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Presentació 
 

Aquest és el Pla Local de Joventut, redactat des de l’Ajuntament de la Pobla de 

Segur. Un document que s’elabora cada quatre anys (aquesta vegada, de 

manera excepcional per la COVID-19, cinc anys després), un període d’anys 

suficients com perquè la realitat juvenil canviï i les polítiques de joventut s’hagin 

de reajustar.  

Fent la vista enrere es pot apreciar l’augment considerable en els projectes en 

matèria de joventut engegats, no ja des del primer pla, redactat el 2004, sinó 

des del darrer, l’any 2016. Des de la redacció d’aquell document, l’Ajuntament 

ha bastit una estructura tècnica encarregada de les polítiques de joventut, amb 

un objectiu clar: poder oferir al jovent de la Pobla de Segur les oportunitats 

necessàries per desenvolupar una vida amb garanties.  

Partint d’aquestes premisses i de la diagnosi de la realitat juvenil es presenta 

aquest Pla Local pensat per ésser coherent amb el pressupost destinat a 

Joventut, sense deixar de ser pretensiós en els seus objectius. La situació de 

crisi actual generada arran de la pandèmia del coronavirus, afecta tots els 

sectors de la societat i els joves són un dels principals col·lectius que pateix 

més. Fet que ens obliga a potenciar les polítiques per a joves per ajudar–los a 

trobar la millor sortida. 

 

El Pla Local de Joventut està validat pels representants polítics de la Pobla de 

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

fins a la seva propera revisió total l’any 2025  
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1. Diagnosi de la realitat juvenil 
 

1.1 Anàlisi de la realitat juvenil  
 
La Pobla de Segur és un municipi de la comarca del Pallars Jussà, a la 

província de Lleida. El seu terme municipal, amb una extensió de 32,38 km2 i 

una densitat de 92,7 habitants per kilòmetre quadrat, limita al nord amb el 

municipi de Baix Pallars, ja dins la comarca del Pallars Sobirà, al sud amb el de 

Salàs de Pallars i tant a l’est com a l’oest amb el de Conca de Dalt. 

 

El municipi de la Pobla de Segur inclou els nuclis de població de Pumanyons, 

Gramuntill,  Montsor i Sant Joan de Vinyafrescal. D’aquests quatre, l’últim és el 

que concentra més habitants, una seixantena, mentre que a Pumanyons tan 

sols hi ha una casa habitada, Gramuntill té un establiment de turisme rural i 

Montsor està despoblat. La Pobla de Segur té tres accessos: des del sud i per 

la C-13, la carretera que comunica amb Tremp, la capital de comarca; des del 

nord-oest per la N-260 i direcció al Pallars Sobirà; i des del nord-est, també per 

la carretera N-260, amb sentit a la Vall Fosca i l’Alta Ribagorça. La seva 

ubicació fa que sigui una porta d’entrada al Pirineu occidental, i sigui de pas 

obligat per anar a les poblacions més importants de la zona.  

 

Població 

En el moment de redacció d’aquesta diagnosi, la Pobla de Segur compta amb 

3.091 habitants, dels quals 1552 són homes i 1539 són dones. No obstant això, 

les referències numèriques d’aquest pla seran les dades extretes de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), que xifra que a principis d’any els 

habitants de la Pobla de Segur eren 3.043 (1.515 homes i 1.528 dones). Del 

total, 443 persones estan compreses en la franja d’edat de 15-29 anys (275 

homes i 218 dones).  

 

Consultant l’evolució de la població en els darrers anys, es confirma la 

tendència positiva engegada el 2018 després de 8 anys en un descens 

continuat. El pic més alt de població el trobem l’any 2010 amb 3.266 persones. 

Per altra banda, durant el pas del temps respecte el darrer Pla de Joventut 

podem observar que la població de la Pobla de Segur ha experimentat un 
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avenç significatiu representat amb un increment de 70 habitants respecte el 

2016. 

 

 

L’estructura de població de la Pobla de Segur és semblant a la piràmide 

poblacional catalana, on el grup més nombrós de la població es troba a la 

franja d’edat entre els 35 i els 59 anys en el cas del homes i entre els 40 i 64 

anys en el cas de les dones: en concret a la Pobla son el 36,37% i el 33,18% 

del total de la població respectivament.  

 

 

 

La població juvenil d’entre 15 i 29 anys representa el 14,5%. Aquesta xifra va 

en augment des del 2003, essent el 2007 l’any amb més natalitat registrada (40 

naixements) des de la dècada dels anys 80. No obstant això, el 2020 va 

registrar la xifra més baixa de naixements, amb un total de 18. En comparació 

Franges quinquennals 
d’edats entre els 10 i 
els 29 anys 
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amb cinc anys enrere, s’ha guanyat una quarantena de joves més. El 2016, 

eren 401 els joves empadronats a la Pobla de Segur. Si filtrem per cada franja 

d’edat compresa entre els 15 i els 29 anys, trobem que la de 25-29 anys és la 

que té més pes, amb un total de 174 joves, respecte els 131 de la 20-24 i els 

138 de 15 a 19 anys.  

 

Població migrant 

Un anàlisis de la joventut per nacionalitats ens aproxima a la fotografia d’una 

joventut plural a l’any 2021, on la població estrangera del nostre municipi 

representa el 19,3% del total de la població (l’any 2016 era el 14,76%). Les 

nacionalitats estrangeres més comunes a la Pobla de Segur són la marroquina 

(43% del total d’estrangers), la brasilera (17%) i la romanesa (7%).  

 

Treball  

Segons la informació facilitada per part del SOC a la Pobla de Segur hi ha, a 20 

de desembre de 2020, 40 persones menors de 30 anys en situació d’atur. 

L’edat amb unes majors xifres d’atur és la franja entre 25 i 29 anys (62,5%). Pel 

que fa al sexe, l’atur a la Pobla afecta més al sexe femení (65%) que al sexe 

masculí. Pel que fa al sector d’activitat econòmica, es pot comprovar la gran 

majoria d’aquestes quaranta persones a l’atur provenen d’una feina relacionada 

amb el sector dels serveis. La següent taula també ens porta a pensar que hi 

deu haver un gran volum de joves que tot i no haver treballat mai encara no 

estan apuntades a l’atur, ja que només hi ha dues persones que no tenien 

ocupació anterior.  

 
Font: SOC – desembre 2020 

Les xifres també permeten relacionar l’edat i el nivell de formació, obtenint la 

següent taula.   

 
Font: SOC – desembre 2020 
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Al municipi de la Pobla de Segur a desembre de 2020 hi ha un total de 172 

persones aturades, que representen el 23,53% del total del Pallars Jussà (on hi 

ha 732 persones en aquesta situació). La Pobla de Segur és el segon municipi 

del Pallars que registra més atur, per darrere de  Tremp que encapçala la llista. 

A través d’aquestes dades podem arribar a la conclusió de que els dos 

municipis amb més habitants del Pallars Jussà també son els dos que registren 

més atur amb una gran diferència. A la següent taula es poden veure les dades 

estadístiques.  

 

 
Font: SOC – desembre 2020 

 

 
Educació i formació 

A la comarca del Pallars Jussà hi ha quatre centres educatius de secundària, 

dos dels quals a la Pobla de Segur: l’Institut de la Pobla de Segur i l’Institut 

Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEMP). El primer ofereix els estudis 

obligatoris de secundària, de Batxillerat i diferents cicles formatius post 

obligatoris. A més, en aquest centre es cursa l’anomenat Batxibac, que permet  

a l’alumnat completar els estudis del batxillerat català i del baccalauréat 

francès, rebent un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i 

cursant dues assignatures sobre llengua, literatura i història de França. Pel que 

fa a l’ICEMP, s’ofereixen cicles formatius de règim especial d’esports. 

Actualment, el centre té una matrícula de 800 alumnes anuals.  
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Mobilitat i transport 

Al Pallars Jussà, la mobilitat i el transport s’estructura a partir de la línia de bus i 

del tren. La línia de bus permet connectar la Pobla de Segur amb ciutats com 

Lleida i Barcelona i poblacions com Tremp, Sort o Esterri d’Àneu. En canvi, el 

tren només ofereix connexions amb Tremp i Lleida. És cert que una vegada 

arribat a la capital del Segrià, es pot connectar amb els trens fins a Barcelona, 

per bé que molt sovint el ventall d’horaris no s’ajusta a les necessitats de les 

persones usuàries.  

 

Habitatge 

 

La següent taula mostra la taxa d’emancipació juvenil a Catalunya. Els últims 

quatre anys corresponen al període de vigència del darrer Pla Local de 

Joventut, i en que es pot veure una estabilitat en la taxa al voltant del 22%, 

malgrat un lleuger augment l’any 2018.  

 

 
Font: Sistema d’indicadors sobre la Joventut a Catalunya 

 

 

 

Salut  

A la Pobla de Segur s’hi troba un Centre d’Atenció Primària, mentre que a 

Tremp hi ha l’Hospital Comarcal del Pallars. Són els dos centres sanitaris de 

referència on els i les joves es poden adreçar en cas de creure-ho convenient.  
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1.1.1 Anàlisi quantitativa 
 

Considerant que els diferents municipis del Pallars Jussà comparteixen una 

realitat juvenil similar, es va decidir elaborar de manera conjunta una enquesta 

que serveixi com a aproximació a l’anàlisi d’aquesta realitat a partir de les 

seves valoracions i coneixent les inquietuds i necessitats dels i les joves. 

