  

· Núm. de joves diferenciats per sexe 
formats en per aquest recurs 

CONSELLS DE JOVES Consell d’adolescents · Núm. de sessions / trobades 
realitzades pel Consell d’Adolescents 

· Núm. d’implementació de les propostes  

· Núm. de joves diferenciats per sexe 
que volen formar part del Consell 

PARTICIPACIÓ ACTIVA Suport a l’associacionisme 
· Núm. de trobades d’intercanvi 

· Núm. d’entitats i participants en les 
trobades 

· Quantitat i qualitat de les actuacions 
conjuntes o de suport que es fan amb 
les entitats 

PUIG-REIG CULTURAL Dinamització cultural a la 

biblioteca 

 

 

·Núm. d’activitats conjuntes 
implementades 
 

· Núm. de joves separats per sexe que 
participen en les activitats realitzades 
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Regulació locals d’assaig de 

Cal Pons 
· Núm. d’assajos que s’hi comptabilitzen 

Estiu Jove · Núm. d’activitats nocturnes 
implementades 

· Núm. de participants en la gestió i 
organització de les activitats 

· Núm. de joves participants separats 
per sexe en les activitats 

OCI SALUDABLE Activitats esportives · Núm. d’activitats esportives 
implementades 

· Núm. de joves participants separats 
per sexe en la gestió i organització de 
les activitats 

· Núm. de joves participants separats 
per sexe en les activitats 

Consum responsable · Núm. d’aigües repartides en les festes 

Increment de les begudes 

no alcohòliques 

· Núm. de festes en les que s’introdueix 
aquesta acció 

PUIG-REIG LILA Nits liles ·Núm. d’actuacions d’informació i 
prevenció 

PUIG-REIG PER LA 

COHESIÓ 

Espot inclusiu · Núm. d’activitats implementades 

· Núm. de participants nouvinguts i altres 
joves del municipis 
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7. Avaluació del Pla 

El Pla Local de Joventut de Puig-reig és fruit d’un procés de participació entre la regidoria 

de joventut, i el jovent del municipi. Aquesta participació que ha caracteritzat tot el procés 

de reflexió i creació d’aquest Pla, i que també es veu reflectida amb les línies de treball 

estratègic i les actuacions per les quals s’aposten els propers quatre anys, parteix de la 

perspectiva des de la qual es vol abordar les polítiques públiques en matèria de joventut a 

Puig-reig. És per això  que l’avaluació del mateix Pla parteix d’aquesta lògica, i té en 

compte diferents moments d’avaluació tenint en compte la participació  com a eix central, i 

el caràcter dinàmic de les polítiques de joventut, enteses com a polítiques en canvi 

constant.  

Per això, l’avaluació no vol ser fixa en un moment puntual d’aquests propers quatre anys, 

sinó continuada i qualitativa, sempre nodrint-se de ldades quantitatives que es puguin 

extreure dels diferents indicadors d’avaluació de les actuacions que apareixen en el Pla.  

L’avaluació del Pla Local de Puig-reig, s’estructura en: 

· Avaluació tècnico-política del Pla: Anualment es revisaran les accions que s’estan 

duent a terme observant si es compleix amb els indicadors marcats, a la vegada que 

servirà per iniciar el procés d’implementació de noves actuacions previstes al llarg 

d’aquests propers anys. 

· Avaluació jove del Pla: Sessió participativa anual amb la regidoria de joventut i 

joves de Puig-reig per tal de valorar si les actuacions dutes a terme agraden, i veure si cal 

fer-ne algun modificació. 

· Avaluació bianual: Avaluació del Pla a mig període d’implementació, valorant si 

cal modificar o no algun calendari de les diferents accions que s’han dut a terme, i valorar 

a la vegada aquestes per veure si es van complint els objectius estratègics del Pla. 

· Avaluació final del Pla: Avaluació final del Pla a nivell política, tècnic i amb joves 

per tal de treure conclusions i començar a treballar amb el futur document de treball 

estratègic. 

 

 

 

 

 

 
Avaluació final del 

Pla 

Avaluació 
bianual 

Avaluació 
jove 

Avaluació 
tecnico-
política 
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8. Annex 

8.1. DIAGNOSI PLA LOCAL DE JOVENTUT DE PUIG-REIG 

 

Document elaborat la tardor-hivern de 2019, mitjançant un recurs de la Diputació de 

Barcelona de redacció de la diagnosi del Plans Locals de Joventut.  

 

INTRODUCCIÓ 

1. Polítiques de Joventut 

Les polítiques de joventut a Catalunya. 
Amb el retorn de la democràcia alguns consistoris municipals prenen la iniciativa de 
gestionar les seves pròpies polítiques de joventut, alhora que la Generalitat de Catalunya 
recull les competències que li són traspassades –mitjançant l’Estatut d’Autonomia- i crea la 
Direcció General de Joventut, organisme que pren l’encàrrec de promoure les polítiques de 
joventut a Catalunya.  
 
En el seu inici les polítiques de joventut es centraven en el suport a un associacionisme en 
explosió, un associacionisme que prenia el paper de representant dels i les joves i que 
l’administració acceptava com a interlocutor davant del col·lectiu.  Exemple d’aquest 
moment n’és la creació del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (1979), que 
esdevindria interlocutor de l’associacionisme jove davant la Generalitat de Catalunya. 
Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació Juvenil, una de les altres apostes de 
la primera etapa de les polítiques de joventut, amb l’objectiu d’acostar la informació al 
col·lectiu jove i descentralitzar determinats serveis del Departament de Joventut. 
 
A cavall dels anys 80’s i 90’s en una segona etapa de les polítiques de joventut es 
comencen a considerar les veus emergents que reclamen polítiques integrals de joventut, 
que evidentment requereixen d’un major esforç de l’administració pel que fa a la 
coordinació i treball conjunt entre agents implicats. Amb l’objectiu de potenciar aquesta 
nova línia s’elabora el Pla Interdepartamental Catalunya Jove 93-94, que no només 
representa per primer cop un treball coordinat de tot el Govern, sinó que per primera 
vegada suposa un anàlisi important de la realitat juvenil. 
 
És a finals dels 90’s quan es genera un nou punt d’inflexió en el camp de les polítiques de 
joventut. L’explosió de debats a l’entorn de les polítiques joves i el moment sociopolític 
afavoreixen que es sentin les bases d’un Pla Nacional de Joventut en l’elaboració del qual 
col·laboraran tots els agents implicats en polítiques de joventut del país. 
Aquest procés culmina el novembre del 2000 amb l’aprovació del govern del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya. Esdevé des d’aleshores el document que defineix, impulsa i 
coordina les polítiques de joventut a Catalunya. La Secretaria General de Joventut 
s’encarrega, entre d’altres d’impulsar el PNJC donant suport als Plans Comarcals, al Plan 
Generau de la Joanessa d’Aran i els Plans Locals de Joventut, i d’impulsar-lo en l’àmbit 
associatiu. 
Amb tot es passa de les polítiques de joventut centrades en el suport a l’associacionisme i 
l’oci juvenil de principis dels 80, a les polítiques integrals de joventut promogudes pel Pla 
Nacional del 2000.  
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L’etiqueta de “polítiques integrals” de joventut no era gratuïta. El Pla Nacional es basava 
en els anomenats 10 eixos, agrupats en dues grans línies d’actuació, la d’emancipació i la 
de participació. En la línia d’emancipació s’hi agrupen els eixos d’educació, treball, 
habitatge, salut, cultura i mobilitat. En la línia de participació els eixos d’interlocució, el 
suport a l’associacionisme i el foment de la cultura de la participació. En desè lloc la 
interculturalitat, un eix transversal a les dues línies d’actuació. 
L’aposta del PNJC representava un precedent històric en les polítiques de joventut de 
Catalunya i esdevenia un exemple per la resta de la comunitat europea. 
 
Entre moltes d’altres de les iniciatives promogudes pel PNJC esdevenen protagonistes 
sens dubte els Plans de Joventut. Eines de planificació i anàlisi de les polítiques 
municipals de joventut, però també condició ineludible per disposar del suport econòmic de 
la Generalitat de Catalunya. 
Els plans esdevenen el lligam més estret que mai fins el moment havia existit entre 
Generalitat i municipis pel que a polítiques de joventut es refereix, però també esdevé 
condicionant, obligació, referència, eina, excusa, etc. 
 

L’actualitat 
Ens trobem en un moment important en la història de les polítiques de joventut de 
Catalunya. Conflueixen una sèrie de fets històrics que marcaran sens dubte el rumb de les 
polítiques de joventut del futur. 
En primer lloc han passat 10 anys de la redacció del primer PNJC, de la primera 
planificació seriosa de les polítiques de joventut de Catalunya, i per tant perd vigència el 
Pla 2000-2010 i entra ja en vigor el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-
2020, una nova eina revisada i actualitzada que ha de marcar les noves línies 
estratègiques de les polítiques de joventut que es desenvolupen des del govern. En segon 
lloc el govern de la Generalitat va aprovar la Llei de Polítiques de joventut (any 2010), 
matèria sobre la qual la Generalitat té la titularitat des de 1979, però que fins ara no havia 
desenvolupat. 
 
La Llei de Polítiques de Joventut 
Després d’un llarg i laboriós procés de consulta que s’ha estès al llarg del territori i que ha 
implicat una important diversitat d’agents vinculats directament o indirectament a les 
polítiques de joventut, ha pres forma finalment la Llei de Polítiques de Joventut.  
Tal i com hem explicat la Generalitat tenia atribuïdes les competències de gestió de les 
polítiques de joventut des de l’any 1979, any en que es va signar l’Estatut de Catalunya, 
però no ha estat fins 31 anys després que s’han desenvolupat a través d’una Llei. De fet 
cal dir que és la última competència que faltava desenvolupar. 
 
N’ha resultat un document de principis, un marc de referència que caldrà desplegar a 
través de decrets i atribucions pressupostàries. Al llarg de les seves pàgines ordena una 
llarga sèrie de conceptes, eines, estructures, serveis, etc. que representen sens dubte la 
columna vertebral de les polítiques de joventut de Catalunya, aspectes que fins el moment 
restaven dispersos i mancats del marc normatiu necessari.  
Així doncs a dia d’avui les polítiques de joventut de Catalunya disposen del marc necessari 
pel seu correcte desplegament. És cert per altra part que caldrà estar atents als decrets i 
als successius desplegaments que permetran saber de la lletra petita de la Llei. 
 
El nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 
El PNJC 2000-2010, i com el seu 
propi nom indica es feia caduc l’any 
2010. És per aquest motiu que la 
Secretaria de Joventut va començar 
l’any 2009 a desplegar tota una sèrie d’accions adreçades a revisar el PNJC 2000-2010 i a 
preparar el nou PNJC 2010-2020. 
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A grans trets el procés ha comptat amb un primer període de revisió i avaluació del primer 
PNJC, i un segon període de diagnosi de la realitat i recull de propostes per tal d’afrontar el 
nou període 2010-2020. També en aquesta ocasió s’ha comptat amb la participació de 
múltiples agents vinculats directament o indirectament amb les polítiques de joventut que 
han fet possible disposar d’un punt de vista ampli i divers. 
El PNJC 2010-2020 estableix  les grans línies estratègiques a desenvolupar per part dels 
organismes competents en polítiques de joventut, i per reflex o model també pels municipis 
com Puig-reig que es disposen a dissenyar les seves pròpies polítiques de joventut. 
En tot cas cal esmentar que el PNJC de Catalunya 2010-2020 estableix: 

 Un plantejament discursiu. 

 Concreció del concepte Joventut. 

 Una visió: 

- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les 

seves expectatives. 

- Una societat socialment més justa. 

- Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn. 

 Una missió: 

- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de 

formes i models de vida. 

- Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà en 

el conjunt de la societat. 

 Uns reptes –que substitueixen els anteriors Eixos del PNJC 2000-2010-: 

- Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

- Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
3
 

- Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 

- Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves. 

- Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 

allò col·lectiu de les persones joves. 

- Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural 

respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors. 

- Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

 Uns objectes. Les polítiques de joventut s’orientaran a: 

- Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació. 

- Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

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

 Uns aliats: 

- L’associacionisme. 

                                                        
3 Els reptes 1 i 2 (educació i treball) disposen d’absoluta centralitat en el model estratègic, i per tant també 

indirectament els sistemes de transició de la formació al treball. 
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- La internacionalització de les joventut catalana. 

- Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

- La llengua Catalana. 

 Uns principis rectors: 

- Participació. 

- Transformació. 

- Integralitat. 

- Qualitat. 

 Desenes d’accions a desenvolupar per cadascun dels 7 reptes del PNJC 2010-2020. 

 
Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Puig-reig s’ha fet ús de les directrius del 
nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny i planificació del Pla Local de 
Joventut 2016-2019 i de les seves polítiques de joventut com a marc de referència de les 
polítiques de joventut de Catalunya.  
 
