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El Consell Comarcal de la Conca de Barberà impulsa i desenvolupa les polítiques de
joventut a la Conca de Barberà, en estreta col·laboració amb les associacions juvenils,
els ajuntaments i la Direcció General de Joventut de la Generalitat.
Per dur a terme aquestes actuacions, la realització d’un pla estratègic esdevé un element cabdal de planificació.
Aquest pla s’ajusta, en primer lloc, a les característiques específiques de
l’administració que l’impulsa, en aquest cas el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà; després, a les característiques del territori on s’ha d’aplicar, la comarca
administrativa de la Conca de Barberà; i, per últim, al marc general on s’ha d’executar,
el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
Per a la redacció del PCJ s’ha tingut també molt present la documentació i la bibliografia que, sobre el tema, ha anat produint la Direcció General de Joventut de la
Generalitat i especialment les Orientacions per a l’elaboració del Pla comarcal de
Joventut (OCJ, 2018), Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les
polítiques locals de Joventut (DGJ, 2012) i la Guia per elaborar la diagnosis del Pla local
de Joventut (DGJ, 2011).
Pel que fa a les dades que es presenten en l’apartat de la Diagnosi, la major part
provenen de l’Institut d’Estadística de Catalunya a través del portal web Idescat. Un
altre grup de dades s’ha obtingut de l’Observatori Català de la Joventut i un tercer grup
d’informes produïts per entitats i organismes de molt diversos àmbits. Destaca també
la informació específica sobre els joves de la comarca que s’ha obtingut a través de
l’enquesta sobre la realitat juvenil de la comarca (setembre-octubre 2020).
Per últim, però no per això menys important, s’ha comptat amb el suport metodològic
de les tècniques de Suport Integral al Territori de la Coordinació territorial de Joventut
a la demarcació de Tarragona.
La seva realització, però, s’ha vist afectada de ple per la pandèmia que pateix la
humanitat durant aquest any 2020. A causa de la COVID-19 s’ha hagut de modificar de
forma important la metodologia de realització del Pla. I, en segon lloc, però no menys
important, la presència de la pandèmia ha generat una incertesa molt important en
quant a la vigència dels programes i dels projectes, als recursos disponibles per a la
seva realització i al calendari d’execució.
Per aquest motiu, s’ha optat per bastir un Pla amb un perfil molt pragmàtic, que
permeti la seva fàcil adaptació a la realitat quotidiana del dia a dia en qualsevol
moment del seu període de vigència.
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La diagnosi marca el punt de partida del Pla comarcal. La seva funció és plantejar, a
grans trets, l’estat actual del món juvenil de la Conca de Barberà, en els seus
diferents àmbits.
Hem intentat en tot moment no fer judicis de valors i evitar tant com ha estat
possible la visió del món adult sobre el món juvenil. Però és indubtable que
aquesta mirada hi serà present. En part, per propi sentit de responsabilitat de
plantejar els temes en el seu àmbit sociocultural i econòmic, malgrat això, en
moltes ocasions, no estigui ens els paràmetres mentals del món juvenil.
La part final de la diagnosi està dedicada a l’anàlisi de les polítiques comarcals de
Joventut que s’han executat amb motiu del darrer Pla comarcal. Es tracta d’un
apartat bàsicament quantitatiu. Però les mateixes dades ja marquen clarament, per
si soles, l’abast del treball realitzat en funció dels objectius que marcava l’anterior
Pla.
I per cloure la diagnosi unes breus reflexions (i, per tant, sempre amb un cert grau
de subjectivitat) a mode de resum i conclusió final d’aquesta.
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a) Estructura de la comarca i dels seus municipis
Ben situats geogràficament, però amb males comunicacions

La Conca de Barberà, comarca situada al nord de la província de Tarragona, està
integrada per 22 municipis. Però territorialment, es diferencien clarament dues
zones: per una banda, la Conca Estricta, amb la capital de Montblanc com a centre
que inclou la zona central i sud de la comarca, i la Baixa Segarra, amb Santa Coloma
de Queralt com a població de referència i que agrupa la zona nord1.
Aquestes dues zones esdevenen, internament, com dues subcomarques, no només
per la seva configuració territorial i física, sinó també per la seva activitat
econòmica predominant i per les relacions i dinàmiques territorials que es
mantenen a nivell intern però també amb altres comarques de l’entorn. En general,
doncs, s’evidencia una certa dificultat per connectar i interelacionar la zona nord
amb la zona central i sud, que debilita el sentiment d’arrelament, i que les
comunicacions viàries actuals no faciliten.
D’aquesta manera, els habitants de la Baixa Segarra tendeixen a relacionar-se més
amb l’Anoia tant per qüestions laborals com formatives, mentre que la resta de la
comarca sí que té una major relació amb Montblanc, la capital i principal motor
econòmic, i amb l’Alt Camp (per exemple, l’Oficina de Treball de la Generalitat és
conjunta per a les comarques de la Conca i de l’Alt Camp i es troba a Valls).
Els tres principals nuclis poblacionals i d’activitat són Montblanc, l’Espluga de
Francolí i Santa Coloma de Queralt, municipis que esdevenen subcentres comarcals
(són els tres nodes de població de la comarca).
Montblanc, com a capital, actua de centre neuràlgic i de relació amb la resta de
municipis. Però l’Espluga de Francolí, pròxima a la capital (a 7 quilòmetres), també
actua com a pol d’atracció i com a municipi aglutinador del seu entorn. A més,
l’estructura de comunicació de la comarca reforça aquesta centralitat d’ambdues
poblacions, però no només en el conjunt de la comarca sinó també en el seu entorn
més immediat. Per la seva part, Santa Coloma de Queralt, ubicada a l’extrem nord
de la comarca també esdevé centre de referència per als municipis de l’àmbit de la
Baixa Segarra, a pesar d’estar allunyada de les principals vies de comunicació.