L’enquesta s’ha elaborat de manera conjunta amb els consistoris de Tremp, 

Talarn, Salàs de Pallars, Isona i Conca Dellà i la Pobla de Segur, juntament 

l’Oficina Jove del Consell Comarcal. Se’n van realitzar dues, de resposta 

anònima, agrupades per franges d’edat: una destinada al grup d’entre 12 i 18 

anys i l’altra pensada per a la franja de 19 a 30 anys. El primer grup es 

centrava en els i les joves amb una edat d’escolarització, pel que es facilitar 

l’accés a l’enquesta a través dels centres educatius de la comarca. Pel que fa 

al segon grup, es va difondre  l’enllaç d’accés a l’enquesta sobretot a través de 

les xarxes socials. Així s’entén la gran diferència de participació de les dues 

enquestes. Fins a 154 joves van respondre el qüestionari, però 130 

corresponen a una edat d’entre 12 i 18 anys, mentre que 24 formen part de la 

franja d’edat d’entre 19 i 30 anys.  

 

Per obtenir una anàlisi que s’ajusti al màxim possible a la realitat juvenil, les 

preguntes  -diferents en funció del qüestionari- s’han plantejat d’una manera 

concreta, les respostes de les quals són tant dicotòmiques com d’elecció 

múltiple. També s’afegien algunes preguntes semiobertes i obertes; i s’han 

aplicat filtres que permetien variar les qüestions en funció de la resposta en 

determinades preguntes.  

 

Els temes generals tractats a l’enquesta són: dades sociodemogràfiques, 

habitatge, educació i formació, ocupació, esport, salut jove, connexió digital i 

accés a la informació, bé comú, oci i participació i serveis.  

 

A continuació es desgranen les conclusions més destacades de les dues 

enquestes.  
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Enquesta de 12 a 18 anys 

 Educació i formació:  

o Els àmbits formatius oficial amb més interès són els idiomes, la 

música, l’electrònica i el batxillerat científic i tecnològic.  

o El 47% dels enquestats desconeixen totes les opcions d’estudis 

que s’oferten a la comarca.  

o A la pregunta de resposta oberta “quina formació t’agradaria que 

s’oferís al Jussà” les respostes més comunes són: Esports, cuina, 

programació i disseny de videojocs, psicologia i arquitectura.  

 Ocupació:  

o A la pregunta “Si tinguessis oportunitat, t’agradaria treballar al 

Pallars Jussà d’aquí uns anys”, la resposta es divideix per terços: 

Sí (32,3%), No (34,6%) i no ho sé (33,1%).  

 Salut jove: 

o El 74% dels enquestats practiquen algun esport, ja sigui en equip 

o individualment; mentre que el 26% restant no en practica cap.  

o El 33,3% dels enquestats respon que no coneix els equipaments 

esportius de la comarca. Més de la meitat (51%) responen que sí 

que els utilitza. 

o De les opcions d’hàbits proposades, consumir alcohol i les 

botellades són els més freqüentats. Per la resta (tabac, cànnabis i 

altres drogues), les respostes són més residuals.  

o A la pregunta “vols tenir més informació dels següents temes de 

salut?”, les respostes més comunes són: Salut emocional, salut 

mental, sexualitat i TCA. LA majoria respon que els agradaria 

rebre informació en tallers en horari lectiu.  

o Pràcticament la meitat dels enquestats (46,2%) asseguren que 

NO saben a quin centre o professional dirigir-se en cas de 

necessitar acompanyament en algun tema de salut.  

o A la pregunta “Has viscut o presenciat aquestes violències”, 

destaca la quantitat de respostes a violències per aspecte físic. 

És la única on el “sí” supera al “no”. És preocupant també que el 

38’5% respon que NO sabria on acudir si visqués alguna 

d’aquestes violències.  
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 Connexió digital:  

o La majoria assegura conèixer els punts de la Pobla on es pot 

disposar de connexió a internet: la Biblioteca (114/130) i el 

Telecentre (98/130).  

o Les xarxes socials més utilitzades són, per aquest ordre, 

WhatsApp, Instagram, Youtube i TikTok 

o Les xarxes socials són el canal d’informació per on s’assabenten 

del que es fa al Pallars, en 60 de les13 respostes. Tot i que n’hi 

ha 23 que han respost “no me n’assabento”. 

o El 55,4% dels enquestats NO coneix els riscos de la 

hiperconnectivitat. I els tres riscos que consideren més urgents de 

tractar són l’assetjament afectiu/sexual, l’aïllament social i pes 

publicacions ofensives.  

 Bé comú i justícia climàtica: 

o El 80,8% no utilitza el transport públic.  

o A la pregunta “Creus que el canvi climàtic està afectant el Pallars 

Jussà”, les respostes són “una mica” (51,5%), “no ho sé” (23,8%), 

“molt” (20%) i “gens” (4,6%). 

 Oci i participació:  

o Les activitats que centren més hores del temps lliure són: Quedar 

amb les amistats (85/130), connectar-se a les xarxes  (71/130) i 

activitats esportives (64/130). Els enquestats podien marcar fins a 

tres activitats.  

o Tan sols un 12% dels enquestats participen en alguna associació. 

La batucada (4), l’escola de música de Tremp (2) i l’EPS (2) són 

les entitats on més participació hi ha.  

o El 30% diu que l’oferta d’oci per al jovent del municipi no el 

satisfà; un altre 30% diu que sí i un 40% respon que no ho sap.  

o El 55% dels enquestes creu que al municipi hi falten espais joves 

amb tallers i activitats diverses. Un 20% creu que no i un 25% diu 

que no ho sap. 

 

Finalment, a la pregunta oberta “què creus que es prioritari realitzar al Pallars 

Jussà per als joves” les respostes més comunes són: augment i varietat 
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d’activitats; més festes i concerts; espais per a jove; més activitats esportives 

(competicions) i noves instal·lacions (pista d’atletisme); Més espais on estudiar 

amb tranquil·litat (amb wifi i cafè), més activitats i tallers; xerrades informatives 

sobre sexualitat realitzades per professionals; més ajudes al jovent amb 

problemes familiars i domèstics; donar més veu als joves.  

 

Enquesta de 19 a 30 anys 

 Educació i formació:  

o El 62,5% dels enquestats no està estudiant actualment.  

o Els àmbits de formació amb més interès són la música, els 

idiomes i els esports de muntanya.  

o El 50% dels enquestats no coneixia l’existència de totes les 

opcions d’estudis a la comarca.  

o A la pregunta de resposta oberta “quines formacions t’agradaria 

que s’oferissin al Jussà”, les respostes més comunes són 

emprenedoria, màrqueting i cuina.  

 Ocupació:  

o El 70% dels enquestats responen que actualment està treballant, 

mentre que el 30%, no. D’aquests últims el 71% està estudiant i 

un 28% afirma que està buscant feina.  

o El 58% dels enquestats que actualment estan treballant tenen un 

contracte indefinit. Els sectors amb més ocupació són el comerç 

(5 respostes) i “altres (4 respostes).  

o Un terç dels enquestats responen que d’aquí uns anys es veuen 

muntant un negoci.  

 Habitatge:  

o El 54,2% dels enquestats no està emancipat, un 45,8% sí. De les 

persones emancipades, un 63,6% ha manifestat que ha tingut 

“una mica” de dificultats per trobar un habitatge en bon estat i un 

preu assequible. Un 18,2% creu que ha tingut “moltes dificultats” i 

el mateix percentatge respon “gens”.  

o El 75% de les persones enquestades NO coneix l’oficina local 

d’habitatge.  
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 Salut jove:  

o Les persones que asseguren que practiquen esport, ja sigui 

individualment (62.5%) o en equip (8,3%), sumen un 70%.  

o El 54,2% dels enquestats consideren que l’activitat esportiva s’ha 

vist disminuïda com a conseqüència de la COVID-19. Un 25% 

creu que ha augmentat i un 20,8% considera que no ha variat.  

o Els temes de salut que més interès desperten són els referents a 

la salut emocional, la salut mental, i la sexualitat.  

o El 75% de les persones enquestades NO sap a quin centre o 

professional dirigir-se en cas de necessitar acompanyament en 

algun tema referent a la salut.  

o És considerable el nombre de persones que asseguren haver 

viscut o presenciat violències de gènere o per aspecte físic. Són 

les dos opcions on les respostes afirmatives superen les 

negatives.  

o El 62,5% no sap on acudir si visqués alguna de les violències 

esmentades anteriorment.  

 Connexió digital:  

o La gran majoria dels enquestats coneixen la Biblioteca i el 

Telecentre de la Pobla com a espais on es pot disposar de 

connexió a internet.  

o 18 persones asseguren que s’assabenten del que es fa al Pallars 

Jussà gràcies a les xarxes socials.  

o A la pregunta “marca els tres riscos que consideris més urgents”, 

les respostes més escollides són l’addicció a la connectivitat, el 

sedentarisme i l’aïllament social.  

 Bé comú i justícia climàtica.  

o El 62,5% de les persones enquestades responen que no utilitzen 

el transport públic. Un 25% diu que ho fa a vegades i un 12,5% 

assegura que mai l’utilitza. Dels que sí que l’utilitzen (a vegades o 

sempre) valoren malament la freqüència. És l’única opció on la 

resposta “malament” supera la “bé”. Els que no utilitzen el 

transport públic responen que és per disposar de cotxe propi o 

per la poca freqüència.  
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 Oci i participació 

o Les tres activitats que centren més hores del temps lliure són: 

“quedo amb les amistats”, “tasques de la llar” i “esportives”.  

o El 70,8% de les persones enquestades no participen en cap 

associació del municipi.  

o El 66,7% considera que la COVID-19 ha afectat “molt” el seu 

temps lliure. Un 29,2% creu que ho ha fet “una mica” i un 4,2% 

considera que no ha afectat “gens”.  

o El 75% dels enquestats considera que al municipi hi falten espais 

joves amb tallers i activitats diverses. El 25% restant respon que 

no ho sap.  