 

El jovent català 
El col·lectiu jove de Catalunya es caracteritza per una sèrie de trets que fa que el cas 
català s’identifiqui amb l’anomenat model mediterrani

4
 d’ocupació, caracteritzat per 

elevades taxes d’atur i temporalitat, nivells baixos de qualificació, dèficits de cobertura de 
les prestacions d’ocupació i nivells baixos de sindicació. En definitiva una economia 
alimentada per joves que abandonen prematurament els estudis atrets pel sou i la feina 
fàcil. Un model difícil de sostenir que ha mostrat les seves grans debilitats en un context de 
crisi com l’actual, en el que ha estat el col·lectiu jove, i en especial el poc qualificat, el que 
més ràpid n’ha patit els seus efectes. Alhora el retorn al sistema educatiu esdevé dificultós 
per tots aquells i aquelles que han abandonat els estudis de forma prematura.  
 
El mateix sistema econòmic ha propiciat doncs la polarització del col·lectiu jove segons 
joves amb estudis superiors i joves sense estudis o amb els estudis obligatoris, col·lectius 
amb capacitats dispars a l’hora de respondre a les dificultats del propi sistema. 
 
Alhora cal tenir en compte l’elevat percentatge de població jove d’origen estranger, que 
representa a dia d’avui una quarta part de la joventut catalana i que es suma sens dubte al 
col·lectiu de joves més castigats per les condicions socioeconòmiques. Joves en general 
pels que no només representa un problema el nivell de qualificació, sinó també el handicap 
que representa ser identificat com a persona immigrada, sumat a la feblesa de la 
inexistència d’una xarxa social i familiar que els pugui dotar del suport necessari en 
moments de dificultats. 
 
Però el model mediterrani al que les dades mostren que estem subjectes té moltes altres 
connotacions que s’accentuen també en temps de dificultats. L’important paper de la 
família, característic també del model mediterrani, s’incrementa encara més. De fet la taxa 
d’emancipació torna a caure, i per tant és també, en aquest cas gràcies a la xarxa familiar, 
que el jove rep el suport necessari davant la impossibilitats d’aquest a emancipar-se de 
forma autònoma.  
 
Cal prendre atenció en aquest punt, doncs les dades posen en evidència que les 
trajectòries de transició vers la vida adulta es mostren molt heterogènies, i en destaca 

                                                        
4Serracant, Pau; Soler, Roger (2009) La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre la 

joventut a Catalunya. BCN: Secretaria de Joventut. 
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l’origen social, com a condicionant de les oportunitats de que disposen els i les joves. En 
aquest sentit es fa palès el fracàs de les polítiques socials a l’hora d’afavorir la igualtat 
d’oportunitat en la transició vers la vida adulta. La família d’origen és qui encara ha de 
facilitar la transició a la vida adulta de les persones joves, la qual cosa comporta que es 
produeixin amb intensitat les desigualtats socials. 
 
Les conclusions que aporten les dades no resulten del tot novedoses. Diversos autors i 
autores han escrit ja al llarg del temps sobre el model de les transició dels joves espanyols 
i catalans vers la vida adulta, corroboren en tots sentits les dades recollides.  Cécile Van 
de Velde

5
 identifica les transicions juvenils de l’estat espanyol com a transicions 

caracteritzades pel lligam familiar, per l’espera a casa els pares, textualment l’identifica 
com a model “familiarista”, model prou comú entre els països mediterranis. 
 
Al seu torn Carles Simó

6
 i la pròpia Cécile Van de Velde

7
 posen en evidència que les 

diferències de classe social, o bé el nivell formatiu dels pares, segueixen sent el millor 
sistema de predicció del futur del jove o la jove. Finalment Zigmut Bauman

8
 i un cop 

reconegut l’escenari aposta per la “bricoidentitat” com a estratègia de supervivència dels 
joves contemporanis, joves que necessiten d’adquirir la suficient capacitat d’adaptació per 
desenvolupar-se en un medi en canvi constant, en el que les oportunitats esdevenen 
també canviants i fugaces, i on mai les decisions preses tenen garanties de seguir una 
linealitat clara i previsible. 
 
Un context doncs de canvi i de plasticitat, característiques que Bauman

9
 considera que 

esdevindran no només característiques del col·lectiu jove, sinó que a diferència d’altres 
generacions poden acompanyar als joves d’avui al llarg de la seva vida, avantsala d’un 
canvi cultural. 
 

2. Puig-reig
10

 
Puig-reig és un municipi de la comarca del Berguedà. El nom significa "muntanya reial"; 
està situat en un promontori sobre el riu Llobregat que permet albirar-hi un bon tram del riu. 
El terme municipal s'estén a ambdós costats del riu, al sector meridional de la comarca. 
Compta amb dues fortaleses medievals, actualment força malmeses (el Castell de Puig-
reig i el Castell de Merola), amb un important conjunt d'esglésies romàniques, amb dos 
exemples de pintures murals (Sant Martí i cal Pallot), i amb una interessant casa 
conventual gòtica (segle XIII - XIV) coneguda actualment com a Periques. De l'època 
moderna (segle XVI - XVIII) destaquen les masies i també una àmplia mostra 
d'arquitectura industrial, en el context de les colònies tèxtils (fàbriques, habitatges per als 
treballadors, esglésies, torres dels propietaris, escoles, baixadors de tren, etc.). 
 
Sabem, per les excavacions fetes als jaciments del Serrat de l'Oca i al Serrat dels Lladres, 
que al terme municipal de Puig-reig hi havia hagut emplaçaments humans estables a la 
prehistòria, abans del segle VIII aC, els quals coneixien l'agricultura, ja que utilitzaven 
sitges excavades a la roca per emmagatzemar el gra; posteriorment es produí un procés 

                                                        
5
 Van de Velde, Cécile (2009). Joventuts d’Europa: trajectòries comparades. Àmbits de Política i Societat,  núm. 41, p. 

43-48. 
6
Simó, Carles (2008) Les transicions a la vida adulta en el context de la globalització. Col·leccióAportacions, 35. 

Secretaria de Joventut. 
7
 Van de Velde, Cécile (2008) Fer-se adult. Sociologia comparada de la joventut a Europa. Col·leccióAportacions, 34. 

Secretaria de Joventut. 
8
Bauman, Zygmunt (2008) Una nova escena del drama entre vell i Jove. Col·lecció Aportacions, 36. Secretaria de 

Joventut. 
9
Bauman, Zygmunt (2008; 34) 

10
 Tota la informació ha estat extreta de: https://puig-reig.cat/. 

https://puig-reig.cat/


 55 

d'iberització (Serrat dels Lladres), amb importants restes constructives i ceràmiques a 
l'entorn del segle IV aC. 
 
A l'Edat Mitjana, Puig-reig està documentat per primera vegada a l'acta de consagració de 
l'església de Sant Martí el 907. El castell de Puig-reig era domini de la família vescomtal 
del Berguedà. L'últim propietari d'aquesta nissaga, el trobador Guillem de Berguedà, el va 
deixar en testament a l'Orde del Temple el 1187, el qual va establir al terme de Puig-reig la 
comanda de Berguedà i Cerdanya. La Comanda de Puig-reig fou una comanda rural 
important i va caldre construir un nou edifici fortificat adient a la gran explotació 
agropecuària dels monjos-cavallers: fou l'edifici conegut avui amb el nom de mas Periques. 
 
També van construir el pont sobre el Llobregat per connectar el nou edifici amb el castell, i 
aprofitant les restes arquitectòniques de l'antiga església romànica de Sant Julià 
(coneguda avui com a Mare de Déu del Carme de Periques) van construir la seva capella. 
Fou aleshores quan s'abandonà l'antic castell feudal que no s'adequava a les necessitats 
dels frares templers. El domini dels Templers perdurarà fins a l'extinció de l'orde el 1312.[3] 
A partir de llavors, i gràcies a la mediació d'un altre il·lustre puig-regenc, l'arquebisbe 
Arnau Sescomes, conseller del rei Jaume II, que jugà un paper important en la defensa 
dels Templers arran del procés de dissolució de l'orde, les possessions dels Templers van 
passar en gran part a l'Orde de l'Hospital. En agraïment a la seva tasca, els Hospitalers li 
van cedir el terme casteller de Puig-reig, però a causa de la importància del lloc s'ho van 
repensar i van recuperar-ne la possessió. 
 
La presència dels Hospitalers a Puig-reig es caracteritza per una llarga i progressiva crisi: 
les crisis demogràfiques i econòmiques del segle XIV provocaren un important desgavell al 
lloc; l'any 1585 el comanador declarava el castell recinte inhabitable. L'antiga vila medieval 
a redós del castell va desaparèixer, i el terme va esdevenir rural i de poblament dispers: 
fou durant els segles XVI al XVIII que es varen consolidar les grans masies d'origen 
medieval: el Lledó, la Serra de Cap de Costa, Trasserra, la Sala, les Comes, Farriols, el 
Soler de Jaumàs, la Cortada, l'Alsina, etc. i en varen sorgir de noves com Vilarrasa, 
Madrona, Trulls, etc. 
 
A partir de la industrialització es crearen al municipi fins a set colònies tèxtils que van 
propiciar el creixement demogràfic i econòmic. En l'últim terç del segle XIX, alguns 
industrials aprofitaren la instal·lació existent d'un molí fariner per construir una fàbrica, 
altres compraren terrenys i edificaren del no res, creant un nou nucli de població associat a 
la fàbrica. Aquest augment de població i d'activitat generà una demanda de serveis que va 
fer créixer el nucli de Puig-reig, construint al llarg de la carretera, donant com a resultat un 
poble allargassat. 
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3. El previ 

Introducció 
La redacció de la diagnosi del Pla Local de Joventut parteix de la reflexió prèvia de la 
regidoria de Joventut, partint de les següents dimensions: 

1. L’anàlisi prèvia de la pròpia regidoria. 

2. L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball. 

3. Les bases establertes per la Direcció General de Joventut i el Pla Nacional 

de Joventut 2010-2020. 

Reflexions que marcaran les grans prioritats i les línies de treball del Pla Local de Joventut 
de Puig-reig, i les polítiques que se’n derivin. 
 

Missió i prioritats 
El Pla Local de Joventut que ens ocupa pretén: 
Plantejar la política de joventut a través de la Regidoria de Joventut amb l’objectiu 
d’aconseguir la implicació del col·lectiu de joves de Puig-reig, tenint com a eix 
central la participació en la vida social del municipi. 
 
Les prioritats, reflexions inicials: 
Aquesta diagnosi ha de permetre obtenir una fotografia el més ajustada de la realitat 
juvenil de Puig-reig per tal de planificar i ajustar les intervencions de l’Ajuntament cap al 
col·lectiu jove en el propers anys.  
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METODOLOGIA 

4. Metodologia 

Introducció 
La diagnosi del Pla Local de Joventut de Puig-reig és un document extens i curós en la 
seva metodologia que ha volgut donar resposta a les necessitats i expectatives de la 
regidoria de Joventut, sense descuidar el pragmatisme, la viabilitat i la flexibilitat que ha de 
tenir un document d’aquest caire. 

A continuació s’exposen al detall aquells aspectes més destacats del procés metodològic 
seguit i emprat per a l’elaboració de la diagnosi. 

 

Marc normatiu
11

 
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Puig-reig té en compte el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus principis rectors com a referents teòrics i 
metodològics. Se n’ha fet ús tant en el procés d’elaboració del Pla, com evidentment en el 
disseny de les polítiques. 
 
Es presenten a continuació: 
 
Participació 
En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les polítiques 
públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això significa que han 
d’incloure els i les joves en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i 
programes, així com els diversos agents que hi intervenen. La missió mateixa del PNJCat 
2010-2020 proposa apoderar les persones joves impulsant el seu paper actiu com a 
ciutadans i ciutadanes. Per això cal elaborar polítiques per enfortir la participació de les 
persones joves i cal tenir present que els i les joves i el moviment juvenil organitzat són un 
agent fonamental a incloure en el disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol 
política de joventut. 
 
Transformació 
Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que apunta 
la missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves i els processos de 
mobilitat social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni a les polítiques de 
joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida dels i de les joves com el 
model de societat en general. Perquè les polítiques de joventut siguin realment 
transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat. 
 
Integralitat 
El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar 
sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i això es veu reflectit 
en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir el Pla. Alhora, 
l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o necessitats també 
ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i estar interrelacionades (educació i treball, 
participació i educació, etc.). Cal entendre que l’individu és un i que, per bé que les 
lògiques administratives demanin divisions sectorials, cal actuar tenint en compte la 
globalitat. 
 
 
 

                                                        
11

Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Document 
de Bases.Generalitat de Catalunya. Departamentd’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut.  



 58 

Qualitat 
Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les 
necessitats i projectes de la gent jove. Per això és indispensable que es facin sobre el 
coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest coneixement ha 
d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les polítiques a les 
transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través de diagnòstics que 
han de servir per orientar la planificació de les polítiques de joventut. 

- Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat per 

ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu.  

- La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que representa 

el PNJCat no pot anar en detriment de la innovació i la creativitat d’aquestes.  

- L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les 

polítiques i els processos que hi han estat implicats.   