1

Les dades d’aquest apartat estan extretes de la Diagnosi del Pla estratègic de la Conca de Barberà
elaborat pel Consell Comarcal.
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La situació geogràfica de la Conca, i les xarxes viàries del seu entorn, fan que la
comarca esdevingui una cruïlla entre les províncies de Tarragona, Lleida i
Barcelona. La comarca concentra el pas d’una autopista (AP-2), una nacional (N240), una autonòmica (C-14) i una secundària (C-241) que permeten creuar de nord
a sud i d’est a oest la comarca, així com la seva connexió amb Tarragona, Lleida i
Barcelona (comunicacions que han permès l’atracció d’activitat industrial). A més,
aquestes vies de comunicació donen accés a altres vies ràpides (l’A-2 pel nord i
l’AP-7 pel centre).
La xarxa viària principal de la Conca de Barberà permet, per una banda, vertebrar i
articular internament el territori amb unes connexions intracomarcals i, per altra, la
connexió exterior i intercomarcal. En aquest sentit, des de Montblanc s’està a 17
quilòmetres de Valls, a 29 quilòmetres de Reus, a 41 quilòmetres de Tarragona, a
54 quilòmetres d’Igualada (des de Santa Coloma de Queralt, a 25 quilòmetres), a 60
quilòmetres de Lleida i a 115 quilòmetres de Barcelona.
Especialment important és la presència de l’autopista AP-2 que permet situar a la
Conca en un entorn accessible a principals eixos i pols de desenvolupament
econòmic, com són Tarragona o Barcelona (també amb l’enllaç a l’AP-7) o amb
Lleida, Saragossa i el nord de la península.
Ferroviàriament, per la comarca transcorre la línia Barcelona-Lleida (R13 i R14 amb
estacions a Vilaverd, Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí) i té el pas del Tren
d’Alta Velocitat Barcelona- Madrid (les estacions més pròximes es troben al Camp
de Tarragona (35 km) i a Lleida (50 km).
-9-
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Una de les deficiències de la comarca és el transport públic, sobretot a l’interior,
que tampoc ajuda ni afavoreix la mobilitat interna pel territori de les persones. En
aquest sentit, es distingeixen dues tipologies de línies: per una banda, les
intracomarcals, que tenen per objectiu unir els nuclis d’interior de la comarca i, per
altra, les intercomarcals que connecten la Conca de Barberà amb altres comarques
i províncies. Per afavorir la mobilitat interna, el Consell Comarcal disposa d’un
servei de transport regular de viatgers amb 8 línies.
Per altra banda, les principals línies intercomarcals transcorren per l’eix MontblancEspluga de Francolí-Vimbodí i Poblet, potenciant l’eix Tarragona-Lleida i BarcelonaLleida, amb diferents línies d’autobús (que també donen connexió amb Igualada i
Valls).
Ara bé, el principal problema del transport públic comarcal és la freqüència i els
horaris, que no faciliten el seu ús ja que, per exemple, els horaris d’anada són de
matí i els de tornada al migdia o tarda (no adaptats a la necessitat de moure’s de
forma puntual per a la realització de tràmits o gestions).