 

Finalment, a la pregunta oberta “què creus que es prioritari realitzar al Pallars 

Jussà per als joves” les respostes més comunes són: més espais de lleure i 

socialització, més oferta cultural (concerts, teatres, xerrades...), millor 

coneixement dels pisos buits de la comarca i d’aquells als quals els propietaris 

estarien disposats a fer-ne una cessió tipus masoveria urbana. 

 

1.1.2 Anàlisi qualitativa 
 

La intenció a l’hora de convocar grups de discussió és obtenir dades 

qualitatives complementàries a l’enquesta. L’objectiu d’aquestes sessions és 

extreure’n un discurs de consens grupal als diferents aspectes tractats. A 

diferència de l’enquesta, aquestes trobades es van coordinar directament des 

de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. S’ha realitzat una trobada de joves 

majors d’edat, la convocatòria de la qual es va fer a través de les colles 

participants al Fem Colla de la Festa Major. A més, les participants també 

formaven part de l’Agrupació Escolta de la Pobla de Segur, per tant la sessió va 

servir també per aprofundir en temes relacionats amb la seva entitat, en 

general, i en la seva visió sobre la participació i el món de l’associacionisme.  

 

Per dinamitzar les sessions es van pensar un seguit de dinàmiques, amb 

l’objectiu de facilitar la participació de tots els i les assistents i d’ordenar les 

idees i propostes que anaven sortint. En general, les sessions consistien en 
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llistar punts positius, aspectes negatius i propostes dels diferents temes. La 

dinamització i moderació del grup de discussió va anar a càrrec del tècnic i la 

regidora de Joventut.  

 

Aquestes van ser algunes de les opinions que es recullen de les trobades:  

 

Oci:  

- “Al Pallars l’hivern es fa molt llarg, hi ha poques activitats d’oci”. 

- “Una proposta és aprofitar la participació del Fem Colla i fer activitats 

pensades per les colles durant l’any: concurs de paelles, gimcanes...” 

 

Treball: 

- “Quan buscava feina per aquí no sabia on fer-ho” 

- “Hi ha una borsa de treball per als qui busquen feina però cap plataforma 

per mostrar-se els que busquen treballadors/es” 

 

Habitage:  

- “A la meva família tenim pisos buits però no es plantegen posar-los a 

lloguer”.  

- “Crec que hi ha un gran desconeixement dels pisos buits i que puguin estar 

a disposició de lloguer”.  

 

Formació:  

- “Estaria molt bé fer algun taller d’aquelles coses que no t’ensenyen a 

classe i que després et trobes. La primera vegada que em van donar una 

nòmina em vaig quedar igual”.  

 

Participació: 

- “El camp de treball està molt bé. Jo el vaig fer i em va agradar molt. És una 

setmana de feina que sinó estaria a casa sense fer res”.  

 

Entitats: 

- “Per nosaltres és molt positiu poder comptar amb un local cedit per 

l’Ajuntament”.  
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- “Sempre que necessitem material o un cop de mà de la brigada, l’ajuntament 

ens ajuda molt. Per exemple, portant tot el material de campaments al lloc on 

ens instal·lem.  

- “Hi ha hagut algun problema derivat d’una falta de comunicació amb 

l’Ajuntament”.  

 

 

Per poder continuar l’anàlisi qualitativa de la realitat juvenil, a banda d’aquests 

resultats, cal fer esment del món associatiu de la Pobla de Segur on un seguit 

d’associacions i/o entitats d’àmbits diversos treballen voluntàriament, des de fa 

anys, generant propostes on els joves majoritàriament en son els protagonistes 

ja sigui perquè les iniciatives son per a ells/per a elles o perquè alguns dels 

membres de les juntes directives son persones joves: al municipi els Escoltes 

de la Pobla de Segur (EPS) és l’única entitat juvenil censada com a tal, però 

n’hi ha moltes d’altres liderades per joves i que a continuació es detallen. 

 

Escoltes de la Pobla de Segur (EPS) 

L’agrupament escolta EPS és una entitat sense ànim de lucre que vol educar 

els nens i les nenes a partir d’activitats, jocs i tallers inculcant-los valors com 

l’amistat i la companyonia entre d’altres. Els caps (joves d’entre 19 i 25 anys) 

treballen de forma voluntària per portar correctament el centenar d’escoltes que 

en formen part. A més dels caus, dos dissabtes al mes, es duen a terme una 

sortida trimestral de cap de setmana a nivell d’agrupament a una casa de 

colònies, on s’executen diferents activitats al voltant d’un eix i on els nois i les 

noies aprenen a col·laborar entre tots. A part de totes les activitats que fan en 

el transcurs de l’any, a l’estiu es realitzen uns campaments d’una durada 

setmanal en tendes de campanya. Amb els prop de cinquanta anys 

d’experiència que té l’Agrupament, s’han fet càrrec de diferents generacions, 

però sempre amb un mateix objectiu: educar, ensenyar i fer passar una bona 

estona als nens i nenes, nois i noies escoltes i guies. En l’actualitat, l’EPS 

disposa d’un local cedit per l’Ajuntament ubicat a l’edifici Raiers II, a l’Avinguda 

Pirineus.  
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Associació dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

L’associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa va ser creada l’any 

1979 amb l’objectiu de recordar l’antic ofici de raier, molt popular fins al segle 

XIX a la Pobla de Segur i zones de muntanya, que consistia en el transport de 

la fusta pel riu. Des de fa trenta-set anys, el primer cap de setmana de juliol, els 

Raiers celebren la seva Diada i durant l’any fan trobades internacionals 

biennals. La Junta d’aquesta Associació està constituïda bàsica i exclusivament 

per gent jove. La influència i participació dels joves en aquesta festa és clau, 

ajudant a que sigui més jove, més activa i més animada, intentant que no sigui 

només la baixada pel riu del diumenge i que hi hagi activitats complementàries 

durant el primer cap de setmana de juliol (és quan es celebra la Diada) i per a 

tot tipus de públic. 

 

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur 

L’origen de les falles al Pirineu és mil·lenari, com l’atracció instintiva que sentim 

cap a les flames des de la Prehistòria. A la Pobla de Segur la baixada es 

remunta als anys 50. L’Associació va ser fundada l’any 2013 amb la finalitat 

d’apropar la festa de les falles a la gent del poble i promocionar més enllà de 

les nostres contrades. Com a membres de l’Associació o bé com a 

col·laboradors externs hi ha moltes persones joves amb compromís i amb 

implicació per fer créixer aquesta festa i ajudar a mantenir el patrimoni cultural 

de la Pobla.  

 

Club Esquí de la Pobla de Segur (CEPS) 

El CEPS és el club d’esquí de la Pobla de Segur que agrupa una gran quantitat 

de gent de totes les edats i entre ells una gran quantitat de joves que tenen una 

mateixa afició:  la natura. La seva passió per la muntanya els porta a organitzar 

activitats que van més enllà de la neu. A més de l’organització de cursos 

d’esquí infantils i adults i la participació a la lliga de l’esquí escolar, el CEPS 

també destaca per l’organització de la Firaski, de l’Open Vall Fosca i del 

Correpallars (Lliga pallaresa de curses de muntanya). A més, pels socis i 

sòcies, els CEPS organitza sortides d’esquí, de senderisme, tallers de formació 

i cursos d’iniciació d’escalada per a infants i joves. A més el CEPS organitza 
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cada temporada d’hivern els cursets d’esquí alpí, tant per a nens i nenes com 

per a adults, i des del nivell debutant al de perfeccionament.  

 

Colla castellera Malfargats de Pallars 

Aquest projecte va néixer l’estiu del 2017 arran dels pressupostos participatius 

del consell comarcal del Pallars Sobirà, però el plantejament des del primer dia 

va ser de fer una colla castellera per al conjunt de les dues comarques 

pallareses. Malgrat que les primeres trobades i assajos tenien lloc a Sort, als 

sis mesos van decidir instal·lar-se a la Pobla, com a la població epicentre de les 

dues comarques. En col·laboració amb la regidoria d’Esports de l’Ajuntament, 

els assajos es van traslladar al Pavelló municipal. La colla castellera és una 

associació de caire familiar, on s’agrupen persones de totes les edats. Ara bé, 

una de les dificultats que s’han trobat des del seu inici és la falta de constància i 

un compromís irregular dels seus membres, situació que la pandèmia sanitària 

ha agreujat.  

 

Col·lectiu Voliaina 

El Col·lectiu Voliaina va néixer el juny del 2020 amb l’objectiu de donar 

visibilitat al col·lectiu LGTBI+. Malgrat que la seva acció és conjunta a les dues 

comarques pallareses, la iniciativa va sorgir a partir d’una proposta dels 

pressupostos participatius de la Pobla de Segur. El col·lectiu organitzen actes 

reivindicatius (en les commemoracions dels dia per l’Alliberament LGTBI, per 

exemple), trobades, xerrades i tallers de formació. 

 

Club de Futbol i Escola de Futbol de la Pobla de Segur 

En aquest cas parlem de dues associacions diferents però amb punts en comú. 