 

Parts de la diagnosi 
Presentem a continuació una aproximació a les diferents parts en les que s’ha estructurat 
el procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ de Puig-reig. Per més detall es pot 
consultar l’apartat de metodologia inclòs a la introducció de cadascun dels apartats, 
on s’hi detallen actuacions, dates, agents implicats i altres informacions complementàries. 
 
Cal tenir en compte que la diagnosi és una de les parts més extenses i importants del Pla. 
Cal que la diagnosi sigui una eina útil, en primer lloc per disposar d’una imatge el màxim 
d’ajustada possible de la realitat del col·lectiu jove, i en segon lloc útil com a base sobre la 
qual assentar el disseny del PLJ, i per tant de les actuacions que dirigiran les polítiques de 
joventut dels propers anys. 

S’ha dividit en tres grans parts:  
- La primera part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. Inclou: 

o Visualització de les polítiques actives. 

o Visualització dels recursos humans, recursos econòmics, equipaments, teixit associatiu, 

projectes de referència, etc. 

Informació que un cop contrastada amb les dades resultants de la diagnosi, ha de 
permetre valorar la idoneïtat de cadascuna d'elles. 

- La segona part és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Recull les dades quantitatives i 

qualitatives complementades les unes amb les altres. Important, doncs recull la 

informació derivada de les dades sociodemogràfiques, però sobretot dels grups de 

treball amb joves, tècnics/ques i professionals del sector. 

- La tercera i darrera part són les conclusions de la diagnosi, un abstracte d’allò més 

destacat de cadascuna de les parts de la diagnosi. 
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Cronologia 
Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions 
presentem a continuació una cronologia detallada: 
 

Data Acció 

20/05/2019 Reunió de coordinació tècnica d'inici del treball.  

11/12/2019 
Sessió de treball de diagnosi amb professionals i agents, celebrada 
a la biblioteca de Puig-reig i amb la participació de 6 agents. 

23/12/2019 
Sessió de treball de diagnosi amb el col·lectiu jove, celebrada al 
local de la sala de lectura i amb la participació de 13 persones joves. 

24/02/2020 Presentació d’un esbós del document de diagnosi per revisió  

19/03/2020 Lliurament del document definitiu 
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DIAGNOSI 

5. Plantejament de la Diagnosi 
 

Anàlisi de prioritats 
Forma part dels principis rectors del PNJ 2010-2020, concretament en el de Qualitat, 
prioritzar les temàtiques que es volen abordar en l’anàlisi i que determinaran en bona 
mesura la redacció del PLJ. 
Tal i com s’ha esmentat, Puig-reig ja fa anys que treballa amb polítiques de joventut, per 
tant aquest nou Pla parteix de les polítiques i plans que s’han elaborat i desenvolupat 
anteriorment. Evidentment els anys d’experiència, les dades disponibles, el coneixement 
de les necessitats del col·lectiu jove, així com també de les possibilitats de la regidoria són 
suficients per determinar quines han de ser les prioritats de les polítiques de joventut del 
poble. Unes prioritats que es concreten amb: 
 

- Facilitar el procés emancipatiu del col·lectiu jove. 
- Promoure un jovent actiu socialment i ciutadanament.  
- Dotar d’eines i recursos al col·lectiu jove per resoldre les seves necessitats. 

 
Al seu torn endega la diagnosi amb l'objectiu d'analitzar amb detall la realitat i les 
necessitats del col·lectiu jove de Puig-reig i fa seus els reptes fixats en el PNJC 2010-
2020: 

Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 

Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors. 

Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització 

col·lectiva. 
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6. Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ) 

Introducció 
L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració de la 
diagnosi. El seu objectiu és visualitzar quina és l’oferta real i els recursos disponibles en 
matèria de joventut en el conjunt del municipi. 
 
En un segon moment la informació recollida en l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ) 
es contrastarà amb les necessitats recollides a l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ), de 
manera que permetrà entendre fins a quin punt els recursos i polítiques existents s’ajusten 
a les necessitats reals o percebudes dels i les joves. 
 

Metodologia 
L’anàlisi de les polítiques de joventut ha requerit principalment d’una bona dosi de treball 
intern amb l’objectiu d’enumerar i recopilar informació al respecte dels serveis i recursos 
existents. Destaca en tot cas i en aquesta primera fase el treball intern fet pels tècnics i 
regidors municipals de l’Ajuntament de Puig-reig, amb l’objectiu de visualitzar les polítiques 
que s’adrecen o afecten a les persones joves del municipi. 
 
Es tracta d'una fase de treball que tal i com s’ha esmentat parteix del principi rector 
d’integralitat del PNJC 2010-2020 que destaca la importància de disposar d’una visió 
integral identificant els i les agents que desenvolupen accions que afecten a les condicions 
de vida de les persones joves, sempre des d'un punt de vista de d'interinstitucionalitat i 
interdepartamentalitat. 

El teixit associatiu 
Catalunya es caracteritza per disposar d’un teixit associatiu extens, amb un pes històric i 
social importantíssim, fins al punt que no és possible entendre la història de Catalunya 
sense comptar amb el paper que hi ha jugat el teixit associatiu, les entitats culturals, de 
lleure, esportives.... Puig-reig no és l’excepció, i com podrem veure a continuació compta 
també amb un nombre important d’entitats que marquen el pols de la participació i de la 
dinamització del municipi: 
 
Entitats específicament juvenils:         

Grup de Joves Puig-reig. 

Grup Joves Ametlla de Merola.  

Colla de Diables Clot de l’infern: Els Diables del Clot de l’Infern és una entitat de jovent del 
poble de Puig-reig. La seva especialitat són els correfocs però no descarta cap proposta 
on el foc i la pólvora hi siguin presents. La Colla compta amb uns 50 diables amb més o 
menys implicació i que s’organitzen en diferents seccions. Els actes més destacats dels 
Diables són els correfocs de la Festa Major de Puig-reig, el correfoc per la Festa Major de 
Gósol, l’organització del divendres de Carnestoltes de Puig-reig.  

CQUIE (Centre Quitxalla Excursionista): És una entitat amb una forta història, fundada 
l’any 1980 i que té com a principis bàsics el respecte per a la natura i el recolzar la cultura, 
l’esport i el lleure al poble de Puig-reig. Tot i no ser una entitat juvenil com a tal, molts dels 
seus membres són joves i gran part de les activitats que organitzen tenen com a 
destinataris el col·lectiu jove del municipi.  

 
Entitats no juvenils que treballen en polítiques de joventut: 

Aquest apartat representa les entitats del poble que no estrictament juvenils, però el la que 
hi ha joves que hi participen. En aquests sentit, Puig-reig té diverses entitats, principalment 
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esportives i culturals on els col·lectiu jove hi participa o en forma part però sense el gruix 
principal de l’entitat.  

Recursos humans 
Actualment els recursos humans destinats a polítiques de joventut són el tècnic de joventut 
compartit amb 2 municipis més (Casserres i Avià) i la dinamitzadora juvenil que gestiona 
l’espai jove. De manera interdepartamental es compta puntualment amb l’equip de la 
regidoria de benestar social, i també amb els tècnics comarcals de joventut, ocupació i 
serveis socials. 

Infraestructures 
Els joves de Puig-reig compten amb un local exclusiu d’accés públic on realitzar activitats 
de dinamització, és l’Espai Jove. És un espai de trobada per a joves que té la finalitat de 
promoure l’accés a la informació, la comunicació i la producció social i cultural. L’Espai 
està obert els dilluns, dimecres, dijous i divendres des del mes d’octubre fins al mes de 
maig, de les 16.30 a les 19.30 h.  
La dinamitzadora és l’encarregada de vetllar pel bon funcionament i donar suport a les 
demandes dels joves. També organitza activitats i tallers de l’interès del públic assistent.  
A més l’espai jove disposa de diversos serveis com són:  Wi-fi, un futbolí, una Playstation i 
diversos jocs de taula.  
A l’espai jove hi trobem una sala de reunions i d’estudi i una sala Polivalent on es fan 
projeccions, tallers, xerrades, etc. 
 
Els joves de Puig-reig també disposen d’un punt jove exterior, just davant la biblioteca. És 
una espai a cobert, amb bancs i connexió wifi que els permet escoltar música i com a espai 
de trobada. També hi ha una pista d’skate.  
 
Puig-reig disposa dels següents equipaments que tot i no ser exclusius per al jovent, 
aquests en poden fer:  
Institut de Secundària de Puig-reig 
Biblioteca Guillem de Berguedà  
Cine teatre l’Ametlla de Merola 
Radio Puig-reig 
Pavelló d'esports municipal 
Piscina Municipal  

Recursos econòmics 
El pressupost municipal destinat a l’àrea de joventut durant el 2020 ha estat d’un total de 
20.633,11€ que quedaven repartits de la següent manera: 

· 8.133,11€: manteniment Espai Jove. 

· 6.960,40€: dinamitzadora Espai Jove. 

· 5.539,60€: altres activitats joventut.  

Públic diana 
El PNJCat2020 estableix que les polítiques juvenils són aquelles adreçades als joves de 
16 a 29

12
 però la realitat de molts municipis de Catalunya i la voluntat d’arribar a un sector 

en concret fa que aquesta franja d’edat comenci als 12/13 anys, coincidint amb l’inici dels 
estudis secundaris. El mateix PNJCat ja compta amb el fet que la complexitat de la 
joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les 
fronteres de l’edat.  

I també algunes actuacions, sobretot en matèria d’ocupació o habitatge, poden arribar a 
aplicar-se a persones fins als 34 i 35 anys. 

                                                        
12Direcció General de Joventut. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
(2013). Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. p.29. 
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Amb tot, cada poble o ciutat són diferents i tenen les seves peculiaritats i Puig-reig no n’és 
una excepció. Així doncs, aquest PLJ farà incidència en la població de Puig-reig major de 
15 anys i segons els programes o activitats, aquestes es centraran en una franja d’edat o 
en un altre.  
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7. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) 
 

Introducció 
L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un dels apartats cabdals en l’elaboració del PLJ. Té com  
a objectiu disposar d’una fotografia el més aproximada possible a la realitat, que ha de 
permetre assentar les bases per al  disseny del Pla i de les polítiques de joventut. 
 

Per disposar-ne s’ha treballat amb la suma de dades quantitatives i dades 

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

temes claus per les polítiques de joventut del municipi, determinades prèviament a 

l'apartat 2.2. de Missió i Prioritats. 

 

Dades quantitatives 

L’anàlisi quantitativa és una de les dues grans parts de la diagnosi. Les dades 
quantitatives aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució dels i les joves de 
Puig-reig, en comparació amb d’altres àmbits territorials com la comarca del Berguedà i 
Catalunya.  
 
Dades qualitatives 

L’anàlisi qualitativa té com a objectiu recollir l’opinió d’aquells/es agents amb un punt de 
vista privilegiat del col·lectiu jove, no només amb l’objectiu de copsar diferents opinions, 
sinó discursos representatius, orientacions i tendències. També és important tenir en 
compte que la diagnosi en la seva vessant qualitativa no només recull realitats, sinó 
sobretot realitats percebudes, tant o més interessants que les quantitatives, doncs 
aporten informació subjectiva de gran valor a l’hora de planificar les actuacions. 
La informació qualitativa és també de gran utilitat per complementar i interpretar les dades 
quantitatives, insuficients per poder disposar d’una informació acurada i ajustada a la 
realitat. 
 
 

Metodologia 
Tal i com s’ha esmentat la diagnosi és un dels apartats cabdals, no només pel pes que 
aquesta té en el conjunt del PLJ, sinó per l’important lligam de la diagnosi que presentem 
amb els principis rectors de les polítiques de joventut de Catalunya. 
El disseny de la diagnosi contempla els principis de qualitat, de participació i de 
transformació, tots ells recollits en el document que ens ocupa. 

Qualitat perquè s’han tingut en compte totes les parts necessàries, per la diversitat i la 
qualitat de les fonts, i per les múltiples revisions, actualitzacions i ampliacions a les que 
s’ha vist sotmès el document per tal d’ajustar-lo en tot moment a la realitat i a les últimes 
dades disponibles. 

Participació perquè el nombre i la diversitat dels i les agents implicats/des garanteix un 
visió amplia i plural del col·lectiu jove, i el procés seguit un bon nivell d’implicació i 
seguiment. 

Transformació perquè des del seu inici el procés de treball ha tingut com a objectiu 
descriure la realitat per tal d’endegar accions que permetin treballar les necessitats 
detectades i millorar en definitiva la qualitat de vida de les persones joves de Puig-reig, tot 
amb la participació i la implicació dels i les agents implicats en el mateix procés de treball. 
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Integralitat perquè com els mateixos reptes del PNJC la diagnosi que ens ocupa vol 
considerar les diferents esferes i dimensions de la vida de les persones, i no només des 
del punt de vista de la regidoria de joventut, sinó del conjunt de les polítiques públiques. 
 
 
El treball amb dades quantitatives i qualitatives requereix d’accions i estratègies diferents 
que exposem a continuació: 

Dades quantitatives. 
En el cas de les dades quantitatives s’ha fet ús de les dades disponibles a fonts com ara 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, 
el Departament d’ensenyament i altres. 