b) La demografia

Una població estancada numèricament i amb un procés envelliment
progressiu

La Conca de Barberà té tres nuclis de població principals: Montblanc, l’Espluga de
Francolí i Santa Coloma de Queralt. Montblanc concentra la tercera part de la
població i, juntament amb el municipi veí de l’Espluga de Francolí, agrupa la meitat
dels habitants de la comarca. El tercer nucli de població més important és Santa
Coloma de Queralt (agrupa al voltant del 7% de la població), situat a l’extrem nord
de la comarca.
Es conformen, doncs, dos pols de població que, a més a més, es relacionen en eixos
de comunicació diferents. Mentre que en l’anomenada Conca Estricta (el sud) i els
municipis de la serra de Prades hi ha una major connectivitat vers les comarques
del Baix camp i l’Alt Camp, afavorit per les vies de comunicació existents, la zona de
la Baixa Segarra (nord) s’orienta més cap a l’Anoia.
Els municipis amb una major densitat de població són Santa Coloma de Queralt i
Montblanc, seguits de l’Espluga de Francolí i Pira. Aquests darrers municipis se
situen immediatament al costat de Montblanc, conformant doncs una important
- 10 -
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àrea de concentració de la població al voltant de la capital. Per contra, Santa
Coloma de Queralt, que actua de node de la subcomarca de la Baixa Segarra, té un
entorn immediat molt poc dens.
En general doncs, els municipis de la Conca Estricta acumulen una densitat de
població notablement més elevada que la resta de la comarca.
Finalment, es pot remarcar que per gènere a la Conca de Barberà hi viuen més
homes que dones, malgrat que la proporció és força equitativa (51%-49%).
La piràmide de població mostra una estructura demogràfica d’una població
envellida. Així, al voltant d’un 30% de la població té 65 anys o més (xifra més alta
que la del conjunt de Catalunya) i només un 19,5% té menys de 19 anys. Aquesta
major presència de gent major de 65 anys complementada per una menor
presència de gent jove fa que la comarca presenti una major pressió sobre la
demanda de serveis socials i, alhora, un major risc de relleu generacional per a la
població potencialment activa (que va caure un 1% entre 2008 i 2012.
La Conca de Barberà presenta un grau d’envelliment2 i sobreenvelliment3
superiors a la mitjana de Catalunya, degut a la menor presència de joves i major
presència de gent gran. Per tant, a la Conca per a cada jove hi ha 1,35 jubilats.
Per aquesta raó l’índex de recanvi4 també és més elevat. Així, per cada 4 joves que
puguin accedir al mercat de treball hi ha 5 persones majors de 65 anys que en
surten, és a dir, el mercat de treball no té la suficient capacitat de relleu i de
recanvi de treballadors/es.
L’índex de dependència juvenil5 a la Conca de Barberà és lleugerament inferior al
conjunt de Catalunya, atès el menor nombre de joves. Això vol dir que per cada
infant i jove, que encara no està en edat de treballar, hi ha quatre persones
potencialment actives.
D’altra banda, l'índex de dependència senil és considerablement més elevat a la
Conca de Barberà que al conjunt de Catalunya. Així, per a cada jubilat li
corresponen tres persones potencialment actives.
La població de la Conca va seguir una tendència positiva fins l’any 2009, quan va
arribar als 21.509 habitants, tot i que en termes percentuals això va representar
increments poblacionals menors que les comarques veïnes de l’Alt Camp i l’Anoia,
2

Població de 65 anys o més respecte la població de 15 anys o menys.
Població de 85 anys o més respecte la població de més de 65.
4
Població entre 60 i 65 anys sobre la població entre 15 i 19.
5
Població entre 0 i 15 anys sobre la població entre 15 i 64.
3
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així com en l’àmbit del Camp de Tarragona i el conjunt de Catalunya. A partir
d’aleshores, el cicle es va invertir i el nombre d’habitants s’ha anat reduint, arribant
a la xifra de 20.992 l’any 2013 (una pèrdua del -2,4%).
A nivell intern de la comarca, si fins l’any 2001 hi havia certa paritat entre homes i
dones, a partir del 2003 comença a haver-hi una major presència de població
masculina, diferència que es reforça els següents anys marcant un màxim entre
2008 i 2009 (aquests anys de creixement es poden associar als anys del boom de la
construcció que ha pogut atraure més homes). L’any 2010, però, s’inicia el període
de pèrdua de població, reducció més notòria en el cas dels homes (per processos
d’emigracions, per exemple) tot i que ambdós gèneres segueixen una evolució en
paral·lel i decreixent.
Durant els últims gairebé 30 anys, la comarca ha experimentat un creixement
vegetatiu negatiu. Des de 2007, però, canvia la tendència i, tot i mantenir-se
negatiu, comença a recuperar-se de forma progressiva degut a un descens de la
mortalitat. No es detecten diferències de comportament entre homes i dones en
els naixements i defuncions des de l’any 2000, per la qual cosa aquestes dades no
semblen incidir de manera clara en el fet que hi hagi hagut un increment més
elevat d’homes que de dones, com s’ha descrit anteriorment. D’aquesta manera,
doncs, tant el creixement poblacional en conjunt, com les diferències de distribució
observades, hauran estat produïdes per moviments migratoris.