El Club de futbol de la Pobla de Segur és l’entitat esportiva més antiga de la 

població, s’estructura al voltant de l’equip que participa de competicions 

territorials de la Federació Catalana de Futbol. Actualment no només reuneix 

joves del municipi sinó que també hi juguen futbolistes de poblacions veïnes. 

L’Escola de Futbol és l’entitat esportiva centrada en l’aprenentatge del futbol i 

de l’assimiliació dels valors i aprenentatges vinculats a l’esport. Actualment hi té 

dos equips, competint en categoria aleví i cadet, respectivament. Són molts els 

joves que tenen vinculació tant amb el club com amb l’escola, ja sigui perquè 
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n’han format part, perquè hi juguen actualment o perquè entrenen als diferents 

equips escolars.  

 

Club Atletisme La Pobla de Segur (CAPS) 

El Club d’Atletisme reuneix els apassionats i apassionades de l’atletisme del 

municipi. Neix el 1995  per l’afició d’un professor d’educació física que va 

animar els i les estudiants a practicar l’atletisme a la zona. Després d’anys de 

poca activitat, el club reviu el 2016 i ara està actiu participant a l’Olimpíada 

Flamisell i en els diferents crossos i proves esportives escolars i federades. 

Actualment hi ha infants i joves d’entre 6 i 16 anys.  

 

Associació Musical dels Pirineus (AMUP) 

L’objectiu principal de l’AMUP és el foment de la música en viu. És una entitat 

que reuneix músics i aficionats a la música principalment d’arreu del Pallars 

Jussà. L’agrupació aplega membres de totes les edats, també de la franja jove, 

i el seu públic és principalment jovent.  

 

Moto Sport Pallars 

Aquesta entitat es dedica a la promoció dels esports de motor com el trail o 

l’enduro i aplega aficionats d’aquestes modalitats. Gestiona el Parc Motor de 

Trial del municipi veí de Conca de Dalt, amb zones per a la pràctica d’aquest 

esport i organitza campionats a nivell autonòmic i nacional.  

 

Sprint Ciclo Club i Trenkabikers 

El punt d’unió d’aquestes dues associacions és la pràctica del ciclisme. La 

primera organitza sortides amb bicicleta de carretera mentre que a 

Trenkabikers condicionen camins i corriols pel descens en bicicleta de 

muntanya. La popularització d’aquest esport ha fet que molts veïns i veïnes 

decideixin formar-ne part.  
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1.1.3 Recull de les propostes actuals de la regidoria de Joventut 
 

Continuant amb l’anàlisi de la realitat juvenil, tot seguit es presenta 

esquemàticament la visualització de les accions de joventut dutes a terme 

durant el darrer any al municipi: 

 

Programa Activitats Col·laboracions Descripció 

Educació Cicles formatius 

de règim especial 

d’esports de 

muntanya i 

escalada 

Institut de la Pobla de Segur 

 

Departament  d’Ensenyament 

de la Generalitat 

L’Institut ofereix mòduls d’esports de 

muntanya i escalada que segueixen molts 

joves vinguts d’arreu de Catalunya. 

Punt d’Informació 

Juvenil  

Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament 

 

Consell Comarcal del Pallars 

Jussà 

Assessorament als joves del municipi 

d’aspectes relacionats amb el treball, 

habitatge..  

Tallers i activitats 

en clau de gènere 

Regidoria de Joventut 

 

Escola Els Raiers 

 

Institut de la Pobla de Segur 

Oferir tallers i activitats en clau de gènere 

per sensibilitzar  i conscienciar l’alumnat, 

desmuntar estereotips i construccions 

socials i normatives.  

Treball Borsa de Treball Regidoria de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament 

L’Ajuntament dóna servei a la Borsa de 

Treball per tal de posar en contacte l’oferta i 

la demanda de feines a la zona. 

 Càpsules 

formatives 

Oficina Jove del Pallars Jussà Quatre sessions formatives dirigides a la 

preparació per accedir al món del treball. 

Salut Xerrades 

preventives 

Regidoria de Joventut 

Oficina Jove del Pallars Jussà 

Diputació Lleida 

Institut de la Pobla de Segur 

Xerrades a la ESO sobre la prevenció en el 

consum de drogues a les festes i sobre 

temes d’igualtat entre homes i dones. 

 

 

 

 

Projecte 

Ampollon 

Regidoria de Joventut 

Oficina Jove del Pallars Jussà 

Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament de Tremp 

Campanya informativa dels efectes del 

consum d’alcohol durant el “botellón” a nivell 

personal i a nivell social per les conductes 

incíviques que comporta aquesta pràctica. 

 Teatre fòrum  

 

Regidoria de Joventut 

 

Institut de la Pobla de Segur 

Organització de sessions de teatre fòrum 

amb l’alumnat de l’Institut per posar l’atenció 

en situacions concretes i fer-ne una reflexió 

posterior.   
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Participació  

 

 

Parc de Nadal Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament 

 

Regidoria d’Esports de 

l’Ajuntament 

 

Institut de la Pobla de Segur 

Propostes de quatre tardes d’activitats 

durant les vacances de Nadal, per a un 

públic bàsicament infantil.  Organitza 

l’Ajuntament i els/les alumnes de 4t d’ESO 

donen suport a la venda d’entrades, al servei 

de bar i a algunes activitats. Ho fan per 

recaptar diners pro-viatge final de curs.  

Pressupostos 

participatius 

Regidoria de Joventut Pressupostos participatius perquè els i les 

joves del municipi puguin decidir en què 

s’inverteixen part del pressupost de la 

regidoria de Joventut del consistori.  

Espai Jove Regidoria de Joventut 

 

Oficina Jove del Pallars Jussà 

Obertura d’un espai per als joves Casal Cívic 

com a punt de trobada, com a punt 

generador de noves iniciatives. 

Casal d’estiu Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament  

 

Regidoria de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament 

 

Organització d’activitats durant els mesos de 

juliol i agost.  

Camp de treball 

local 

Regidoria de Joventut 

Altres serveis del municipi 

(biblioteca, casal d’estiu...) 

Organització d’un camp de treball local per a 

joves de 12 a 18 anys a l’estiu per fomentar 

la participació voluntària i el vincle integrador 

amb el municipi.  

Cessió del local 

dels Escoltes de 

la Pobla de Segur 

Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament  

Secretaria General de 

joventut 

Cessió d’un local dels Escoltes de la Pobla 

de Segur a l’edifici Raiers II per tal que els 

joves monitors puguin realitzar activitats amb 

els infants del municipi. 

Programació 

festiva del 

municipi 

Regidoria de Joventut  

Regidoria de Festes 

Regidoria de Cultura  

Organització de les festes populars i altres 

esdeveniments per dinamitzar el municipi. 

 Fem Colla Regidoria de Joventut 

Regidoria de Festes  

En el marc de la Festa  Major de la Pobla de 

Segur, organització de tot un seguit 

d’activitats competitives a desenvolupar per 

grups o colles.  

Oci Festipallars Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament  

Consell Comarcal del Pallars 

Jussà 

Ajuntament de Tremp, Isona i 

Conca Dellà, Talarn i 

Senterada 

Trobada de músics pallaresos. L’estiu de 

2014 es va fer a la Pobla. Darrerament el 

format a canviat a una jornada ludico-festiva 

al pantà de Sant Antoni amb activitats 

aquàtiques i concerts de grups pallaresos. 

L’any 2021, a causa de la pandèmia, es va 

descentralitzar a cinc pobles diferents en 

quatre dies.  
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 Bus de la festa Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament  

Regidoria de Sanitat i Medi 

Ambient de l’Ajuntament 

Consell comarcal del Pallars 

Jussà 

Secretaria General de 

joventut 

Altres ajuntaments de la 

comarca 

Facilitar un mitjà de transport per evitar que 

els joves condueixin després d’assistir a les 

festes comarcals amb tot el que comporta. 

 

 Tallers  Regidoria de Joventut 

Departament de Drets Socials 

Organització al Casal Cívic de tallers 

formatius de temàtica diversa.  

 Activitats d’estiu Regidoria de Joventut 

Regidoria de Cultura 

Organització d’activitats (astronòmiques, 

esportives) per complementar l’oferta cultural 

i festiva d’estiu 

 Activitats 

sortides als 

pressupostos 

participatius 

Regidoria de Joventut Concreció i realització de les activitats  

sorgides als pressupostos participatius 

proposats pel jovent del municipi.  
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1.2 Anàlisi de les polítiques de joventut 
 
La diagnosi de la realitat juvenil de la Pobla de Segur també comporta una 

prèvia anàlisi i visualització dels recursos i de les polítiques existents en 

matèria de joventut: no només dels recursos que ofereix el Servei de Joventut, 

sinó també de les polítiques iniciades per la totalitat dels serveis de 

l’Ajuntament, altres institucions locals o comarcals i entitats del municipi. El 

coneixement de què s’està fent és bàsic per poder determinar a quines 

necessitats estem donant resposta i quines són les mancances reals en l’àmbit 

de la Joventut, entre d’altres. 

 

1.2.1 Recursos econòmics, humans i infraestructurals 
 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur és la principal administració que cobreix les 

necessitats dels joves del municipi a través de les seves diferents àrees: des de 

la regidoria de Joventut s’inicia i es coordina tot el treball vers els/les joves i tot 

el treball intern perquè, de manera transversal, totes les regidories vetllin i 

plantegin accions per al tram d’edat de 12 a 29 anys.  