 

Dades qualitatives 
Per a la recollida de dades qualitatives s’ha optat per fer ús dels grups de treball i 
d’entrevistes en profunditat. Els grups de treball, més enllà de ser d’utilitat per recollir 
l’opinió d’un nombre important de persones, serveixen per a detectar tendències i 
complementar les dades quantitatives. 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment l’objectiu de la diagnosi no era convocar el màxim 
nombre d’agents possible, que també, sinó disposar d’una representació important i 
ajustada dels diferents perfils i discursos presents a Puig-reig. 
 
Les sessions de treball van ser:  

Sessió de treball amb professionals i agents del territori. Dimecres 11 de desembre de 
2019, Biblioteca de Puig-reig. (de 17.00 a 18.30h). 
Per tal d’obtenir l’opinió i les aportacions de certs agents que treballen al territori, es va 
realitzar una sessió grupal que va comptar amb la participació de:  

- Sandra: Infermera pediàtrica i referent programa Salut i Escola. 

- Queralt: Directora Biblioteca municipal. 

- Ona: Dinamitzadora juvenil. 

- Gemma: Educadora social. 

- Jordi: Professor Institut Puig-reig. 

- Albert: Tècnic de Joventut Compartit del Consell Comarcal del Berguedà. 

 
Sessió de treball amb joves. Dilluns 23 de desembre de 2019, Espai Jove de Puig-reig. 
(De 12.00 a 14.00 hores) 
Els i les joves, com a veritables protagonistes del PLJ de Puig-reig, han format part també 
dels grups de treball de diagnosi. Per fer-ho possible es va optar per fer convocatòria a 
determinades persones joves de Puig-reig que fossin representatives del col·lectiu jove i 
de l’associacionisme municipal.  
Van participar a la trobada un total de 13 joves d’edats compreses entre els 14 i els 23 
anys. Hi van participar 4 noies i 9 nois, tant associats com no associats.  
 

Evolució de la població 
Puig-reig és un municipi amb una evolució de la població molt particular i diferent a la resta 
d'àmbits territorials de comparació.  
 
Des de l'inici de les dades de referència el municipi viu un descens constant de la població 
fins a principis de segle, moment en que hi ha una desacceleració d’aquest decreixement 
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de la població fins l'any 2006 on hi ha una etapa de creixement fins al 2011, on torna a 
caure el nombre d’habitants fins a les xifres actuals.  
 

Gràfica 1 : Evolució de la població de Puig-reig. Nombres absoluts. Sèrie temporal 
1981-2018. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

Tal i com es pot observar a la gràfica 2 l'evolució demogràfica de Puig-reig destaca per 
seguir una evolució particular i exclusiva i que dista de la dinàmica evolutiva comarcal. 
Només en els darrers anys analitzats es detecta certa similitud amb la situació comarcal, 
on tots dos territoris analitzats perden població després d’uns anys de creixement. 
 
  
Gràfica 2 : Evolució de la població del Berguedà. Nombres absoluts. Sèrie temporal 

1981-2018. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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La gràfica 3 mostra també com la població de Catalunya segueix d'inici una evolució més 
marcada que els dos àmbits territorials comentats,  amb períodes de creixement constant 
de la població i no és fins a la dècada del 2000 que també incrementa de forma evident la 
seva població, per realentir-se també a partir del 2011, cosa que no passa ni al municipi ni 
a la comarca.  

Gràfica 3 : Evolució de la població de Catalunya. Nombres absoluts. Sèrie temporal 
1981-2018. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 
La gràfica 4 aporta una imatge clara de quines han estat les dinàmiques d'evolució de la 
població dels diferents àmbits territorials.  
 
Es posa en evidència que Puig-reig en els darrers anys ha estat per sota de la línia de 
creixement positiu, és a dir, ha anat perdent població al llarg dels darrers 20 anys. Si bé és 
cert que aquest decreixement ha estat cada cop menys important, les dades continuen 
sent negatives pel que fa al nombre absolut de població.  
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Gràfica 4: Índex d’evolució de la població de Puig-reig, el Berguedà i Catalunya. 
Sèrie 1990-2014. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

Amb la gràfica 5 podem observar com la piràmide de població de Puig-reig compleix en 
bona part amb l’estàndard de Catalunya. Un piràmide amb forma de fus típica dels 
municipis catalans, en la que destaca un part central especialment crescuda, una part alta 
piramidal i una base estreta en lleuger creixement. 
Aquesta forma tant particular s’explica gràcies a diversos motius: 
- La part central, molt crescuda, respon a l’històric Baby Boom, un fenomen comú al 

conjunt de l’estat espanyol derivat de la recuperació econòmica que va viure el país 

passats els pitjors anys de la dictadura franquista. 

- A les franges joves una dràstica davallada de la població derivada d’una molt important 

disminució de la natalitat.  

- Un lleuger creixement de les franges infantils derivada dels naixements de les franges 

adultes més poblades, just i com dèiem, els fills del Baby Boom.  

 

Tal i com es pot veure si observem les piràmides de població -testimonials-  de la comarca 

del Berguedà i de Catalunya, podem observar com la piràmide de Puig-reig compleix amb 

el model d'ambdós àmbits territorials de comparació. 
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Gràfica 5 : Piràmide d’edats. Puig-reig. Any 2018. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

Gràfica 6 : Piràmide d’edats. Berguedà. Any 2018. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’IDESCAT 
 

 

 

Gràfica 7 : Piràmide d’edats. Catalunya Any 2018. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
 

L'anàlisi amb detall ens mostra que: 

 La franja més poblada és la franja de 55 a 59 anys, a diferència del que passa a Catalunya 

i a la comarca. 

 La franja menys poblada (a excepció de la vellesa) és la de 15 a 19 anys amb una suma 

de 145 persones, seguida de la franja 0 a 4 anys amb 149 persones. En aquest cas Puig-

reig es comporta de similar a Catalunya i a la comarca, doncs en ambdós casos la franja 

menys poblada és, també, la de 15 a 19 anys. 

 Si tenim en compte que oficialment les polítiques de joventut s’adrecen a la població de 15 

a 29 anys podem afirmar que en l'actualitat s’adrecen a grans trets a les franges d’edat 

menys poblades. És més, si analitzem les xifres de les franges d’edats infantils (0 a 14 

anys), també veiem com els futurs joves de Puig-reig seran de les franges menys 

nombroses. 

 
La taula A aporta informació lleugerament més detallada que la recollida a les piràmides 
de població (gràfica 5) sobre la distribució de la població jove segons edats. 
 
A Puig-reig el col·lectiu jove, representat en els anys 15 a 29 anys, representa el 13,17% 
del total de població. 
 
Més enllà dels quinquennis de la taula D, i sent coherents amb el criteris d'edat del Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 cal dir que són 539 les persones entre 15 i 
29 anys a les que s’adrecen les polítiques públiques de joventut promogudes per la 
Direcció General de Joventut. 
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Taula A: Distribució de la població de Puig-reig segons sexe i edat. 2018. 

Edats Homes Dones Total % homes % dones % total 

De 0 a 4 anys 85 64 149 57,05 42,95 3,64 

De 5 a 9 anys 88 90 178 49,44 50,56 4,35 

De 10 a 14 anys 86 89 175 49,14 50,86 4,27 

De 15 a 19 anys 69 76 145 47,59 52,41 3,54 

De 20 a 24 anys 105 90 195 53,85 46,15 4,76 

De 25 a 29 anys 92 107 199 46,23 53,77 4,86 

De 30 a 34 anys 123 96 219 56,16 43,84 5,35 

De 35 a 39 anys 155 134 289 53,63 46,37 7,06 

De 40 a 44 anys 142 126 268 52,99 47,01 6,55 

De 45 a 49 anys 134 141 275 48,73 51,27 6,72 

De 50 a 54 anys 157 151 308 50,97 49,03 7,52 

De 55 a 59 anys 167 151 318 52,52 47,48 7,77 

De 60 a 64 anys 156 145 301 51,83 48,17 7,35 

De 65 a 69 anys 127 108 235 54,04 45,96 5,74 

de 70 a 74 anys 106 122 228 46,49 53,51 5,57 

De 75 a 79 anys 65 90 155 41,94 58,06 3,79 

De 80 a 84 anys 87 131 218 39,91 60,09 5,32 

De 85 anys i més 80 159 239 33,47 66,53 5,84 

Total 2024 2070 4094 49,44 50,56 20,87 

De 15 a 29 anys  266 273 539 49,35 50,65 13,17 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
 
Més important, reflex de la situació demogràfica actual, és la informació que aporta la taula 
B i la gràfica 8 que la complementa. Podem observar com l’evolució de la població jove és 
negativa, fins al punt de perdre en 177 persones joves entre els anys 2000 i 2018. Malgrat 
això, observem, que comparativament, Puig-reig té una evolució en negatiu menys dolenta 
que els altres territoris analitzats i si bé el 2000 l’índex de joventut era molt inferior respecte 
l’índex comarcal o nacional, el 2018, aquesta diferència s’ha reduït substancialment, fins al 
punt que Puig-reig i el Berguedà tenen uns índex de joventut similars.  
 
Taula B: Evolució de la població jove de Puig-reig, el Berguedà i Catalunya. Nombres 

absoluts i percentatge sobre el total de població. Sèrie temporal 2000-2018. 

Joves 15 a 
29 

2000 2018 Variació 

Nº % Nº % Nº % increment 

Puig-reig 716 16,58 539 13,17 -177 -3,41 

Berguedà 7.113 18,69 5.200 13,30 -1.913 -5,39 

Catalunya 1.408.938 22,5 1.162.539 15,30 -246.399 -7,20 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
 

A la gràfica 8 podem observar en detall l’evolució de l’índex de joventut. Una evolució en 

negatiu compartida amb la resta de territoris de referència i en la que Puig-reig ha perdut 

pes de la població jove en els darrers anys. Però com s’ha assenyalat abans, aquesta 

pèrdua del pes de la població jove, és menys significativa si la comparem amb la resta dels 

àmbits analitzats. Amb tot, el municipi i la comarca tenen un evolució similar i per tant, el 
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municipi es manté en uns paràmetres que entren dins la normalitat.    

 
Gràfica 8: Evolució de l’índex de població juvenil (15-29 anys). Puig-reig, Berguedà i 

Catalunya. Sèrie temporal 2002-2018. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. 
 

Naturalesa de la població 
Sobre la naturalesa de la població de Puig-reig, és interessant veure la procedència dels 

seus habitants i la comparativa amb la població jove.  En primer lloc, la gràfica 9 aporta 

informació sobre la distribució del conjunt de la població de Puig-reig segons el seu lloc de 

naixement. 

Tal i com es pot observar, i segons dades del 2018, les persones nascudes a Catalunya 

representen un 80,1%, seguit del 12,1% de persones nascudes a l’estat espanyol, i del 

7,8% de població nascuda a l’estranger. 
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Gràfica 9: Distribució de la població de Puig-reig segons lloc de naixement. 
Catalunya, CCAA i estranger. 2018. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
 
Per contra, si ens fixem en la gràfica 10, centrada amb el lloc de naixement de la població 

jove de Puig-reig, observem que el percentatge de joves nascuts a l’estranger, és superior 

al de la gràfica 9 amb gairebé el doble de punts percentuals.  

Posa en evidència que el flux d’arribada de persones procedents de l’estat espanyol dels 

anys 60 i 70 s’atura de forma significativa, de manera que en l'actualitat són més les 

persones joves nascudes a l'estranger que les nascudes a la resta de l'estat espanyol. 

 

Gràfica 10: Distribució de la població jove de Puig-reig (15/29 anys) segons lloc de 
naixement. Catalunya, CCAA i estranger. 2018. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
 
Per complementar aquestes dues gràfiques, és interessant veure l’evolució que ha tingut la 
població jove nascuda a l’estranger i comparar-la amb els dos àmbits d’anàlisi territorial.  
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Tal i com apuntaven les dades de les gràfiques anteriors, l'increment dels i de les joves 
nascuts/des a l'estranger és significatiu, passant en el cas de Puig-reig d'un percentatge de 
1,94% l'any 2001 a un percentatge del 14,1% l'any 2018. 
 

Gràfica 11: Evolució de la població jove (15/29 anys) nascuda a l'estranger. Sèrie 
temporal 2001-2018. Puig-reig, Berguedà i Catalunya. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
 
Podem observar com Puig-reig no queda al marge de l’evolució que ha viscut la comarca o 
Catalunya i tenen un creixement en el mateix sentit. És més, Puig-reig ha viscut un 
creixement més similar a la mitjana catalana que no pas a la mitjana de la comarca. Si bé 
al 2009 l diferència entre el municipi i la comarca era d’aproximadament 6 punts, les xifres 
actuals, redueixen aquesta diferència en 4 punts, degut al creixement que s’ha vist al 
municipi. Es posa en evidència doncs que el percentatge de població jove nascuda a 
l'estranger és similar al comarcal, tot i que és lleugerament inferior. 