Només la immigració frena la caiguda demogràfica

Fins l’any 2009 el saldo migratori de la Conca de Barberà va ser positiu, sent el 2007
l’any de màxima arribada d’immigrants. A partir d’aquell any la tendència es va
revertir i comença a reduir-se, amb un major descens entre les migracions
externes, especialment entre 2008 i 2009. Però a partir de 2012 la tendència
decreixent es frena i modera. Fins l’any 2008, el principal col·lectiu d’immigració
que rebia la Conca procedia de l’estranger, seguit de la migració procedent de la
resta de Catalunya. Però a partir de 2009 el perfil de les migracions canvia i ja no
són tant importants les estrangeres sinó que guanyen força les migracions internes
procedents de la resta de Catalunya o Espanya (tot i que aquestes últimes són poc
representatives). En conjunt, s’observa com la població total de la Conca va
començar a disminuir quan el creixement migratori va revertir.
La procedència dels immigrants estrangers ha seguit una evolució irregular amb el
transcurs dels anys. Així, entre 2002 i 2006 el col·lectiu més nombrós d’immigrants
- 12 -
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era de l’Europa no comunitària (en el 2007 canvia la tendència i es registra un
increment dels estrangers de la resta de la UE en contra del fort descens de les
persones de la resta d’Europa, possiblement degut a l’entrada de Romania i
Bulgària a la UE). El segon col·lectiu més representatiu és el de les persones
procedents d’Àfrica i, en menor mesura d’Amèrica. També és destacable que la
població d’origen asiàtic, que no havia experimentat cap evolució destacada, va
experimentar un creixement molt notable entre 2006 i 2009, per tornar-se a situar,
a partir de 2010, en nivells poc rellevants.
Tot i el creixement experimentat en els últims anys (en el 2000 la comarca només
concentrava un 1,7% d’immigrants estrangers), la presència de població estrangera
a la Conca de Barberà és menor que la que és registra en el conjunt de Catalunya
(en el 2013, un 12,7% enfront el 17,5% de Catalunya). D’aquesta manera, i de
forma més accentuada, la comarca concentra un major percentatge de persones
nascudes a Catalunya (tres de cada quatre residents), en detriment d’una menor
presència de població procedent de la resta de l’Estat (un 10,8% enfront el 18,8%
de la mitjana catalana).
Així doncs, la població d’origen estranger és la que ha experimentat un increment
més notable en la Conca de Barberà, tot i que partia, l’any 2001, d’unes xifres
reduïdes i inferiors a les del Camp de Tarragona (un 2,5% i un 5,8%,
respectivament). La presència de població estrangera ha anat creixent de forma
continuada fins l’any 2009 (tot i que és entre els anys 2000 i 2003 quan
percentualment es registra un major creixement, arribant a les gairebé 1.100
persones quan en el 2000 eren 322), any en el qual s’arriba al 13,1% (en més de
2.800 persones estrangeres). Ara bé, a partir d’aquest any es reverteix la tendència
i s’inicia un nou període de decreixement de la població estrangera, de forma
contrària a la situació del conjunt del Camp de Tarragona, on el percentatge va
seguir augmentant fins l’any 2012 i registrant un percentatge d’estrangers més
elevat que el conjunt de Catalunya.
Com s’ha vist, doncs, la població estrangera ha estat la que ha registrat la major
aportació de nova població a la Conca de Barberà i la que ha fomentat el
creixement demogràfic de la comarca. Així, en conjunt, entre els anys 2000 i 2013
van arribar a la comarca al voltant de 2.300 persones estrangeres, mentre que la
població vinguda d’altres parts de l’Estat es va reduir en unes -200 persones i la
originària de la Conca en unes -500. En contra, i que permet compensar en certa
mesura aquestes pèrdues, la comarca registra un increment de la població vinguda
d’altres comarques de Catalunya (800 persones en total).
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El món associatiu, un pilar important per fomentar l’arrelament juvenil a la
comarca

En una comarca com la Conca de Barberà, amb creixement demogràfic negatiu, és
molt important que els joves de la mateixa continuïn arrelats als seus pobles per tal
que aquests, que ja son petits, no acabin desapareixent.
Els joves de la Conca de Barberà tenen molt poca oferta formativa a la mateixa
comarca quan finalitzen els seus estudis obligatoris. Per aquest motiu es veuen
obligats a desplaçar-se enllà dels seus municipis i de la comarca per continuar la
seva formació.
Aquest fet enceta, en molts casos, un procés de desconnexió dels joves de l’entorn
social que tenien fins aquell moment en els seus municipis. I contribueix a
desarrelar els joves del poble i de la comarca.
Un element important que contribueix a mantenir la connexió del jove que està
estudiant fora comarca amb l’entorn sociocultural del seu poble és el moviment
associatiu. Els joves que formen part d’una entitat (del tipus que sigui) tenen uns
llaços més forts amb els seus pobles que els que no participen en cap associació.
El moviment associatiu a la Conca de Barberà és d’una gran riquesa6. Per petit que
sigui el municipi, hi ha un gran nombre d’entitats constituïdes ja siguin de tipus
esportiu, cultural, social, veïnal, mediambiental, etc. I els joves hi tenen un paper
molt important.
Des del Servei comarcal de Joventut s’impulsa i es dóna suport a aquest moviment
associatiu fomentant-lo, allí on és més feble, i ajudant en el seu dia a dia
administratiu, allí on tenen dificultats.
L’any 2019 es va donar suport a més de 80 entitats de la comarca per a les quals es
van realitzar més de 120 tràmits administratius. També es va donar suport a la
creació de 15 noves entitats. L’any anterior, el 2018, el nombre d’entitats
assessorades va ser de 57; el de tràmits de 84; i la creació de noves entitats, també
de 15.
I, si anem més endarrere, el 2017 es van assessorar un total de 80 entitats, per a les
quals es van portar a terme 117 tràmits. I es va donar suport per a la constitució de
14 noves entitats.