 

Des de la redacció del darrer pla, l’Ajuntament de la Pobla de Segur ha 

incorporat personal propi a nivell tècnic, amb dedicació no exclusiva per a les 

polítiques de Joventut, prenent el relleu de la tasca realitzada els darrers anys 

assumida per l’Àrea de Promoció Econòmica. El consistori, però, continua 

formant part del projecte Dinamo, del Consell Comarcal del Pallars Jussà: el 

tècnic compartit de l’Oficina Jove del Pallars Jussà dona suport tècnic al 

personal propi de l’ajuntament en projectes en concret, com per exemple el 

casal d’estiu.  

 

Des del març del 2016 els joves del municipi disposen d’un Espai Jove, 

originàriament situat en un espai del Pavelló d’Esports i posteriorment traslladat 

al Casal Cívic. La situació causada per la pandèmia del coronavirus, però, va 

afectar l’espai provocant un tancament temporal.  
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1.3 Conclusions / orientacions 
 

Un cop feta la diagnosi de la realitat juvenil i analitzades les polítiques de 

joventut que es duen a terme al municipi es poden extreure un seguit de 

conclusions que serviran com a punt de partida del nou Pla Local de Joventut 

de la Pobla de Segur 2021-2025.  

 

Per tal de treballar aquestes problemàtiques i necessitats ha d’haver-hi una 

intervenció a tots els nivells. Per una banda, fan falta unes polítiques de 

joventut el màxim d’adequades a aquestes mancances, manca una bona 

predisposició dels joves a interactuar amb aquestes noves formes de treballar i 

finalment, una implicació de tota la comunitat, de les entitats i de la societat per 

tal de poder dur a terme propostes innovadores i amb un interès real. Cal tenir 

en compte que alguns dels temes que es manifestaven anteriorment s’han vist 

accentuats per la situació pandèmica que ha provocat el tancament d’espais 

d’oci (equipaments esportius, culturals, establiments de restauració...) així com 

les restriccions de les trobades socials, els aforaments o de l’oci nocturn. En 

aquest sentit el confinament i altres mesures sanitàries ha afectat també a 

nivell de salut mentals dels i les joves.   

 

La situació actual del jovent de la Pobla de Segur continua sent variada i 

complexa. Ens trobem amb que les limitacions dels diferents recursos destinats 

al desenvolupament dels nois/es, ja sigui des de l’educació en el lleure fins 

arribar a la inserció laboral, i per tant passant per infinitats d’àmbits, condiciona 

en excés tant la seva situació actual com el seu futur. Els/les joves de la Pobla 

de Segur reclamen accions que tinguin en compte les seves necessitats i donin 

resposta a aquestes. 
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En resum, les conclusions / orientacions que podem extreure de la diagnosi 

presentada son: 

 

Educació 

 Des del darrer pla, s’ha ampliat la oferta de cicles formatius i de 

modalitats del Batxillerat, fet que ofereix un nou ventall de possibilitats 

als i les joves per quedar-se al municipi o, fins i tot, per atreure’n de 

provinents d’arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol o francès.  

 El retorn a la Pobla de Segur de joves després de formar-se a nivell 

universitari obra moltes possibilitats 

 Cal continuar amb el treball formatiu i preventiu en tots els àmbit que 

s’està duent a terme en els centres d’ensenyaments.  

 Cal treballar en el desconeixement general de tota la formació educativa 

que s’ofereix a la comarca.  

 La pandèmia i el confinament ha agreujat les necessitats educatives 

d’infants i joves. És fa necessari treballar-ho per revertir les tendències.  

 Els horaris de la Biblioteca no faciliten que l’equipament pugui ser 

aprofitat per els i les joves.  

 

Treball 

 Cal seguir potenciar les iniciatives i projectes destinats a afavorir la 

integració de persones immigrants, en concret de les dones que sovint 

queden a marge del món laboral.  

 La borsa de treball de l’Ajuntament és una gran eina per connectar 

empreses i demandants. En aquest sentit, segueix sent important la 

creació d’una borsa d’àmbit comarcal.  

 Hi ha poca informació dels recursos d’inserció laborals comarcals.  

 Es detecta cert interès dels i les joves per crear la seva pròpia empresa.  

 Els i les joves no es plantegen, de moment, el teletreball com una opció 

de futur vàlida.  

 

Habitatge 

 Costa trobar pisos de lloguer a la Pobla de Segur.  
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 Falta coneixement dels pisos buits de la comarca. És important la 

creació d’una borsa d’habitatge comarcal.  

 

Salut 

 Preocupa l’afectació de la pandèmia en la salut mental dels i les joves, 

que tenen interès de saber-ne més d’aquest tema. 

 

Participació 

 Els projectes engegats per potenciar la participació de la gent jove i 

estretir el vincle i el sentiment de pertinença al poble són positius i cal 

continuar-los.  

 Cal seguir explorant vies comunicatives entre l’Ajuntament i el jovent.  

 

Oci 

 Cal adaptar les activitats d’oci a la realitat juvenil actual, tant pel que fa 

als interessos com pels efectes posteriors de la pandèmia.  

 L’oferta d’oci actual no satisfà. Cal buscar altres opcions, també fora de 

la temporada d’estiu.  
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2. Disseny del Pla Local de Joventut 
 

2.1 Objectius  
 

Ocupació i formació 

o Afavorir les oportunitats dels i les joves per accedir al mercat laboral.  

o Estar al cas i sol·licitar sempre que sigui possible la participació en 

programes de contractació juvenil com ho poden ser Garantia Juvenil o 

el programa Odisseu de pràctiques universitàries. 

o Seguir potenciar l’espai coworking Lo Niu d’Idees.  

o Incidir en el manteniment i en l’ampliació de l’oferta educativa formal al 

municipi i a la comarca i proposar noves activitats educatives no 

formals. 

o Fomentar l’arrelament al municipi per part tant dels i les joves arribades 

com el retorn de les persones que per raons d’estudi han hagut de 

marxar-ne.  

 

Habitatge 

o Recolzar les iniciatives sorgides des de l’Oficina Jove comarcal. 

o Programar sessions formatives relacionades amb l’habitatge per 

augmentar el coneixement dels i les joves a qüestions relacionades.  

 

Salut jove 

o Promoure la vida saludable de les persones joves de la Pobla  

o Treballar en xarxa amb el centre d’atenció primària i les centres 

educatius del municipi.  

o Seguir amb el programa Ampollón i els projectes impulsats des de 

l’Oficina Jove del Consell Comarcal.  

o Programar sessions formatives i xerrades relacionades amb els temes 

que s’han detectat de més interès per part dels i les joves: salut mental, 

sexualitat, salut emocional i TCA.  

o Desplegar i fer-ne un seguiment del protocol d’actuació davant violències  

sexuals en espais públics d’oci  
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Oci  

o Ampliar l’oferta cultural i d’oci juvenil fomentant la programació jove 

regular i ampliant l’oferta d’activitats esportives adreçades a un públic 

juvenil.  

o Proporcionar espais per a que es puguin desenvolupar les activitats 

juvenils, trobant una fórmula idònia de gestió o cogestió de l’Espai Jove.  

o Seguir organitzant el Festipallars de manera conjunta amb la resta de 

consistoris i el Consell Comarcal.  

 

Participació  

o Crear plataformes de participació directa per als i les joves del municipi.  

o Organitzar activitats que fomentin la participació juvenil i la cohesió 

ciutadana. 

o Potenciar les xarxes socials de l’Ajuntament per fer arribar la informació 

municipal al jovent del municipi, adaptant els canals i les comunicacions.  

 

2.2 Metodologia de treball 
 

El treball a desenvolupar ha de continuar les línies d’actuació dutes a terme fins 

ara. Per resumir-ho, podem afirmar que les accions en matèria de joventut 

s’han de sustentar en tres potes: la col·laboració entre tots els departaments 

del propi Ajuntament; la vinculació i la relació amb altres institucions i ens 

locals, comarcals i supracomarcals; i per últim la participació del jovent. 

Aquesta tasca, desenvolupada principalment pel personal tècnic del consistori 

estarà supervisada per part del responsable polític i comptarà amb el suport del 

tècnic compartit de l’Oficina Jove del Pallars Jussà.  

 

Interdepartamentalitat 

Aquest Pla Local de Joventut ha de marcar unes línies a seguir per tots els 

departaments de l’Ajuntament, la coordinació dels quals serà imprescindible. 

D’una banda, la tècnica de Promoció Econòmica, que abans de la incorporació 

de tècnics de joventut assumia responsabilitats en aquest àmbit, aportarà el 

seu bagatge en temes relacionats amb el treball, l’ocupació i la formació. Amb 

la regidoria d’Esports caldrà seguir promovent iniciatives conjuntes i poder 
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disposar d’equipaments esportius. El treball conjunt entre la regidoria de Salut i 

el departament de Joventut també és fonamental, sobretot en matèria 

d’educació sexual, de salut mental i de pedagogia en contra de les 

discriminacions lgtbifòbiques, de gènere, etcètera. Per a projectes relacionats 

amb altres departaments s’haurà de contactar amb el/la regidor/a i els/les 

tècnics/ques corresponents.  

 

Interinstitucionalitat 

Una de les claus principals per al bon desenvolupament d’aquest Pla serà la 

coordinació amb altres entitats, agents i/o institucions properes o amb 

competències en camps determinats. Així doncs, caldrà continuar coordinant-

se amb el Consell Comarcal pel que fa als Serveis Socials (en temes 

relacionats amb immigració o de joves amb risc d’exclusió social). Donada la 

manca de recursos i d’estructura per poder dictar polítiques en favor de 

l’habitatge, es recolzarà les iniciatives que surtin des del Consell Comarcal, a 

qui se sol·licitarà assessorament i recolzament tècnic en matèria de joventut. 