Trajectòria educativa 
Pel que fa a les dades quantitatives en el cas de l’educació, i en concret les dades dels 
nivells d’instrucció de la població, només permeten mostrar informació de l’any 2011 i per 
tant és informació poc actualitzada i que no ens permet tenir un reflex de la realitat actual. 
Altres dades que són més actuals si que permeten tenir alguna informació que tot i no ser 
exclusiva de Puig-reig, ens permet tenir una idea sobre la comarca i per tant són les dades 
que hem utilitzat. En qualsevol cas, cal tenir en compte que són dades poc detallades i cal 
complementar-les amb les informacions extretes de les sessions de treball.  

Les dades analitzades ens permeten saber la taxa de graduació dels alumnes de 4rt 
d’ESO i de Batxillerat al Berguedà i comparar-les amb les dades de Catalunya. Com 
podem observar a les gràfiques nº12 i nº13 les diferències entre la taxa de graduació (tant 
d’ESO com de BAT) de la població del Berguedà i la del conjunt de Catalunya són 
rellevants, i sobretot mostren el major nivell de graduació del jovent de la comarca.  
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Aquestes gràfiques, a més, permeten veure l’evolució d’aquests nivells de graduació en els 
darrers cursos i valorar l’increment o disminució de la taxa, segons l’any analitzat.  

Gràfica 12. Evolució de la taxa de graduació d’alumnes que finalitzen l’ESO. Al 

Berguedà i Catalunya. Període 2013-2018. 

 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Departament d'Ensenyament. Servei 
d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 
 
Com veiem, els percentatges de graduació del Berguedà són forces més elevats que els 
de la mitjana catalana, i a excepció del curs 2016-2017, la resta de curses veiem 
diferències considerables. Destaquen les dades del darrer cursa analitzat, on al Berguedà 
s’assoleix un 95% de taxa de graduació a 4rt d’ESO. 
 
 
 

Gràfica 13. Evolució de la taxa de graduació d’alumnes que finalitzen el Batxillerat. 

Al Berguedà i Catalunya. Període 2013-2018. 

 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Departament d'Ensenyament. Servei 
d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 
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Així com passa amb els graduats a l’ESO, en el cas dels alumnes del Batxillerat ens 
trobem en una situació semblant. I és que els percentatges de graduació del Berguedà són 
força més elevats que els de la mitjana catalana. Observem una peculiaritat, doncs en els 
darrers cursos, la diferència entre la comarca i Catalunya s’ha anat reduint i si bé el curs 
2013-2014 (el primer analitzat) la diferència era de gairebé 10 punts percentuals, el curs 
2017-2018 aquesta diferència s’ha va ser de només 4 punts. Cal dir, però, que aquesta 
disminució de la diferència de graduats al batxillerat no és perquè el Berguedà hagi perdut 
alumnes que es graduen, sinó que Catalunya ha vist incrementats els seus percentatges. 
De les dades comarcals, hem de destacar que els diversos cursos analitzats, els 
percentatges estan superiors al 90% de graduats, tret del curs 2015-2016, que es van 
graduar un 88,3%. 
 
La informació extreta amb les dades qualitatives, és a dir, amb el grup de treball fet amb 
joves i amb els professionals, ens permeten complementar les dades analitzades 
anteriorment.  El grup de joves participants a la sessió posa de manifest pel que fa a la 
formació i a l’educació la mancança existent en quant a l’acompanyament i l'orientació que 
reben tant a nivell acadèmic com professional. Consideren que es fan poques o nul·les 
xerrades sobre quines sortides professionals i acadèmiques hi ha un cop acaben 
l’educació obligatòria.  
 
Posen de rellevància, la possibilitat de fer batxillerat al poble, malgrat consideren que la 
formació professional no és completa i per tenir diversitat d’estudis has de sortir del poble. 
Altres recursos que tenen a l’abast com els estudis d’idiomes o espais on fer reforç 
estudiantil també són ben valorats pels participants.   
 
Pel que fa a formació no reglada, es detecta que hi ha poca oferta i més enllà de cursos de 
formació en el lleure, no es realitzen altes tipus de cursos o formacions. Així doncs, 
consideren que un repte a afrontar és el de complementar la formació reglada que 
s’ofereix a l’IES amb altres formacions més de caire no formal. També, treballar per la 
millora del transport públic o per facilitar la mobilitat del jovent que necessita desplaçar-se 
obligatòriament fora de Puig-reig. 
 
Les opinions del grup de professionals coincideixen en els efectes positius que ofereix tenir 
institut al propi municipi. L’institut ofereix, més enllà dels ensenyaments reglats, l’estada a 
l’empresa, orientacions acadèmiques a l’alumnat i xerrades i tallers. Reconeixen però que 
es fa difícil aconseguir la implicació i la participació dels joves en les activitats que van més 
enllà de l'educació formal. També comenten el fet de que només hi hagi un cicle formatiu 
de grau mig, i per tant el jovent té poca diversitat d’elecció. 
 
També posen de rellevància, altres serveis com la biblioteca, l’escola de música o l’entitat 
CQuiE, malgrat reconeixen que aquesta entitat és molt selectiva i va dirigida a un perfil 
molt concret de joves (i de població en general).  
 
Pel que fa a formació no reglada, es detecta que hi ha poca oferta i més enllà de cursos de 
formació en el lleure, no es realitzen altes tipus de cursos o formacions. Coincideixen que 
a aquestes mancances se li afegeix les dificultats en la mobilitat fora del municipi i que per 
tant agreuja la situació del jovent, sobretot aquells que depèn dels familiars o amics per 
poder-se desplaçar (menors de 18 anys).   
 
 
Trajectòria laboral 
El treball és a dia d’avui i sens dubte un dels temes que més preocupació genera en el 
col·lectiu jove i a la societat en general. La manca de feina és una constant a la major part 
de municipis de Catalunya, també a Puig-reig. I en especial, les dificultats exclusives del 
col·lectiu jove, centrades en la precarietat dels contractes de treball i en la temporalitat dels 
mateixos.  
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Fent ús de les dades quantitatives podem veure com la gràfica 14 mostra l’evolució dels i 
les joves registrats/des a l’atur segons franges d’edat. Cal tenir molt en compte que “joves 
registrats/des” són només els i les que estan correctament i degudament registrats/des a 
les oficines del SOC, i que per tant de ben segur són més les persones joves inactives o 
aturades no registrats/des.  
 
Gràfica 14: Evolució dels i les joves registrats/des a l’atur. Període 2007-2019*. Puig-

reig. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 
del Departament de Treball. 

*Totes les dades prenen el mes de desembre de referència. 
 
La gràfica dona constància dels nombres absoluts, i posa en evidència que són els i les 
joves de més edat els i les més afectats/des per l’atur, i és així per diversos motius: han 
finalitzat els estudis, tenen més necessitats de mantenir-se al mercat laboral, i són alhora 
franges d’edat més poblades.  També mostra altres particularitats que cal mencionar. Per 
començar, veiem com l’esclat de la crisi econòmica va afectar de la mateixa manera als 
diferents sectors d‘edat i veiem com a partir del 2009, l’increment de joves registrats a 
l’atur és considerable. L’increment però, es nota més en els joves més grans, i sobretot en 
el grup 30 a 34 anys. 
 
Per últim, sigui per una lleugera recuperació econòmica, o sigui perquè causen baixa del 
registre de l'atur, es percep una certa recuperació dels i de les joves registrats, amb una 
reducció molt dràstica de les persones joves que s’inscriuen a l’atur. És interessant veure 
com els registres s’igualen, i al 2019, tots els grups d’edat, a excepció dels menors de 20 
anys, ronden la desena de persones joves registrades. 
 
La gràfica 15 amplia la informació sobre les dades laborals del jovent de Puig-reig. En 
aquest cas, analitzem les dades sobre les demandes d’ocupació que ens permeten saber 
“l’interès” del col·lectiu jove per treballar. Com a demandants d’ocupació entenem aquell 
jove que s’inscriu al SOC per tal de fer cerca activa de feina i que no necessàriament està 
a l’atur, ja que poden ser joves que volen un canvi de feina. Per tant, com veurem a la 
gràfica, és lògic que els números siguin superiors als de la gràfica anterior.  
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Igual com passa amb el col·lectiu registrat a l’atur, són les persones joves d’edats més 
grans les que presenten números més alts com a demandants d’ocupació, ja que són els 
joves que ja han acabat la seva etapa formativa i per tant, estan en procés de recerca 
d’una feina estable i consolidada.  
 

Gràfica 15: Evolució dels i les joves demandants d’ocupació. Període 2007-2019*. 
Puig-reig. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 
del Departament de Treball. 

*Totes les dades prenen el mes de desembre de referència. 
 
Si comparem les dues gràfiques, podem observar una trajectòria similar al llarg dels anys. 
Un creixement considerable quan esclata la crisi i un lleuger descens a mesura que 
passen els anys, fins arribar a les xifres actuals on els números es mantenen sense gaires 
variacions, però que poc tenen a veure amb les demandes d’ocupació de fa uns 8 anys.  
 
Així com les dades sobre educació eren escuetes i s’han hagut de complementar amb les 
dades qualitatives, en l’àmbit del treball, passa quelcom semblant. Així doncs, afegint valor 
a les dades analitzades, passem a incorporar el treball qualitatiu obtingut dels grups de 
treball amb joves i de les enquestes a professionals del territori.  
 
En l'aspecte laboral, es coincideix en valorar que la situació laboral de les persones joves 
(en general) és dolenta, amb una alt índex de precarietat. Els joves en són conscients però 
alhora creuen que els falta més informació i assessorament en temes laborals per poder 
saber la realitat de la precarietat juvenil.  
 
Consideren que a l’estiu és més o menys fàcil que el jovent pugui trobar feina, però són 
realistes alhora de saber que són feines temporals i segons demanda. Saben que per 
feines més qualificades han de marxar a Berga, Manresa o fins i tot Barcelona.  
 
Igual que s’ha comentat en l’apartat de trajectòria educativa, pel que fa a l’orientació 
professional, també creuen que hi ha poc acompanyament i troben a faltar suport dels 
agents que tenen més a prop en quant per a la inserció laboral (buscar una primera feina, 
fer un bon cv, una carta de presentació,...).  
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En segon lloc, creuen que caldria promoure iniciatives des del propi ajuntament que 
permetin al col·lectiu jove fer un primer pas cap al mercat de treball i que fos la pròpia 
administració local la que organitzi algun projecte destinat a oferir feines puntuals i de 
suport al jovent del municipi, ja sigui tipus pràctiques laborals o feines d’ajudant als 
diversos serveis municipals.  
 
En la mateixa línia, tenim les aportacions dels professionals que consideren que la situació 
laboral de les persones joves és dolenta, amb una alt índex de precarietat i també amb 
dificultats per part d’aquells joves que no obtenen un estudis mínims que els permetin 
accedir al mercat de treball.  
 
Malgrat això, els agents professionals consideren que Puig-reig ofereix potencialitats en 
quan al tipus d’empreses existents. N’hi ha de molt grosses i que per tant poden donar 
sortida a demandes laborals. També es posa en valor que Puig-reig és un territori on el 
sector serveis té sortida i que a més hi ha molts sectors econòmics poc “explotats” i que 
per tant tenen molt marge de millora. Per contra, la mateixa realitat fa que segons quines 
feines, sobretot les molt especialitzades no tinguin sortida i per tant el jovent hagi d’anar a 
fora a treballar.  
 
Pel que fa a recursos, es posa en valor els serveis que s'ofereixen des del consell 
comarcal però es remarca que a nivell municipal no hi ha cap servei d’inserció ni 
programes que facilitin l’accés al mercat de treball.   
 
Per això, es considera prioritari l’establiment de projectes que millorin la inserció del 
col·lectiu jove i crear recursos a l’estil de borses de treball per tal de que la jove tingui un 
espai de referència al municipi on poder-se assessorar i fer recerca de feina de proximitat i 
qualitat. 
   

Emancipació familiar (habitatge)  
Pel que fa a les dades d’emancipació familiar i accés a l’habitatge, ens trobem que a nivell 
municipal i fins i tot comarcal es fa difícil trobar dades quantitatives. És per això, que per tal 
de tenir una visió global però que permeti apuntar i insinuar la situació del col·lectiu jove 
català i en extensió el de Puig-reig, s’utilitzen dades de l’enquesta de població activa, 
referent al tercer trimestre del 2019.  
 
El resum d’aquestes dades ens indica que la millora en l’ocupació no es tradueix en 
l’emancipació. Des del darrer trimestre de 2015 la taxa d’emancipació, que havia baixat 
amb força des de l’inici de la crisi, ha oscil·lat al voltant del 24%. En concret, per el darrer 
trimestre del 2019, la taxa ha disminuït lleugerament en 0,2 punts percentuals respecte el 
trimestre anterior, i en 1,5 punts respecte l’any anterior.  
 
Les dades més recents, situen la taxa d’emancipació de les persones joves d’entre 16 i 29 
anys en un 23,2% en el 2n trimestre de 2019. Veiem doncs, com l’emancipació domiciliar 
és una qüestió cabdal en les problemàtiques més enquistades en el col·lectiu jove i 
juntament amb la situació laboral, són els dos trets característics que dificulten la 
realització del propi projecte de vida. Un dels trets que defineix la joventut catalana és el 
baix percentatge de joves emancipats domiciliàriament, ja que només representen el 9.3% 
dels menors de 25 anys.  
A més, es constata una prolongació en el procés d’emancipació familiar més enllà dels 29 
anys. Entre els 30 i els 35 anys encara hi ha un 27% de la població catalana que no ha 
marxat del nucli familiar.  
 