6

Es pot consultar la diversitat i varietat del món social de la Conca de Barberà a la base de dades web
http://vademecum.concadebarbera.cat
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Tot això deixa entreveure que la comarca té una dinàmica molt viva, pel que fa al
moviment associatiu, i que la prestació d’aquest servei de suport té un nivell de
demanda molt important i estable.

c) La formació
Augmenta considerablement el nombre de les persones amb formació
tècnica o universitària

El nivell d’instrucció de la població de la Conca de Barberà va millorar entre els anys
2001 i 2011. No només s’ha reduït la població sense estudis (ara un 6,7%, un 26,4% menys), sinó que la població amb estudis primaris també ha decrescut (un 51,2%, representant actualment un 15,9% de la població).
En contraposició, han augmentat considerablement les persones amb estudis
secundaris obligatoris (ara representen el 10% de la població), però sobretot han
incrementat la persones amb una titulació tècnica-professional i universitària. En
aquest sentit, els graduats en formació professional (de grau mitjà i superior)
agrupen el 17,2% de la població i els titulats universitaris el 14,2% (un increment al
voltant del 65% en ambdós casos respecte el 2001).
El nivell d’instrucció de la població de la Conca de Barberà va millorar entre els anys
2001 i 2011. No només s’ha reduït la població sense estudis (ara un 6,7%, un 26,4% menys), sinó que la població amb estudis primaris també ha decrescut (un 51,2%, representant actualment un 15,9% de la població).
En contraposició, han augmentat considerablement les persones amb estudis
secundaris obligatoris (ara representen el 10% de la població), però sobretot han
incrementat la persones amb una titulació tècnica-professional i universitària. En
aquest sentit, els graduats en formació professional (de grau mitjà i superior)
agrupen el 17,2% de la població i els titulats universitaris el 14,2% (un increment al
voltant del 65% en ambdós casos respecte el 2001).
En relació a la formació reglada, la comarca compta amb una bona oferta de
centres d’educació infantil, primària i secundària que es concentren,
fonamentalment, als tres principals municipis: Montblanc, l’Espluga de Francolí i
Santa Coloma de Queralt, donant cobertura a tot el territori i a tots els nuclis petits.
En total, segons dades del curs 2011-2012, a la Conca hi havia 2.199 d’infantil o
primària i 976 estudiants de secundària (una cobertura aproximada del 87% dels
joves entre 12 i 17 anys).
- 15 -
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Aquesta menor cobertura d’estudiants de secundària es pot deure al fet que alguns
joves es desplacin a altres IES d’altres comarques o bé a l’abandonament dels
estudis o bé a l’estudi de cicles formatius de grau mitjà.
Pel que fa a la formació professional, la Conca de Barberà disposa d’una oferta
limitada. Així, només dos IES (situats a Montblanc i a l’Espluga de Francolí)
ofereixen cicles formatius, però en total són tres cicles i tots ells de grau mitjà
(CFGM).
Tot i la limitació de l’oferta quant a nombre però també quant a tipus de grau (no
s’ofereix cap grau superior que pugui donar continuïtat a un i els tres cicles són
relatius a les famílies professionals d’Administració i gestió, d’Instal·lació i
manteniment i d’Informàtica i comunicacions) es poden cobrir determinats perfils
professionals demandats per les empreses (indústries) i, a més, a les comarques
veïnes, amb les quals la Conca de Barberà manté fortes relacions (l’Alt Camp i
l’Anoia, en concret Valls i Igualada), sí que hi ha una oferta de formació
professional més àmplia, tant de Grau Mitjà com Superior, que pot complementar
l’oferta existent a la Conca.
En relació a la formació no reglada, des de diferents entitats (entre ells l’Organisme
Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà) s’ofereixen diferents cursos. Aquests sobretot es destinen als idiomes, a l’ofimàtica, a serveis administratius, a gestió de microempreses, a turisme, cuina i a elaboració de vins i licors. És
una oferta orientada, doncs, a l’estructura econòmica del territori, focalitzant-se en
dos dels seus principals sectors com són el turisme i el vitivinícola.