Caldrà seguir treballant de manera conjunta amb altres ajuntaments de la 

comarca en aquells projectes que es desenvolupin a nivell comarcal.  

 

També cal destacar la coordinació que hi ha d’haver amb l’Escola Els Raiers, 

l’Institut de la Pobla de Segur i l’Institut Centre d’Esports de Muntanya, amb les 

seves respectives associacions de mares i pares d’alumnes, i amb tots aquells 

agents professionals amb contacte amb la població  juvenil des de diferents 

òptiques: Centre d’Atenció Primària de la Pobla de Segur, Cos de Mossos 

d’Esquadra, l’ONG Projecte Home, per posar alguns exemples.  

 

Participació del jovent 

Que el jovent participi dels projectes iniciats des de l’Ajuntament és fonamental 

per al desenvolupament del Pla per donar continuïtat a aquelles iniciatives que 

funcionen i són necessàries. En alguns dels projectes més importants engegats 

els darrers anys és totalment imprescindible la participació del jovent: els 

pressupostos participatius, el camp de treball local o el Fem Colla, per posar-ne 

tan sols tres exemples. En aquest sentit caldrà treballar amb coordinació entre 

aquelles entitats pròpiament juvenils com l’Agrupament Escolta de la Pobla de 
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Segur, o aquelles que tinguin un gran nombre de membres joves com ho poden 

ser l’Associació de Fallaires i Pubilles o l’Associació dels Raiers de la Noguera 

Pallaresa. Tampoc caldrà oblidar de la joventut que no forma part de cap 

entitat.  

 

2.3 Descripció de les actuacions 

 

A continuació es defineixen les actuacions incloses en el Pla Local de Joventut 

de la Pobla de Segur 2021-2025 amb les que es pretén assolir els objectius 

esmentats anteriorment. Tots els eixos es poden relacionar amb les fites 

marcades al Pla d’actuació de Joventut Covid-2021 redactat pel Departament 

de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per bé que aquest document no 

podrà abastar tots els reptes plantejats en el pla de la Generalitat.  

 

2.3.1 Educació i formació 
 

Les persones majors de 18 anys de la Pobla de Segur que decideixen seguir 

estudiant cursant estudis superiors han d’assumir un elevat cost econòmic 

respecte l’allotjament i/o el transport a causa de la llunyania dels centres 

formatius. Aquesta és una discriminació geogràfica que pateixen la majoria de 

municipis de muntanya i és una vella reivindicació d’aquestes comarques i 

dels/les universitaris/àries i de les seves famílies. En els darrers anys, però, 

l’oferta formativa s’ha anat ampliant tant al municipi com a la comarca, sobretot 

pel que fa als diferents tipus de Batxillerat (Baccaulearate, batxiller artístic..) o 

el ventall de possibilitats d’estudis que ofereix l’Institut Centre d’Esports de 

Muntanya del Pallars (ICEMP) i que es troba a la Pobla de Segur. 

 

Al mateix temps que bona part dels joves que finalitzen els estudis a la Pobla 

es veuen obligats a mudar-se fora de la comarca per seguir formant-se, al 

municipi hi arriben molts altres joves i interessats/des en l’oferta de cicles 

formatius especialitzats en esports de muntanya i escalada, situant la Pobla 

com un referent en el territori. Tant és així que el consistori preveu la cessió de 

l’anomenat Edifici de Serveis, a la zona de l’Àrea Vacacional, perquè l’Institut 

de Muntanya pugui dur a terme els seus cursos formatius. A més, en aquesta 
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zona del municipi es preveu la construcció d’un complex esportiu 

multidisciplinari que també estarà a l’abast del centre d’ensenyament.  Malgrat 

que l’Ajuntament no té cap tipus de competència respecte l’oferta formativa del 

municipi, ha de vetllar perquè el departament d’Ensenyament mantingui les 

possibilitats actuals i les ampliï, facilitant que els i les joves puguin quedar-se al 

territori. Una oferta, però, que hauria d’anar relacionada amb les potencialitats 

de l’entorn i les necessitats ocupacionals de la zona.  

 

Per aquells joves que s’han d’instal·lar fora per seguir estudiant cal lluitar 

perquè disposin d’una bona xarxa de transports públics que els faciliti la 

compaginació entre la vida personal i l’estudiantil. La millora d’horaris del tren 

perquè siguin fàcilment combinables amb els de la línia Lleida-Barcelona, n’és 

un exemple. També és important que l’Ajuntament habiliti sales d’estudi per a 

joves i garanteixi una bona connexió a internet, ja sigui creant espai a la 

Biblioteca –amb uns horaris factibles per a l’estudi- o obrint sales d’estudis en 

època d’exàmens; o per posar a disposició l’equipament tècnic del Telecentre.  

 

A banda, l’Ajuntament de la Pobla de Segur ha de promoure la formació 

continua a partir d’una programació de cursos i tallers per a joves i de 

temàtiques diverses, a partir de les seves necessitats i demandes, que 

complementin l’oferta actual existent del sector privat. En aquest sentit, els 

acords amb l’Escola de Música Itinerant del Pallars per a que desplegui a la 

Pobla classes de música per a totes les edat és un bon exemple d’acció a 

seguir. En el proper any, l’Ajuntament té prevista la construcció d’una nova 

Biblioteca, d’accés directe des del carrer. Caldrà dotar aquest nou equipament 

amb espais adequats a l’estudi i oferir uns horaris d’obertura compatibles i 

accessibles per als joves estudiants.  

 

La pandèmia ha afectat també en l’aprenentatge dels infants i dels joves Tot i 

ser un servei que ja fa anys que s’ofereix, ara és més necessari encara el 

reforç escolar que darrerament s’ofereix des de l’Ajuntament i amb coordinació 

amb els Serveis Socials del Consell. Aquesta figura, però, està vinculada a la 

contractació en el programa Treball als Barris del Servei d’Ocupació de 

Catalunya, fet que la fa intermitent. El reforç escolar també és una bona 
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plataforma perquè els i les joves, dels cursos de Batxillerat especialment, 

interessades puguin col·laborar voluntàriament i facin classes de repàs a 

alumnes de cursos inferiors.  

 

Actuacions 

 Programar cursos formatius i/o xerrades informatives al Casal Cívic, 

majoritàriament en cap de setmana.  

 Mantenir la Biblioteca i el Telecentre oberta el nombre màxim d’hores 

possibles a la setmana facilitant l’accés per estudiar-hi, sobretot en 

època d’exàmens.  

 Consolidar la figura del tècnic de col·lectius en risc d’exclusió social, 

encarregat del reforç escolar.  

 

2.3.2 Treball 
 

L’oferta laboral de la Pobla de Segur segueix sent insuficient per a les persones 

joves, que sovint han de marxar a cercar feina en altres indrets. Des de fa més 

de 15 anys l’Ajuntament disposa d’una borsa de treball que facilita contactes 

entre els demandants d’ocupació i les persones o empreses que ofereixen 

feina. A més, des del departament de Promoció Econòmica es reenvia  

setmanalment informació de l’oficina del SOC a Tremp amb la relació 

actualitzada de vacants per cobrir al Pallars Jussà i al Sobirà, així com les 

diferents ofertes de feina que surten al consistori.  

 

L’Oficina Jove del Pallars Jussà gestiona el programa Garantia Juvenil, una 

iniciativa europea de contractació de joves entre 16 i 29 anys per facilitar 

l’entrada al món laboral. Actualment l’atenció al públic es fa des de l’oficina de 

l’Oficina Jove, a Tremp. Anys enrere, la tècnica laboral de l’oficina es 

desplaçava al Telecentre de la Pobla per atendre els i les joves que prèviament 

haguessin concertat cita prèvia. Durant aquells anys més de 350 joves van 

demanar informació d’aquest programa.  

 

La Regidoria de Joventut, per si mateixa, no pot generar ocupació. Tot i això, el 

conjunt de l’Ajuntament ha de participar en el màxim nombre d’iniciatives 
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creades, com ara la creació de taules estratègiques per al món laboral o 

participant els programes de contractació, com ho poden ser Garantia Juvenil, 

el Treball als Barris, o el Programa Odisseu per contractar estudiants 

universitaris en pràctiques.  

 

Són molts els projectes municipals, comarcals o supracomarcals que 

indirectament poden ajudar a la creació d’ocupació. N’és un exemple el Tren 

dels Llacs, mitjançant el qual unes 2.000 persones a l’any visiten la Pobla de 

Segur, població que és el final de la línia. També el reconeixement com a 

territori Geoparc de la Unesco, que obra moltes possibilitats de dinamització del 

mercat laboral de la comarca. Per últim, l’oferta de cicles formatius relacionats 

amb l’esport de muntanya que es cursen a la Pobla de Segur: malgrat que el 

flux de joves estudiants és continu, haver cursat el cicle aquí pot afavorir a una 

ocupació juvenil o fins i tot l’autoocupació; a banda d’augmentar el moviment en 

els negocis locals – fins a 800 persones es poden matricular en algun dels 

cursos durant un any. Són projectes com aquests o similars als que 

l’Ajuntament ha de donar suport.  

 

Actuacions 

 La borsa de treball municipal treballarà coordinadament amb les borses 

d’altres poblacions veïnes i la pròpia de l’oficina del SOC a Tremp.  