En alguns pobles catalans existeix una problemàtica important d’opcions relacionades amb 
l’habitatge per als joves, la qual es concentra en tres elements: un preu elevat, una oferta 
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de lloguer escassa i determinats ordenaments urbanístics que no permeten fer noves 
construccions.  
 
Per tal de corroborar aquestes informacions, podem utilitzar una de les poques dades de 
les quals si que tenim informació i és la referent a preu de lloguer mitjà d’un habitatge a 
Puig-reig i comparar-lo amb el seu territori més immediat, en aquest cas amb Berga (per 
raons lògiques) i amb el Berguedà i Catalunya.  
 

Gràfica 16: Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya. Període 2015-2019. 
Puig-reig, Berga, Berguedà i Catalunya. 

 

Font: Elaboració pròpia mitjançant dades del Servei d'Estudis i Documentació 
d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 
 
Observem a la gràfica 16 dues qüestions importants. La primera és la relació entre els 
preus de la zona analitzada (Puig-reig i comarca) amb els de Catalunya. Veiem com els 
preus de mercat estan molt per sota de la mitjana catalana. El segon element important 
d’anàlisi és el propi preu de Puig-reig. Veiem com en els darrers anys, el preu de lloguer ha 
oscil·lat al voltant dels 350€/mes, però que ha mantingut un creixement constant en els 
darrers anys, un preu que ha anat en paral·lel al preu comarcal i al de la capital, Berga. Un 
preu que al municipi sempre ha estat generalment més baix que els preus comarcals i de 
la capital.     
 
És moment d’analitzar les aportacions fetes en el grup de treball i les entrevistes, que ens 
permetran completar les dades analitzades i sobretot concretar més les afirmacions de 
caire generalistes obtingudes a través de les informacions recollides a l’Enquesta de la 
Població Activa.   
 
Sobre les polítiques de transició domiciliar, no es detecta una situació de molta dificultat en 
quant a l’accés l'habitatge. Consideren que es poden trobar pisos de lloguer a un preu 
raonable, però n’hi ha pocs. El parc d'habitatge és més de pisos que de cases. Detecten 
que els pisos que hi ha estan en mal estat o inacabats i per tant es redueix l’oferta per 
poder-se quedar a viure al poble. Malgrat aquestes dificultats, la seva sensació/intenció és 
que en un futur viuran al poble.  
 
Pels professionals participants al grup de treball, no es detecta una situació de molta 
dificultat en quant a l’accés  l'habitatge, més enllà de la realitat del propi col·lectiu jove. En 
aquest sentit, Puig-reig presenta moltes potencialitats. Hi ha lloguers assequibles i 
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diversitat de tipologia d'habitatges. Hi ha forces oportunitats i per això es remarca que 
l’accés a l’habitatge no és una qüestió molt problemàtica.  
També es posa de manifest l’oportunitat que poden oferir les colònies, malgrat es reconeix 
que caldria fer intervencions de rehabilitació per tal de que siguin espais aprofitables.  
 
En sentit negatiu, es coincideix que no existeixen ajudes pel col·lectiu jove, ni 
econòmiques ni en forma d’assessorament o orientació. Així doncs, les propostes 
d’intervenció que plantegen els participants es centren en facilitar la rehabilitació dels 
espais de les colònies. 
 

Vida saludable 
En l’àmbit de la salut es fa difícil obtenir dades a nivell municipal de tot allò que intervé de 
manera rellevant en la salut de les persones joves. En aquest sentit, ens hem basat en els 
darrers informes publicats a nivell català i que considerem que marquen la tendència 
genèrica de la nostra societat i per tant, ens fa de referència a l’hora d’analitzar la salut 
dels i les joves a nivell local.  Són molts els aspectes que influeixen en la salut de les 
persones, entesa aquesta més enllà de l’absència de malaltia, és a dir, des d’una visió 
integral i proactiva. En aquesta línia, les condicions i els estils de vida, com la situació 
laboral, la manca d’ingressos,  les situacions d’estrès, entre d’altres, són factors 
determinants. 
 
Segons l’informe de l’Estat de la Joventut 2016 de l’Observatori Català de la Joventut, les 
persones joves han aconseguit nivells més alts de benestar en els darrers deu anys, tant 
pel que fa en la mortalitat, els hàbits i els consums, la salut sexual i la reproductiva o la 
salut laboral. Una de les dades més destacada, tot i les diferències de gènere, és el 
descens de la mortalitat per accidentalitat viària entre les persones joves (els nois tenen 
més del doble de possibilitats de morir per accident que les noies), que s’ha reduït un 85% 
des de l’any 2000. 
 
En relació als hàbits i conductes de risc, malgrat la lleugera tendència positiva, les dades 
segueixen essent preocupants, i per tant, són una prioritat pel que fa al desenvolupament 
de les polítiques de joventut municipals. Com exposa l’Encuesta Domicialiaria sobre 
Consumo de Drogas del Govern Espanyol (Dades 2011) , els hàbits de consum de 
drogues han canviat i actualment aquests estan vinculats a contextos de festa i oci, 
convertint-se en una pràctica normalitzada entre els i les joves. Amb dades del 2011, un 
24,4% de la població juvenil d’entre 15 i 29 anys ha consumit drogues i actualment s’està 
equiparant aquesta pràctica entre nois i noies i fins i tot invertint aquesta situació. 
 
El consum de drogues ha passat d’estar associat a la marginalitat i l’exclusió social a ser 
una pràctica àmpliament estesa dins del col•lectiu juvenil, fins al punt que en alguns 
ambients pot considerar-se com a normativa, en el sentit que forma part de les pràctiques 
normalitzades (i que per tant funcionen com a mecanisme d’integració i cohesió grupal en 
contextos d’oci). En tant que conducta de risc, convé monitoritzar l’evolució d’aquests 
consums.  
 
Seguint amb l’anàlisi sobre consums, el consum d’alcohol ha sofert una important 
transformació al nostre país, i en bona part la població juvenil ha protagonitzat aquest 
canvi. Si entre el conjunt de la població l’hàbit de beure s’associa a la quotidianitat i als 
àpats, entre les noves generacions el consum d’alcohol per acompanyar àpats ha 
disminuït però, en canvi, ha crescut el consum associat a contextos de festa i oci. La 
iniciació al beure, que tradicionalment s’havia produït des de la pròpia família, avui en dia 
es dona en una major proporció a través del grup d’iguals: beure ha passat a formar part 
de l’imaginari juvenil associat a la festa i a la nit, ja sigui amb moderació o amb desmesura.  
Igual que passa amb l’hàbit de fumar, en relació al consum d’alcohol també podem 
apreciar una equiparació de les pràctiques segons el gènere: si tradicionalment beure era 
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una pràctica fortament masculinitzada, actualment s’està equiparant i fins i tot invertint 
aquesta situació. 
 
Tot i el descens de l’hàbit de fumar que es produeix al conjunt de la societat, és important 
observar l’evolució del fenomen en el col•lectiu juvenil. D’una banda, l’inici de l’hàbit de 
fumar està associat als ritus de pas a l’edat adulta entre els i les adolescents, en tant que 
fumar s’associa al món adult. D’altra banda, és interessant seguir l’evolució d’aquesta 
pràctica segons el gènere: si tradicionalment eren els homes els qui més fumaven, els 
canvis en els rols de gènere estan provocant una inversió en relació a l’hàbit de fumar 
entre nois i noies.  
 
La realització d’activitat física és un hàbit saludable que, practicat amb moderació, 
contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones. En comparació amb d’altres 
indrets, a Catalunya es realitza poca activitat física, fins i tot entre la població juvenil. 
L’evolució d’aquest indicador permetrà observar fins a quin punt la major activitat física 
dels i de les joves respecte la població major de 29 anys respon a un efecte edat (i per tant 
la gent jove fa més exercici en tant que joves) o a un efecte generació (i per tant en un 
futur augmentaran els nivells generals d’activitat física, en tant que els i les joves seguiran 
fent activitat física a mesura que es facin grans). 
 
Centrant-nos amb temes vinculats a la sexualitat, les taxes específiques dels registres 
d’interrupció voluntària de l’embaràs permeten observar una tendència creixent del nombre 
absolut d’avortaments, en especial entre les noies joves a partir dels 20 anys. Cal dir que 
es tracta d’una tendència que es registra en tota la població femenina de 15 a 45 anys, tot i 
que entre els grups joves l’increment sembla una mica més intens.  
  
Finalment, en general, es considera que les persones joves han aconseguit nivells més 
alts de benestar en els darrers deu anys. Són diverses les dades que corroboren aquesta 
idea des d’aspectes diferents: la mortalitat, els hàbits i els consums, la salut sexual i la 
reproductiva o la salut laboral. En relació amb els hàbits, darrerament s’observa un 
descens del consum de tabac entre el col•lectiu jove de forma més accentuada que en la 
població adulta. Un 28,4% declarava fumar de forma diària o ocasional l’any 2015. 
Destaca també l’augment de la diferència entre el percentatge de nois i noies. D’altra 
banda, també ha millorat moderadament la pràctica esportiva entre la joventut. Un 79,7% 
de la població jove feia activitat física intensa o moderada el 2015, que contrasta amb un 
72,2% de la població adulta. En les diferències entre grups d’edat, es pot comprovar que 
és a partir dels 25 anys quan una part de les persones joves abandona la pràctica 
esportiva.  
 
Amb tot, el conjunt d’aquesta informació generada mitjançant l’anàlisi de dades d’àmbit 
nacional s’ha de complementar i completar amb les informacions extretes en el grup de 
discussió i les entrevistes que permeten incorporar una visió més propera de la realitat del 
jovent de Puig-reig. 
 
Sobre l’eix de salut, les persones joves participants afirmem que l’entorn del municipi 
afavoreix la pràctica esportiva i el fet de viure en un entorn saludable, ho consideren com a 
positiu. També remarquen el fet de que hi hagi instal·lacions potents com el gimnàs o el 
pavelló municipal. En el tema dels recursos, però, es va generar una contradicció, ja que 
un grup va comentar que el CAP estava molt bé, mentre que un altre grup va dir tot el 
contrari. Pensem que aquest fet es deu a la diversitat d’edats dels participants als dos 
grups i a que les necessitats en quant a temes de salut són diferents i per tant, el CAP no 
hi respon de la mateixa manera. En aquest sentit, els joves de major edat, consideren que 
el CAP no està ben aprofitat i els serveis oferts són insuficients. A més, van fer esment del 
fet que no hi hagi farmàcia de guàrdia al poble.  
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Més enllà d’aquests recursos, van posar de manifest el paper que juguen les entitats 
esportives. Per una banda, valoren el futbol com a un espai on els joves més petits hi 
poden tenir cabuda, però que quan es fan grans, marxen a altres llocs. Per contra el 
bàsquet, pensen que està en “hores baixes” i que no té sortida la pràctica d’aquest esport.  
 
Pel que fa a les intervencions al institut, pensen que és interessant que es potenciïn les 
xerrades que tracten temes de salut però alhora són conscients del poc efecte que tenen 
vers el col·lectiu jove. Per exemple, per molta intervenció que es faci al institut, veuen el 
tema dels consums de tòxics com a un fet normalitzat i que no els preocupa.  
 
Completem les aportacions qualitatives amb les informacions obtingudes al grup de 
professionals. En primer terme apunten que el principal factor destacat és les oportunitats 
que ofereix l’entorn del municipi per a tenir una vida saludable. A aquest fet se li afegeix el 
complement que ofereixen les entitats esportives que són potents malgrat que no hi hagi 
molta diversitat. En aquest sentit, les possibilitats de poder realitzar esports no competitius 
seria un dels eixos a treballar.  
 
En quant a recursos i serveis, es posa en valor el programa salut i escola i les xerrades 
que es fan al institut. En contraposició, aquests recursos es focalitzen al centre educatiu i 
per tant molts joves en queden fora i per això es reclama algun recurs similar al de la 
Tarda Jove que es fa a Berga.  
 
Sobre la realitat del col·lectiu jove, es detecta un repunt en la poca prevenció sobre la 
sexualitat i tot el que envolta les MTS. I també problemàtiques derivades de situacions 
d'estrès, amb problemes d’angoixa o de depressió.  
 
Amb tot, es veu important oferir assessorament en temes de salut i buscar un espai que 
permeti resoldre els dubtes al jovent i sentir-se acompanyats.  
 
 

Cultura i oci juvenil 
Mitjançant les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 podrem obtenir unes 
pinzellades molt genèriques de les tendències actuals en quant al consum d’activitats 
culturals i quina tipologia d’oci tenen els joves. Malgrat estem parlant de dades de tot 
Catalunya, podrem detectar si les tendències que ens mostra l’enquesta es poden 
extrapolar al nostre municipi.  Principalment, una informació rellevant i a tenir en compte és 
el canvi d’usos i costums  culturals que ha propiciat la “revolució” tecnològica, que ara ja 
està completament integrada en la vida cultural de tota la població i especialment en els 
joves. A més, la crisi econòmica ha modificat alguns hàbits culturals, de manera que tenim 
uns joves amb uns costums diferents als joves de fa una dècada.   
 