d) L’ocupació i l’emprenedoria

La indústria, el gran motor econòmic de la comarca

A diferència del conjunt de Catalunya, abans de l’esclat de la crisi econòmica, el
2008, a la Conca de Barberà el sector secundari era qui aportava un major Valor
Afegit Brut (VAB) a l’economia.
Tot i que en els últims anys els serveis han incrementat el seu pes i valor,
sobrepassant l’aportació de la indústria (que ara està a l’entorn del 40%), segueix
estan per sota de la mitjana catalana (un 45% enfront el 69,3%).
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A la Conca també destaca el major pes del sector primari dada que posa de
manifest la importància del sector en l’economia. Per tant, s’afirma que la Conca és
una comarca industrial però rural (per la importància i presència del sector
primari).
Per altra banda, la Renda Familiar Bruta Disponible a la Conca de Barberà és un
10% superior a la del conjunt de Catalunya, disposant d’una major capacitat
d’estalvi o de consum.
L’estructura ocupacional de la Conca de Barberà és diferent de la del conjunt de
Catalunya. Així, mentre a nivell català es té una forta terciarització, en el cas de la
Conca els sectors econòmics generadors d’ocupació són tant els serveis com la
indústria, de forma gairebé igualitària. Per tant, a la Conca no només es té un major
pes de la indústria en l’ocupació, sinó que també és destacable la importància del
sector primari.
Dins de les activitats industrials, són les indústries de nivell baix (un 54,4%) i mitjàbaix les que predominen (en total, representen el 86,8%), tot i que també es tenen
empreses industrials de nivell tecnològic mitjà-alt (14, un 12,3%). A més,
precisament, són les indústries de nivell mitjà-alt les que han resistit millor
l’impacte de la crisi econòmica, havent tingut un decreixement menor (un -12,5%,
enfront el -22,5% de les indústries de nivell inferior).
A la Conca de Barberà les empreses de serveis són fonamentalment empreses no
basades en coneixement (un 77%), per sobre de la mitjana catalana (que se situa
en un 64,8%). Això representa que a la comarca hi ha una menor presència no
només d’empreses basades en coneixement sinó també d’empreses de tecnologia
alta-punta.

Contractes precaris, de poca durada i poc qualificats.

L’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya ens
facilita les dades de quina temporalitat tenen les demandes d’ocupació a la Conca
de Barbera. Podem veure que durant l’any 2020 la majoria de demandes son
d’entre 3 i 6 mesos. Aquest fet indica que no existeix una situació laboral estable
per la majoria de joves que opten per aquestes ofertes de feina a la Conca de
Barberà.
Aquesta situació provoca que molts dels joves qualificats hagin de marxar de la
comarca per trobar una feina més estable i qualificada. Si bé es cert que a la
- 17 -
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comarca té un pes molt important la indústria i que hi ha perfils de CFGM o CFGS
que estan molt sol·licitats, no tots els joves tenen accés a aquests perfils degut a
que per realitzar els estudis han de marxar fora de la comarca.

L’atur havia tornat als nivells anteriors a la crisi econòmica.

Fins l’any 2004, la Conca de Barberà presentava un atur estructural situat a l’entorn
de les 350 persones. A partir de 2004, l’atur registrat va començar a incrementarse, tot i que a uns ritmes suaus, arribant a les 615 persones en el 2007, podent-se
deure, en part, a l’augment de la població i, en especial, de les persones estrangeres. Ara bé, és a partir de 2008 quan es registra un creixement important de l’atur.
En concret, entre 2007 i 2008 el nombre de persones aturades registrades
incrementa en un 73,5%, superant les 1.000 persones. Aquest és l’any de l’esclat de
la crisi, que en primer terme no només afecta al sector de la construcció sinó
també a la indústria, que porta al tancament i reestructuració d’empreses i a la
destrucció d’ocupació. Però en el 2009 també segueix incrementant l’atur (amb
gairebé 1.300 persones, un 21% més que el 2008), que coincideix amb la
reestructuració de Frape Behr i el tancament d’algunes de les empreses més
importants a la comarca en aquell moment.
Llevat d’un lleuger i puntual retrocés a l’any 2010, l’atur a la Conca de Barberà va
seguir creixent, de forma continuada, fins el 2012. En concret, entre aquests anys el
nombre de persones aturades va passar de les 1.179 a les 1.520 (dada màxima
assolida), un creixement del 29% en tres anys (en conjunt, des del 2007, el nombre
de persones aturades a la comarca havia augmentat un 147%).
Ara bé, en el 2013 es registren els primers indicis de recuperació econòmica, amb
un descens de l’atur que segueix en el 2014. Així, actualment la comarca presenta
un atur de 1.400 persones, dada lleugerament inferior a la de l’any 2011. En total,
en aquests darrers dos anys (període 2012-2014), el nombre de persones aturades
s’ha reduït en -119 persones, que representa un decreixement del -7,8%.