 Sol·licitar des de l’Ajuntament sempre que sigui possible la participació 

en programes de contractació juvenil (Garantia Juvenil o Programa 

Odisseu).  

 Programar de forma regular sessions formatives relacionades amb el 

món laboral i que poden ser útils per als i les joves del municipi.  

 Seguir oferint el servei de coworking Lo Niu d’idees per facilitar un espai 

a joves emprenedors i emprenedores del territori que no tinguin un espai 

físic propi. 

 

2.3.3 Habitatge 
 

L’àmplia oferta de cicles formatius relacionats amb la muntanya que ofereix 

l’Institut Centre de Muntanya dels Pirineus porta anualment a la Pobla de Segur 
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un nombre important de joves d’arreu de Catalunya que arriben per cursar-hi 

els estudis. Tot i ser un nombre important de llogaters en potència, tenen 

dificultats per trobar pisos buits disponibles per ser llogats, potser per les 

reticències dels propietaris de llogar-los a persones que estan de pas en el 

municipi o de fer contractes amb una temporalitat curta.  

 

Pel que fa als i les joves del municipi, la població d’entre 18 i 25 anys viuen 

majoritàriament a la casa familiar. Els/les menors de 18 anys, per raons d’edat i 

de manca de recursos encara no s’han emancipat, i els/les joves que cursen 

els estudis fora de la comarca (principalment a Lleida o Barcelona) consten que 

viuen a l’habitatge familiar.  

 

Els recursos que l’ajuntament disposa per aquesta matèria són limitats i en els 

darrers anys s’ha vist la inviabilitat d’iniciatives que es proposaven el darrer Pla 

Local de Joventut. Els problemes d’accés a l’habitatge per part dels i les joves 

de la Pobla de Segur no és gens diferent a les dificultats que pugin tenir el 

jovent d’altres municipis de la comarca.  

 

Actuacions 

 Donar suport a totes les iniciatives que des del Consell Comarcal del 

Pallars Jussà es proposin en matèria d’habitatge.  

 Programar sessions formatives i/o tallers pràctiques per ampliar el 

coneixement respecte aquest tema. (Detecció de clàusules abusives en 

els contractes, etc.) 

 

2.3.4 Salut 
 

La salut mental s’ha convertit en un objectiu primordial, ja que s’estima que 

aproximadament un 15% de la població europea pateix o patirà algun trastorn 

mental al llarg de la seva vida. La millora de la salut mental de la població 

requereix l’actuació sobre els entorns més propers on transcorre la vida 

quotidiana de les persones. És per això que la territorialització esdevé un eix 

fonamental per tal de respondre a les expectatives i necessitats reals de la 
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ciutadania. La pandèmia ha agreujat aquesta situació i cal treballar a 

consciència per fer-hi front.  

 

El PNJCat (Pla Nacional de la Joventut a Catalunya) 2010-2020 estableix dos 

aspectes fonamentals que configuren la missió i finalitat última del PNJCat: 

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

la diversitat de formes i models de vida. 

- Empoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el 

seu paper actiu en el conjunt de la societat. 

 

En aquest context, l’esport pren una importància considerable. És per això que 

l’Ajuntament ha de treballar per potenciar la seva pràctica per augmentar el 

benestar i la qualitat de vida de les persones joves, condicionant espais i 

augmentat l’oferta i les possibilitats de practicar-ho. La construcció de les pistes 

de pàdel, del nou camp de futbol, el manteniment del Cruyff Court o l’aposta 

per la bicicleta són actuacions que van en bon camí.  

 

El 50,6% dels i les joves enquestades no saben on adreçar-se en cas de 

necessitar acompanyament en algun aspecte relacionat amb la salut. De la 

seva banda, el 42,2% reconeix no saber on acudir en cas de viure o presenciar 

algun tipus de violència. En aquest sentit cal incentivar espais d’atenció a les 

necessitats de salut del jovent, treballant en xarxa amb els professionals del 

Centre d’Atenció Primària i els centres educatius de la Pobla. Pel que fa al 

projecte Salut i Escola es planteja reformular-ho mitjançant la possibilitat 

d’atendre les necessitats dels i les estudiants a través d’un correu electrònic o u 

número de mòbil que pugui garantir l’anonimat en les seves consultes.  

 

Pel que fa al consum d’alcohol i d’altres substàncies es detecta un consum 

preocupant. La pandèmia ha traslladat els punts de trobada per al consum de 

begudes alcohòliques al carrer a espais privats. Durant els anys de restriccions 

socials, les casetes amb hort han acollit les botellades. La remodelació del Parc 

Alcalde Boixareu i l’eliminació del camp de futbol, zona on abans es 

concentrava el jovent, de ben segur que farà canviar els hàbits d’aquesta 

pràctica, si més no pel que fa a la ubicació.  En aquest sentit es valora 
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continuar amb el projecte comarcal Ampollón, amb tallers i xerrades 

pedagògiques i de prevenció adreçades a l’alumnat de 2n d’ESO, readaptades 

a les necessitats detectades post-pandèmia. És valora positivament el projecte 

comarcal del Bus de la Festa, que connecta les principals poblacions amb les 

festes majors del territori amb l’objectiu que els i les joves no hagin de conduir 

sota els efectes de l’alcohol. És una iniciativa que s’haurà d’adaptar al nou 

paradigma de festa nocturna que resulti de la pandèmia i del canvi en els hàbits 

de consum de l’oci. El context actual evidencia la importància de tractar 

l’educació sexual i el gènere de manera educativa i preventiva amb els i les 

joves. L’Ajuntament ha fet molts passos en aquest camí formant primer el 

personal tècnic del consistori, aprovant un  protocol d’actuació i programant 

tallers adreçats al jovent.  

 

Actuacions:  

 Seguir treballant en el Projecte Ampollón.  

 Mantenir la col·laboració tant econòmica com d’infraestructures i 

d’activitats organitzades amb l’entitat Alba Jussà.  

 Coordinació entre institucions (centres de salut, d’ensenyament, Mossos 

d’Esquadra i Ajuntament) per augmentar les sessions de treball amb 

joves i adolescents de la Pobla de Segur.  

 Programar tallers i xerrades formatives i de prevenció als centres 

d’ensenyament i al Casal Cívic.  

 Programar tallers i xerrades formatives que posin l’accent en l’educació 

de gènere.  

 Participar en les comissions de seguiment del Protocol d’actuació davant 

de violències sexuals en espais públics.    

 

2.3.5 Participació  
 

La participació juvenil  es considera un element fonamental en aquest Pla Local 

de Joventut, tant pel motor de desenvolupament que suposa per a la població 

com el creixement personal del jove o la jove que es mostra socialment actiu i 

participatiu.  Ara bé, el confinament provocat per la pandèmia i les diferents 

restriccions a l’hora de programar i dur a terme activitats ha afectat la motivació 
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del jovent. Així ho van expressar en la trobada amb membres de l’entitat juvenil 

EPS que han detectar una falta d’interès per participar del que es proposa. És 

per això que ha de ser un element vertebrador en aquest document.  

 

En aquest sentit, el projecte més ambiciós que es porta a terme a la Pobla de 

Segur és el Pressupostos de Joventut Participatius, en que s’inverteix una part 

de la partida pressupostària a aquelles activitats o projectes que el propi jovent 

proposi i, mitjançant una jornada de votació, esculli. D’altra banda, i 

complementant l’oferta d’oci, hi ha el Camp de Treball Local, per a joves de 12 

a 18 anys. Aquesta activitat s’organitza amb l’objectiu de fomentar la 

participació i potenciar el sentiment de pertinença a un poble. A més, la 

regidoria de Joventut de l’Ajuntament col·labora amb l’entitat Alba Jussà en 

l’organització a la nostra població del camp de treball internacional, organitzat 

de manera conjunta amb la Direcció General de Joventut.  

 

Una altra de les activitats estrella de la Pobla de Segur, i que malauradament 

s’ha vist aturat per la pandèmia, és el Fem Colla, el concurs de colles de la 

Festa Major. Malgrat no és exclusiva per joves sí que bona part dels 

participants estan compresos en la franja d’edat de 18 a 29 anys.  

 

Des de la redacció del darrer Pla Local de Joventut, en que es posava en 

manifest l’obertura d’un Espai Jove al Pavelló d’Esports, aquest punt de 

trobada s’ha reubicat al Casal Cívic, malgrat que la funcionalitat o l’ús que se’n 

fa faci que ja no se li pugui dir espai jove. Ara bé, en aquesta situació es 

planteja el debat de la viabilitat d’un espai jove sense una dinamització 

continuada (més enllà dels diferents tallers i/o activitats que es puguin 

organitzar). L’experiència de l’Espai Jove al Pavelló del Casal pot portar a 

pensar que sense la contractació d’un/a professional que coordini i dinamitzi 

l’espai és fora inviable.  

 

Actuacions:  

 Programar cursos, tallers i xerrades al Casal Cívic que generin una 

activitat regular propiciadora de noves iniciatives.  
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 Continuar col·laborant amb les entitats juvenils i amb les festes locals i 

tradicionals perquè puguin dur a terme les activitats (patrocini de 

celebracions, cessió d’espais públics o amb el suport en tasques 

administratives).  

 Consolidació en la represa dels pressupostos participatius.  

 Mantenir i potenciar el contacte amb els i les joves (sobretot a través 

d’Instagram però explorant noves vies de comunicació).  

 Iniciar trobades periòdiques amb joves de manera grupal.  

 

2.3.6 Oci 
 

En general, la programació d’oci i de lleure no satisfà la majoria de joves. 