En aquest sentit, apareixen formes de consum cultural noves, clarament relacionades amb 
les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. La manera de veure la televisió, 
escoltar música, llegir els diaris o gaudir de films ha canviat per complet.  
 
I també es detecta un canvi en el tipus d’oci que realitzen. La reducció d’activitats com 
anar de compres, llegir llibres, anar a espectacles culturals o viatjar fora de Catalunya 
afavoreix l’increment d’activitats “low cost” com quedar amb els amics, sortir a passejar, 
estar amb amics al carrer, jugar amb videoconsoles, etc... 
 
Analitzant per tipologia concreta d’oci, trobem que el tipus d’oci que més fan els joves de 
15 a 34 anys és el considerat oci esporàdic (activitat d’oci a casa o quedar amb amics) 
amb un 28,6%. Per contra, el menys realitzat és l’anomenat oci cultural (joves que fan de 
tot però amb especial intensitat en les activitats culturals) amb només un 10% dels joves 
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enquestats. Els altres tipus d’oci, que són el de baixa intensitat, el relacional i el lúdic 
digital, suposen un 26,3%, un 21,6% i un 13,4%, respectivament. 
 
En referència a l’ús del temps lliure, també es detecten diferències entre els joves de ciutat 
i els de poble. Per exemple, els joves de l’àmbit urbà dupliquen el percentatge de joves 
rurals que van al cinema com a activitat d’esbarjo (el 14,7% per als màxims agraris i el 
33,4% per a l’àmbit urbà). D’altra banda, els joves del món rural estan més acostumats a 
anar al bar o al pub del poble: el 34,2% dels joves dels màxims agraris freqüenten el bar 
com a activitat d’oci, mentre que a les capitals ho fan el 22,1%. També s’han observat 
diferències en el fet “d’anar a passejar”, ja que el 33,6% dels joves d’àmbits urbans ho 
consideren una activitat d’esbarjo, mentre per als joves dels municipis màxim agraris 
només ho fan el 9,2%.  
 
Així com ja s’ha esmentat en els àmbits d’habitatge o de salut, pel que fa a la cultura i oci 
juvenil, cal incorporar el treball més qualitatiu per tal de complementar la informació sobre 
com és l’oci juvenil a Puig-reig i quines necessitats es detecten en aquest àmbit.   
 
Pel que fa al foment de la cultura i l’oci juvenil, el col·lectiu jove destaca en general la bona 
qualitat de les festes que s’organitzen ja siguin de l’ajuntament o de les entitats. Malgrat 
aquests aspectes positius, perceben que l’oci que actualment tenen està vinculat a l'oci 
nocturn i de consum (anar al bar) perquè no hi ha res més a fer. Coneixen l’existència de 
l’espai jove, però no hi van, per falta de motivació, interès però també per falta 
d’implicació.  
En aquest sentit, remarquen la necessitat de tenir espais on poder fer el seu propi oci i 
generar cultura. Poder oferir l’espai jove en moments en que no s'utilitza.  
 
Afegeixen que caldria potenciar l’organització de més activitats culturals que poguessin 
vincular joves i espais municipals i també promoure més activitats culturals durant l’estiu, a 
l’estil d’un sopar popular o una setmana de cinema... 
 
En quant a les aportacions del grup de professionals, es destaca en general la diversitat 
que existeix a la ciutat, tant pel que fa als equipaments (teatre, escola de música, 
biblioteca, espai jove, etc…) com a les entitats ja siguin generalistes o juvenils. També la 
implicació d’aquestes entitats alhora d’organitzar les activitats i donar suport a 
l’Ajuntament.   
 
Malgrat aquests aspectes positius, hi ha la consciència que queda molta feina a fer, 
sobretot per trencar amb la idea de la majoria de joves que l’oci nocturn va lligat al consum 
d’alcohol i a les festes. En aquest sentit, s’esmenta la manca d’un oci nocturn alternatiu o 
desvinculat de la festa i el consum de tòxics. També, és percep que hi ha equipaments que 
no arriben a tothom, com l’espai jove i la biblioteca i que caldria potenciar-los.  
 

Participació i associacionisme 
Si amb les dades de salut veiem com la informació que tenim al nostre abast és d’àmbit 
molt genèric, amb temes de participació les dades que podem obtenir encara són més 
genèriques i escasses.  
 
L’enquesta a la joventut de Catalunya del 2017, detecta a grans trets que el 46,2% dels 
joves col•labora, participa o es membre d’alguna associació o col•lectiu, però que aquest 
percentatge disminueix fins al 31,7% en el moment en que deixa de tenir-se en compte les 
entitats esportives.  Per franges d’edat, l’enquesta determina una evolució inversa dels 
percentatges de participació i segons la tipologia d’entitat. En aquest sentit, i parlant sobre 
entitats polítiques, els joves que més hi participen són els de 25 a 29 anys (18,5%) seguit 
pels de 30 a 34 anys (17%). En canvi, a les entitats no polítiques, els joves més 
participatius són els de 15 a 19 anys, amb un 23,9%, mentre que els que menys hi 
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participen són els de 30 a 34 anys amb un 16,8%. Aquest fet es deu a que els joves de 15 
a 19 anys encara arrosseguen dinàmiques associatives pròpies de l’adolescència on 
predominen organitzacions com les entitats de lleure, les culturals o les d’oci.  
 
Si ens fixem en la variable de gènere, no trobem diferencials substancials en quant a 
participació en organitzacions polítiques, en canvi, en les no polítiques si que hi veiem una 
participació més alta del col•lectiu femení.  
 
Es constata, doncs, que la participació comunitària i la implicació política de la població 
jove guarden una relació força estreta amb les característiques del territori de residència. 
És sabut que la baixa participació va molt relacionada amb l’origen social i la categoria 
professional, així com amb el nivell d’estudis.  

Gràfica 17: Participació en entitats o grups informals segons diferents àmbits 
d'actuació de l'entitat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 
(2017) 

El tipus de programa més desenvolupat pels municipis catalans en l’àmbit del foment de la 
participació és la dinamització d’espais i actuacions juvenils en exclusiva (23,8%) o en 
combinació amb actuacions i espais d'interlocució dels i les joves amb l'Administració 
(27,7%). 
 
L’escenari polític obert frena el distanciament de la joventut envers la política. Pel que fa a 
la participació política i social de les persones joves, tant el cicle econòmic com el context 
polític dels darrers anys també han tingut efectes sobre les seves percepcions i actituds. El 
context polític ha estat convuls comparat amb períodes anteriors: mobilitzacions socials 
com el 15M, l’esclat de nombrosos casos de corrupció, la irrupció de noves formacions 
polítiques, un calendari electoral intens i el procés sobiranista a Catalunya són elements 
contextuals que han afectat els comportaments i els valors participatius de la joventut. 
 
Centrant-nos amb les aportacions qualitatives, sobre l’eix de la participació és remarca la 
varietat d’entitats i associacions que hi ha al poble. Malgrat això saben que el col·lectiu 
jove hi està poc implicat. Consideren que la comissió de festes és un bon espai on els 
joves hi poden interactuar.  
 
Un factor que pensen que pot ajudar a la millora de la implicació del jovent, són les noves 
tecnologies. Aquestes poden ajudar a millorar les informacions de les activitats que 
realitzen i pot obrir noves formes de comunicació entre la ciutadania jove i les entitats.    
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També proposen oferir espais a les entitats perquè es puguin donar a conèixer i interactuar 
personalment amb el jovent. Un d’aquests espais podria ser l’institut. 
  
El grup de professionals, també van remarcar la varietat d’entitats i la implicació d‘aquestes 
a la vida del poble. Per contra, es posava de manifest que la majoria d'entitats estan 
formades per gent gran i adults i que els joves que estan implicats, són pocs i sempre els 
mateixos. En aquest sentit, es planteja incidir en el col·lectiu jove, treballant 
coordinadament amb els instituts i centres educatius, vinculant entitats i joves i donant 
espais de trobada sense la presència adulta. Sobre el suport a les entitats, caldrà abordar 
com se les ajuda per tal de fer un treball inclusió vers tot el col·lectiu jove, per tal d’arribar 
als que tenen menys accés al teixit associatiu. 
    

Cohesió social i equilibri territorial 
L’àmbit sobre la cohesió social i l’equilibri territorial ens permet copsar la diversitat de la 
població tant adulta com jove i les condicions de vida (en sentit genèric) de la població jove 
de Puig-reig. En aquest aspecte, les dades tractades en l’apartat naturalesa de la població, 
ens permeten tenir una informació sobre la diversitat del col·lectiu jove i la seva vinculació 
al municipi.   

Malgrat això, és interessant complementar aquesta informació amb les dades que 
s’obtenen de l’anàlisi de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 segons 
àmbit territorial, grandària poblacional, grau d’urbanització i segregació residencial del 
municipi per veure com afecta això al col·lectiu jove i a les oportunitats que la població on 
viu i poden generar per desenvolupar el seu projecte de vida.  

L’estudi ens permet afirmar que el fet de néixer i/o viure en un poble o un altre és un factor 
a tenir en compte en l’anàlisi de l’exclusió social i les diferents condicions i oportunitats de 
vida de la població jove. Això es reflecteix fins i tot en la mobilitat quotidiana, ja que les 
persones joves dels àmbits vulnerables tenen la proporció més baixa d’ús del transport 
privat i la més alta de desplaçaments dins del mateix municipi, la qual cosa pot constituir 
una limitació afegida a les oportunitats d’accés als mercats laborals i a certs serveis. 

Els municipis més petits es perfilen com els que, en molts aspectes, gaudeixen de millors 
condicions de vida. Els i les joves que resideixen en municipis petits gaudeixen d’alguns 
dels avantatges tradicionals dels àmbits més rurals, alhora que les darreres dècades han 
pogut accedir a facilitats i condicions de vida que abans eren només pròpies del món urbà. 
A més, sembla que la seva situació en el mercat laboral hagi estat menys colpida per la 
crisi econòmica i la consegüent precarietat laboral. Així mateix, la població jove dels 
municipis més petits presenta els percentatges més alts de permanència en el sistema 
educatiu (un 46% de les persones joves que hi resideixen estudien), i també cursen 
estudis superiors en una proporció superior a la mitjana catalana (30,5%), cosa que hauria 
resultat del tot inversemblant fa tot just poques dècades abans. També se situen per 
damunt de la mitjana pel que fa a l’absència de risc de pobresa, salut percebuda, 
satisfacció amb la vida i participació, tant associativa com electoral. Destaquen per tenir les 
taxes d’associacionisme (34%) i de participació electoral més altes, ambdues sis punts per 
sobre de la mitjana de Catalunya. Pel que fa a la mobilitat, però, mostren una gran 
dependència dels mitjans de transport privats i els seus desplaçaments tenen 
l’autocontenció municipal molt baixa.  

Si ens fixem amb l’anàlisi sobre la mobilitat als entorns rurals, continua estan molt 
vinculada al cotxe: tots els joves depenen, en més o menys mesura, del vehicle privat. El 
transport públic es considera molt deficient: hi ha municipis que ni en tenen, i en d’altres la 
regularitat i els preus el fan poc atractiu. En aquest context és fàcil entendre que la majoria 
de joves de 18 anys tinguin carnet i que a les llars hi hagi tants cotxes com persones en 
edat de conduir. (...) Un altre aspecte relacionat amb la mobilitat dels joves al món rural és 
el desplaçament per raons educatives. El que més s’ha reiterat és que en els municipis on 
no hi ha institut, els joves s’han de moure obligatòriament, i això comporta una dinàmica 
setmanal molt lligada al lloc de destí, on hi ha l’institut. Aquesta situació fa que els joves es 
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desarrelin abans de les activitats que es desenvolupen entre setmana al poble, però també 
dels dona l’oportunitat de conèixer joves de municipis veïns. 

Les aportacions fetes al grup d’anàlisi amb joves no difereixen gaire d’aquesta realitat 
exposada per l’Enquesta a la joventut de Catalunya. Sobre l’eix de la cohesió social i 
l’equilibri territorial, es destaca, la realitat que està vivint el municipi amb l’arribada de 
persones menors no acompanyades. Comenten la necessitat d’integrar els magrebins de 
l’alberg perquè puguin participar de les entitats del poble. Són conscients de que hi ha 
desigualtats segons l’origen de les persones joves i això afecta a la cohesió. Amb tot, no 
consideren que hi hagi greus problemes de convivència però que si que cal treballar per 
evitar estigmatitzacions o prejudicis.  
 
En quant a la mobilitat, exposen que hi ha mancances generalitzades a tot allò que fa 
referència transport públic.  
 