L'ocupació juvenil es veu molt afectada per la pandèmia del Coronavirus

L’impacte de la COVID-19 sobre els nivells de l’atur comarcal ha estat molt
important i de difícil quantificació estadística en aquests moments degut a les
noves figures laborals com els ERE i els ERTE que constitueixen un estrat intermedi
entre l’ocupació i l’atur.
- 18 -

Pla comarcal 2021-2024

Durant el segon i tercer trimestre del 2020, degut a la pandèmia del Coronavirus,
va augmentar significativament el nombre de joves aturats registrats a les oficines
del Servei d'Ocupació de Catalunya7. Durant el mes de maig es van registrar els
valors més alts, essent el triple d'aturats respecte l'any anterior. A mesura que es
va arribar al tercer trimestre, les dades es van estabilitzar respecte el 2019. Tot i
així, faltarà veure com acaba el 4rt trimestre de l'any per treure'n una conclusió
més fiable. Si es cert que la població de 16 a 34 anys s'ha vist molt afectada per
aquesta crisi, no només per la destrucció de llocs de treball, sinó per la poca creació
de noves incorporacions o bé substitucions.
El mes de setembre de 2020 els nivells d’atur a la Conca de Barberà, tot i haver
baixat en 59 persones respecte al mes anterior, era un 23,95% superior al del
mateix mes de l’any anterior. Les dades de l’atur a la Conca són lleugerament més
positives que a la resta de la demarcació de Tarragona pel major per específic que
la indústria i l’agricultura tenen a la comarca, en detriment del sector serveis (més
afectat per la COVID-19).
Un dels grans grups afectats per l’atur és precisament el dels joves8. Segons dades
de l’IDESCAT corresponents al mes de setembre de 2020, el 27,4% dels aturats eren
joves de 16 a 24 anys9.

7

Sobre l’impacte de la COVID pel que fa a la situación laboral dels joves a nivel de Catalunya es pot
consultar l’informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 3r trimestre del 2020. Realitzat
per
l’Observatori
Català
de
la
Joventut.
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/ejoventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_3r_tri
mestre_2020.pdf
8
Vegeu sobre el tema l’informe Joves i COVID-19: l’impacte de la crisi en la precarietat del jovent,
redactat per l’Observatori de Drets del Jovent del CNJ el mes de juliol de 2020.
9
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10220 [consultat el 23 d’octubre de 2020].
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e) L’habitatge
L’habitatge a la Conca: difícil de trobar i a preus cars

Segons dades de l’IDESCAT corresponents a l’any 201110, el parc d’habitatges de la
Conca de Barberà era de 13.628 cases i pisos. Per tant, hem de suposar que en
aquests moments, el parc d’habitatges deu estar situat en uns 14.000 habitatges,
aproximadament.
Habitatges
iniciats
194

Habitatges acabats
amb protecció oficial
26

Habitatges
acabats
256

1. Dades de construcció d’habitatges a la Conca de Barberà (2010-2019). Font: IDESCAT

Tenint en compte que el nombre d’habitants de la Conca de Barberà està situat en
aquests moments per sota dels 20.000 habitants, sembla que el nombre d’habitatges hauria de cobrir les necessitats de la població actual de la comarca. I més,
tenint present el fet que durant la dècada dels anys 1950 la comarca havia arribat a
ultrapassar els 30.000 habitants.
Val a dir, però, que seguint les dades de l’IDESCAT de 2011, del total global n’hi
havia uns 3.000 que tenien la consideració de segona residència i altres 2.500
estaven buits. Per tant, el volum total era en aquell temps, d’uns 8.500
habitatges11. Xifra que, d’entrada, encara sembla òptima per al volum de la
població de la comarca.
Un fet molt diferent és l’estat actual d’habitabilitat de molts d’aquests immobles i
les condicions per accedir a la seva compra o lloguer.
D’aquests dos factors, les dades estadístiques ens proporcionen molt poca
informació o d’escàs valor documental. Però n’hi ha prou per donar un tomb pels
nuclis de la major part de les poblacions de la comarca per adonar-se del deficient
estat de conservació (i per tant d’habitabilitat) que pateixen la major part dels
immobles d’aquests nuclis.
10

Malgrat que ha passat gairebé una dècada, continuen essent les dades disponibles més actualitzades.
S’ha de tenir present que en aquells moments la comarca encarava la recta final del boom immobiliari
que va patir durant gairebé una dècada i que molts dels habitatges declarats buits podien ser immobles
de promocions encara no venudes.
11
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És molt habitual als nuclis urbans de la majoria de pobles de la comarca la presència d’un gran nombre de cases amb símptomes d’abandonament o de molts anys
de tancament. Aquests immobles, en aquests moments, no reuneixen les condicions legals d’habitabilitat que estan establertes12.
Contràriament al que sembla que hauria de passar, el preu de compra d’aquests
habitatges és molt alt. Els seus propietaris o no estan disposats a posar-los al
mercat o si ho fan, els posen a preus tant alts que fa molt difícil la seva adquisició (i
consegüent rehabilitació) per part dels joves que volen emancipar-se.
Les cases en condicions que en aquests moments estan al mercat immobiliari de la
comarca tenen preus per sobre dels 125.000 €. I la gran majoria no disposen de garatge, o bé estan situades en carrers estrets, poca claror o tenen altres condicions
que les fan poc atractives per als joves.
I si el que es demanda és obra nova, el sector de la construcció a la Conca de
Barberà es dedica en aquests moments gairebé de forma exclusiva a la rehabilitació
i manteniment d’habitatges. No s’estan construint habitatges pràcticament enlloc
de la comarca.
12

Per contra, val a dir que aquests immobles són usualment les residències de la població immigrada als
nuclis urbans de les poblacions més grans de la comarca degut als baixos preus de lloguer que tenen.
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Escassa oferta pública i mal repartida territorialment

El parc d’habitatge públic a la Conca de Barberà es concentra gairebé de forma
exclusiva a Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt. Es tracta
d’habitatge de lloguer, part del qual es destina a finalitats socials.