Creuen que a l’estiu és variada però que caldria ampliar-la durant la resta de 

mesos de l’any i així ho van manifestar a les trobades amb joves. En les 

enquestes, els i les joves van expressar la necessitat de crear més espais de 

lleure i de socialització. Com ja s’ha comentat, no té sentit dotar de contingut un 

espai físic concret per als joves si no es preveu cap figura de dinamització. 

Posar solució a aquesta situació requereix de voluntat econòmica per destinar-

hi recursos econòmics, així com també un espai físic i la dedicació d’un/a 

professional.  

 

D’altra banda, estretament lligat amb el programa de Participació, cal destacar 

les experiències positives de les edicions anteriors del Fem Colla. Un projecte 

que es podria aprofitar i ampliar durant la resta d’any, per seguir programant 

activitats més enllà de l’estiu. Si bé cal tenir present que no hem de limitar-nos 

al Fem Colla a l’hora de programar activitats, sobretot durant la Festa Major, és 

cert que bona part del jovent ja és membre d’un dels grups participants.  

 

I vinculat a les festes, cal veure com es desenvoluparan en els propers anys. Si 

més no, s’ha pogut comprovar el bon funcionament de les festes organitzades 

en horari diürn. Cal intentar potenciar aquest horari i seguir incidint en l’oci 

responsable amb un mateix i amb l’entorn. En aquest sentit, és important 

destacar que l’Ajuntament de la Pobla de Segur va aprovar el Protocol 

d’actuació davant agressions sexuals en espais públics d’oci, amb l’objectiu de 
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definir accions d’intervenció comunitàries per reduir les violències sexuals. 

Aquest protocol es va redactar amb la participació de les entitats que 

organitzen festes durant l’estiu i d’una comissió participativa formada, en bona 

part, per gent jove.  

 

Seguint aquesta línia, la iniciativa del Bus de la Festa ha facilitat que molts/es 

joves de la Pobla de Segur puguin anar a les diferents festes majors de la 

comarca amb la tranquil·litat de poder desplaçar-se amb transport públic. Es 

tracta d’un servei que s’ofereix des del Consell Comarcal i la majoria 

d’ajuntaments del Pallars Jussà i que va començar el 2003.  

 

Una de les festes on fa parada el Bus de la Festa és al Festipallars, una 

celebració organitzada per l’Oficina Jove del Consell Comarcal conjuntament 

amb certs ajuntaments de la comarca. Des del seu inici, fa més de 10 anys, 

l’objectiu ha estat cohesionar joves del territori així com també potenciar els 

grups de música locals, la relació entre pobles i entre les persones, i fer-ho en 

el marc d’una festa segura. Al llarg dels anys, però, ha anat evolucionant de la 

mateixa manera que ho feien també els grups de música, el jovent i els seus 

hàbits i costums. Primer tenia un format itinerant pels diferents pobles de la 

comarca; després es va ubicar de manera fixa a l’entorn del pantà de Sant 

Antoni, al municipi de Salàs de Pallars, i es complementaven amb activitats 

paral·leles que començaven durant la tarda. La pandèmia va obligar a 

suspendre l’edició del 2020 i l’any següent es van organitzar cinc concerts, en 

cinc poblacions durant cinc dies consecutius.  

 

Per últim, fer esment de les activitats de lleure juvenil que s’organitzen durant 

l’any amb l’objectiu d’ampliar l’oferta cultural i d’oci adreçada a aquesta franja 

d’edat. Es seguiran programant activitats i accions coherents amb la realitat 

juvenil com ho són la Rua de Carnaval, les batalles de rapers freestyle, els 

tallers o les activitats del Parc de Nadal. I malgrat no ser una activitat 

plenament adreçada a la franja d’edat juvenil, el Departament de Joventut 

organitzarà també el Casal d’Estiu.  
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Actuacions:  

 Continuar amb el projecte del Bus de la Festa. 

 Continuar amb el projecte del Festipallars. 

 Incidir en l’organització de festes segures i responsables.  

 Programar activitats de lleure juvenil coherents amb la seva realitat i 

desestacionades dels mesos d’estiu.  

 Organitzar el Casal d’Estiu. 
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2.4 Calendari de treball 
 

En els següents quadres es presenten de forma esquemàtica els períodes d’execució de cadascuna de les actuacions incloses en 

el Pla Local de Joventut de la Pobla de Segur 2022-2025.  
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2.5 Pressupost 
 

Per tal de dur a terme el Pla Local de Joventut de la Pobla de Segur 2021-2025  
l’Ajuntament disposa dels següents recursos econòmics: 
 

 
 
 
 

EDUCACIÓ 

Projecte Import desglossat Import Total 

Sessions formatives Tallers 600€ 

TOTAL D’UN ANY 600€ 

TOTAL QUATRE ANYS 2.400€ 

 

 

HABITATGE 

Projecte Import desglossat Import Total 

Sessions formatives Tallers 500€ 

TOTAL D’UN ANY 500€ 

TOTAL QUATRE ANYS 2.000€ 

TREBALL 

Projecte Import desglossat Import Total 

Borsa de treball Integrat dins el 

departament de Promoció 

econòmica 

0€ 

Sessions formatives Activitats 1.500€ 

Lo niu d’idees Personal 9.300 

TOTAL D’UN ANY 10.800€ 

TOTAL QUATRE ANYS 43.200€ 
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PARTICIPACIÓ I OCI 

Projecte Import desglossat Import Total 

Camp de treball local Recompenses 

Material 

1.500€ 

200€ 

Pressupostos participatius Pressupostos 

Material 

5.500€ 

600€ 

Batalla de rapers Activitats 1.600€ 

Festipallars Activitats 900€ 

Casal d’estiu Personal 

Material 

Activitats 

7000€ 

500€ 

5.500€ 

Parc de Nadal Personal 

Activitats 

1.000€ 

6.000€ 

Fòrum de joves Material 300€ 

TOTAL D’UN ANY 30.100 

TOTAL QUATRE ANYS 120.400 

SALUT 

Projecte Import desglossat Import Total 

Projecte Ampollón Activitats 500€ 

Salut i Escola  Activitats 150€ 

Bus de la festa Activitats 800€ 

Tallers de salut emocional Activitats 1.200€ 

Tallers de gènere i 

sexualitat 

Activitats 2.000€ 

TOTAL D’UN ANY 4.650 

TOTAL QUATRE ANYS 18.600 
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TOTAL  PRESSUPOST  

PLA LOCAL DE JOVENTUT 

2021-2025 

 

186.600€ 

 
 
Pel que fa als recursos humans, l’Ajuntament compta amb un tècnic que 

destina part de la seva jornada a les tasques pròpies del Departament de 

Joventut. De fent, en els comptes anteriors, hi faltaria la part de retribució del 

tècnic/a de joventut, per bé que, al tenir altres tasques més enllà del de les 

exclusives d’aquest àmbit, no és senzill de calcular. Puntualment es pot 

considerar l’opció de contractar joves de treball en pràctiques amb el programa 

Garantia Juvenil (joves menors de 30 anys amb formació professional o 

universitària en període de 6 mesos) o el programa Odisseu (estudiants 

universitaris en un període de dos mesos). 
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3. Sistema d’avaluació del Pla Local de Joventut 
 

La proposta d’avaluació del Pla Local de Joventut de la Pobla de Segur 2021-

2025 tindrà com a base un treball de revisió constant a partir de l’anàlisi del 

seguit d’actuacions plantejades amb la finalitat de corregir possibles errades de 

disseny i redefinir els passos a seguir sense malmetre la globalitat del Pla.   

 

El punt de partida que ha permès dissenyar aquest Pla Local radica en la 

diagnosi/avaluació de la realitat juvenil del municipi de la Pobla de Segur, 

aportant-nos dades quantitatives i qualitatives que han permès establir les 

línies d’actuació futures.  

 

Davant de cada procés avaluador sempre caldrà tenir present els següents 

criteris avaluadors: 

 

3.1 Què s’avaluarà?  
 
-Els objectius plantejats responen a les necessitats detectades?  

-S’han assolit?  

-Quins han estats els recursos (econòmics, humans i materials )utilitzats per a 

la seva execució? 

-Han estat suficients? 

-Nombre de participants? 

-La difusió ha estat la correcta o cal modificar-la? 

-L’espai escollit per a l’activitat reuneix unes òptimes condicions?  

 

3.2 Qui, com i quan s’avaluarà? 
 
Els/les professionals encarregats/des de dur a terme cada actuació es reuniran 

periòdicament entre ells i sobretot quan finalitzi l’actuació o faci un temps 

important que s’està duent a terme. Un cop arribat a aquest punt també 

parlaran amb les persones joves participants i faran una avaluació amb els/les 

regidors/es implicats/des en cada iniciativa. Els programes o actuacions de més 



Pla Local de Joventut de la Pobla de Segur  2021-2025 

 

47 
 

durada també tindran un seguiment avaluador dels diferents estadis d’execució 

amb resultats i correccions amb bastanta periodicitat. 

 

La previsió és que en els dos-tres darrers trimestres d’aplicació d’aquest Pla 

(període comprés entre l’abril i el desembre de 2025), la majoria d’actuacions 

i/o programes passin una avaluació final i, si convé, es replantegi el seu futur 

perquè hi hagi continuïtat durant el procés de traspàs amb el futur Pla Local 

2026-2030, facilitant-ne la tasca de redacció i la continuïtat de les polítiques de 

joventut del municipi. 

 

 

 

 

Document redactat per Darío Albert, 13 de desembre de 2021.  