Les aportacions del col·lectiu de professionals també van posar sobre la taula la realitat 
que està vivint el municipi amb l’arribada de persones menors no acompanyades. 
Consideren que aquesta nova realitat requereix d’un treball inclusiu i d’integració que de 
moment és incipient. No s’han detectat conflictes en aquest sentit, però si que cal fer un 
treball específic. L’altre tema destacat és que Puig-reig és un municipi dispers amb molts 
nuclis i per tant, la mobilitat interna i les dificultats que això provoca sigui un punt negatiu 
del propi municipi. I més enllà del transport dins el propi poble, hi ha la poca disponibilitat 
de transport de Puig-reig cap enfora.  
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8. Conclusions diagnosi 

Introducció 
Després de treballar amb les dades que ha aportat l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut i 
les dades de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil, estem en disposició de presentar les 
conclusions de la diagnosi.  
 
L’objectiu de les conclusions que presentem no és disposar d’un retrat robot de les 
persones joves o de les polítiques de joventut de Puig-reig, sinó destacar aquells aspectes 
que més incidència tenen en la població jove i que han de ser objecte d’anàlisi d’aquest 
propi Pla per tal d’ajustar les propostes a les necessitats del col·lectiu jove. 
 
Cal tenir en compte que les conclusions són tan sols un abstracte del conjunt de la 
informació recollida a la diagnosi. Per entendre el resultat d’aquesta, així com les 
conclusions derivades, cal conèixer el contingut íntegre del document; d’altra manera es 
podria tractar d’una visió parcial o esbiaixada. 
 

Metodologia 

Per a extreure les conclusions que presentem s’han contrastat les dades recollides a 
l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (principalment dades quantitatives i dades qualitatives), amb 
les dades de l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. 

 

Conclusions 

Dades sociodemogràfiques 
Puig-reig s’ha caracteritzat per tenir una dinàmica particular en quan a les seves dades 
demogràfiques i és que és un municipi que en els darrers anys ha anat perdent població. 
Amb les dades analitzes observem com Puig-reig va patir una pèrdua de població constant 
i en qüestió de quaranta anys ha perdut més d’un miler d’habitants. Per tant, ens trobem 
amb índex poblacionals negatius i veiem, doncs, com Puig-reig és un municipi que perd 
població i que pateix un estancament en quant a creixement d’habitants. Aquestes dades, 
comparades amb les de la comarca ens exposen una dinàmica que a nivell comarcal 
també es dona en certa manera en els darrers anys, però que a Puig-reig han suposat una 
pèrdua important de població. En aquest sentit, aquesta diagnosi posa de manifest una 
realitat sociodemogràfica preocupant, que haurà de fer plantejar la intervenció en 
polítiques demogràfiques que estiguin a l’abast del govern municipal.  
 
Pel que fa a la sociodemografia la població de Puig-reig és majoritàriament una població 
adulta, on les edats compreses entre els 30 i els 65 anys són les franges més poblades. Si 
tenim en compte que oficialment les polítiques de joventut s’adrecen a la població de 15 a 
29 anys podem afirmar que en l'actualitat s’adrecen a grans trets a algunes de les franges 
d’edat menys poblades. 
 
També cal tenir en compte que el pes de la població jove respecte el total de la població 
s’està reduint. Però en aquest sentit, Puig-reig presenta unes dades menys preocupants ja 
que els seus índex de joventut s’han anat reduint si els comparem amb els índex 
comarcals i nacionals. 
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Naturalesa de la població 
Pel que fa a la naturalesa de la població, Puig-reig no presenta dades significatives, més 
enllà d’un canvi (que es dona a tots els àmbits analitzats) de la naturalesa específica de la 
població jove si la comparem amb el total de la població. El percentatge de joves d’origen 
estranger és més alt que no pas si el percentatge el mirem amb el total de la població. 
Malgrat això, aquest percentatge està per sota del comarcal i molt allunyat del percentatge 
català. Podem concloure, doncs, que Puig-reig és un municipi amb poca població (jove) 
migrada. Cal tenir present una realitat que encara no recullen les dades numèriques, i és 
que l’arribada de col·lectiu jove no acompanyat pot ser influent en el futur de les polítiques 
socials del municipi. 
 

Trajectòria Educativa 
Sobre les dades educatives, més enllà d’analitzar les bones taxes de graduació tant d’ESO 
com de Batxillerat que hi ha a la comarca de les aportacions dels grups de treball i en el 
cas de l’educació formal en destaquen alguns trets en concret, principalment:  
- Es detecta una opinió diversa sobre l’acompanyament i assessorament acadèmic entre 

l’opinió del col·lectiu jove i la dels professionals. Caldria veure quina realitat existeix vers 

aquest acompanyament. Potser és un acompanyament que existeix però que les joves 

no el valoren suficient.  

- La poca varietat d’estudis de formació professional que hi ha al territori i el desplaçament 

inclús fora de la comarca per realitzar segons quines branques o famílies.  

- La manca d’una oferta formativa no reglada que vagi més enllà dels cursos de lleure o 

similars. 

Un apunt que cal tenir en compte perquè així s’ha manifestat és la necessitat de rebre 
suport en la mobilitat per poder continuar estudiant, de manera que a la ja pròpia dificultat 
d’anar a estudiar fora del municipi, intentar evitar que el motiu econòmic es converteix en 
un agreujant.  

 

Trajectòria Laboral 
L’atur juvenil registrat a Puig-reig és insignificant si mirem les dades numèriques 
exclusivament, ja que en una població d’aquestes dimensions, és normal que els índex 
d’atur registrat siguin petits. En aquest sentit, cal incidir en les dificultats estructurals i que 
van associades al col·lectiu jove, com són la precarietat laboral i les dificultats d’accés a 
una primera feina. Amb les aportacions fetes dels grups de treball i entrevistes en podem 
destacar els següents trets: 

- Els joves són conscients de les dificultats actuals del mercat de treball però creuen 

que per segons quin tipus de feina o època de l’any més o menys es pot treballar.  

- Desconeixen en general els serveis i recursos que tenen al seu abast, 

principalment del consell comarcal  i tampoc tenen clar quins canals d’informació hi 

ha sobre ofertes de feina ni on ni com s’han d’adreçar per rebre aquesta 

informació. Es manca assessorament i acompanyament en temes laborals.  

- Creuen que Puig-reig té potencialitats i un seguit de sectors econòmics vinculats 

als serveis que s’haurien de potenciar i establir mecanismes perquè empreses i 

joves poguessin teixir més i millors vincles.  
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Emancipació familiar (habitatge) 
Sobre les conclusions pel que fa a l’habitatge, malgrat saber de les dificultats existents al 
propi col·lectiu, es considera que a Puig-reig es poden trobar lloguers assequibles i que no 
és una temàtica de màxima prioritat pel col·lectiu.    
Es valoren les potencialitats existents al territori, amb les colònies com a espais on establir 
noves tipologies d’habitatges i per tant generar més oportunitats. 
Un altre aspecte a destacar és la manca de suports o ajudes per tal de poder-se 
emancipar. Consideren important facilitar al màxim la informació dels serveis i recursos 
existents, encara que siguin a nivell comarcal.     
 

Vida saludable 
Puig-reig és un municipi, en general, saludable, on es valora principalment les 
potencialitats de l’entorn així com el suport que poden donar les entitats esportives alhora 
de practicar una esport. Aquest seria doncs, un dels principals factors a tenir en compte 
alhora de desenvolupar polítiques pels joves i que potenciïn aspectes saludables.  
 
Sobre els recursos que s’ofereixen s’haurien de treballar més ja que tot i haver-hi 
programes destinats al propi col·lectiu, aquests no acaben de sorgir el seu efecte i per tant, 
cal focalitzar els recursos en les demandes i necessitats del col·lectiu jove, com ara 
millorar les xerrades i tallers que s’ofereixen al IES.  
  
Pel que fa a conductes de risc, si que hi ha, com en d’altres municipis catalans, un consum 
de tòxics, principalment d’alcohol i de drogues “toves”, així com de consum de tabac 
vinculat a l’oci nocturn i a la diversió. Malgrat no percebre’s com un punt alarmant, si que 
cal reflexionar sobre la sexualitat i com viu el jovent tot el que envolta les relacions sexuals, 
en el sentit que cal treballar des de la vessant més emocional, com també la de 
minimització de riscos, principalment de MTS, apunt en el que l’equip de professionals hi 
va posar molt d’èmfasi.   
 

Cultura i oci juvenil 
S’obre les activitats d’oci i culturals, es valora el potencial de les activitats, sobretot 
festives, que es fan al poble. Alhora es reclamen més espais lliures i ampliar l’oferta 
d’activitats que actualment s’està fent, ja que es reconeix que està molt vinculada a l’oci 
nocturn. En aquest sentit, podem concloure que les necessitats del col·lectiu jove vers l’oci 
es centren en: 

- Ampliar l’oferta d’activitats d’oci (sobretot a l’estiu). 

- Espai de trobada entre el jovent sense que hagi de ser un espai exclusivament 

dinamitzat o dirigit. Coneixen l’espai jove, però l’utilitzen poc.  

- Aprofitar els equipaments municipals existents i el vincle que pot haver-hi entre el 

col·lectiu jove i l’ajuntament per millorar la dinamització en cultura i oci juvenil (no 

festiu). 

 
 

Participació i associacionisme 
Es posa en evidència que hi ha pocs joves vinculats a entitats i que la participació en 
general és baixa i a més realitzada pels mateixos individus. La majoria d’entitats que hi ha 
al municipi les formen adults i gent gran.  Les poques entitats juvenils es veuen 
necessitades de poder-se oferir al col3lectiu jove en general i treballar per la incorporació 
de més persones.  
Alhora, aquest treball també s’ha de fer de d’una vessant més social per incorporar joves 
amb menys oportunitats de manera que hi hagi un treball inclusiu i d’integració.  
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Com dèiem en les conclusions sobre cultura, cal aprofitar la proximitat amb l’Ajuntament i 
la facilitat de contacte i de relació per promoure i incrementar les polítiques participatives 
vers els joves i així de retruc incrementar la implicació del jovent en la vida social i cultural 
del municipi.  
 

Cohesió social i territorial 
Sobre les conclusions de cohesió social i territorial, hi ha unanimitat, en tant n quant es veu 
la necessitat de saber afrontar i treballar la nova realitat social amb el col·lectiu de 
persones no acompanyades. Aquesta nova realitat requereix d’un treball transversal i que 
impliqui tant a institucions com a ciutadania i des del pla local de joventut, caldrà donar-hi 
resposta. 
 
I també, a Puig-reig, com en la resta de municipis de la zona, hi ha la problemàtica 
comarcal vers la mobilitat exterior (fora del propi municipi) i les opinions expressades així 
ho manifesten, però també certes dificultats de mobilitat interna, sobretot entre els diversos 
nuclis de població que conformen el municipi de Puig-reig.    
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TANCAMENT 
La diagnosi de la realitat juvenil de Puig-reig ha posat sobre la taula la realitat d’un 
col·lectiu, al qual el nou PLJ haurà de donar resposta. Les necessitats detectades així com 
les conclusions que s’han exposat han de permetre continuar fent un treball profund per tal 
de resoldre i intervenir vers les mancances que la diagnosi ha aflorat. 
 
És per això, que amb el tancament d’aquesta diagnosi, es proposen algunes línies 
estratègiques d’intervenció, que han de donar unes pautes orientatives per a la redacció 
del disseny de la intervenció.  Aquests línies d’intervenció, exposen en termes generals 
aquelles idees base sobre les que haurà de girar el nou pla local, però sent conscients que 
les intervencions en matèria de joventut que haurà de desenvolupar el futur pla local en 
són moltes més i que per tant, caldrà valorar tota la diagnosi per incloure intervencions 
més profundes.  
 
Exposem doncs, els punts claus o estratègics que haurà de desenvolupar-se en la fase de 
disseny del nou PLJ de Puig-reig: 
 
 
Un pla local que faci de l’espai jove, el referent de les polítiques de joventut. Un espai que 
potenciï la formació, l’assessorament i la informació en les polítiques emancipatives 
(educació, treball i habitatge) l’espai jove.  
 
Un pla local que incorpori la creació o gestió d’un espai transversal que permeti al 
col·lectiu jove desenvolupar les seves activitats culturals i participatives.  Això permetria 
potenciar un espai relacional entre el col·lectiu jove i alhora generar noves dinàmiques 
culturals, d’oci i de lleure, que a la llarga permetrien implicar més al jovent en la vida 
comunitària de Puig-reig.  
 
Un pla local que treballi per la creació de primeres oportunitats laborals i d’accés a 
una primera feina per al col·lectiu jove. Aquest nou pla, hauria de generar sinèrgies entre 
els diversos sectors econòmics del municipi i potenciar polítiques d’accés al mercat de 
treball ja sigui mitjançant pràctiques a empreses, projectes propis de l’ajuntament o 
buscant convenis amb sectors professionals.  
 
Un pla local que afronti la nova realitat social que viu el municipi amb un treball 
transversal i inclusiu cap al col·lectiu jove de persones migrades soles. 
 
Amb tot, quan s’acabi de redactar la totalitat del document, del qual, aquesta diagnosi en 
formarà part, tindrem el punt de partida de les noves polítiques de joventut de l'Ajuntament 
de Puig-reig. 
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