Accedir a aquests habitatges és molt difícil pel seu poc número. Així, per exemple,
en data 30 d’octubre de 2020 hi havia un únic habitatge públic de lloguer
disponible a tota la Conca de Barberà. Es tractava d’un pis de 54 metres quadrats
amb dues habitacions situat a Montblanc13.
Per tant, la única possibilitat és accedir al mercat de lloguer d’habitatges privats
gestionats pels agents de la propietat immobiliària. A preus molt més alts degut a la
manca de parc d’habitatges de lloguer. Per donar una idea de la manca de parc,

13

Gestionat per la Borsa d’habitatge del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
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assenyalar que en data 30 d’octubre de 2020 no hi havia cap habitatge de lloguer
situat a Montblanc en els portals immobiliaris més importants del país.

Preu de lloguer alts per a habitatges en condicions

Tal com s’ha assenyalat anteriorment, existeix un parc d’habitatge molt gran que es
troba en mal estat o no està adaptat a les actuals normatives que regulen l’habitabilitat. Es tracta sobretot de les construccions que es troben als cascs antics dels
pobles. Aquests habitatges estan ocupats actualment per nuclis familiars molt
arrelats als seus pobles, que tenen els immobles en propietat, per gent gran, també
en règim de propietat, o per famílies immigrants, en règim de lloguer.
Els pocs habitatges en condicions d’habitabilitat que es posen al mercat de compra
o de lloguer s’acostumen a posar a preus molt alts, que fan difícil la seva venda o
lloguer, especialment per part dels joves.

2. Carrer Solans de Montblanc.
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I els joves? On viuen i què opinen sobre l’habitatge

Hem preguntat als joves de la comarca amb qui viuen i com és el seu habitatge
ideal14. Les respostes que ens han donat són les següents15:
a) Amb qui viuen?
0,5%
16,9%

6,6%

38,3%

37,7%

amb els pares

amb la parella

sols

pis compartit

altres

b) Si ja no viuen amb els pares, de qui és l’habitatge on viuen?

5,11% 18,25%
27,01%

49,64%

família o amics

lloguer

14

propietat

altres

Enquesta als joves de la Conca de Barberà d’entre 16 i 30 anys per a la Realització del Pla comarcal i
plans locals de Joventut realitzada entre el 26 d’octubre i el 8 de novembre de 2020.
15
Dades provisionals sense depurar extretes en data 30 d’octubre de 2020 que recull les contestes de
186 joves de la comarca amb edats entre els 21 i els 30 anys, el que representa un 11% dels joves de la
comarca d’aquest tram d’edat.
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c) Quin és el seu habitatge ideal?
4,3%
15,2%
40,8%
18,5%

21,2%

Casa adossada afores
Masia rural
Altres

Casa reformada al poble
Pis nou o reformat

d) De propietat o de lloguer?

17%

83%

lloguer

propietat
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f) La salut
La COVID-19, el gran i desconegut enemic

En aquests moments de pandèmia la societat en general està criminalitzant els
joves acusant-los, en genèric, de ser un dels factors claus causants de l’extensió de
la COVID-19.
És cert que els joves, també en general, per les característiques pròpies de la seva
edat, tenen components innats en el seu comportant natural de recerca de noves
experiències i vivències, d’actuació grupal, etc. Però tots aquests comportaments
es poden treballar perquè tinguin el mínim impacte en relació amb l’extensió del
coronavirus16.

La dificultat de gestionar les emocions amb el mínim contacte social

En aquests temps de pandèmia, els adolescents i els joves són un dels grups socials,
juntament amb el de la gent gran, on la salut emocional pot veure’s més afectada
per la nova situació de confinament, incerteses i aïllament social17.

16

Vegeu sobre el tema l’excel·lent article de l’educador social Carles Perea Joves i coronavirus:
responsabilitat compartida davant la COVID-19 a https://www.andorradifusio.ad/blog/jovescoronavirus-responsabilitat-compartida-davant-covid-19 [consultat 31/10/2020].
17
Vegeu sobre el tema el dossier Gestió emocional i COVID-19 al butlletí E-Joventut número 65, del maig
de 2020.
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De forma prioritària cal fer polítiques locals i comarcals de Joventut que treballin
aquest aspecte entre els joves i els adolescents. La salut emocional dels joves i dels
adolescents passa per ajudar-los a gestionar les seves emocions del dia a dia.
Aquesta necessitat, s’ha posat en evidència, clarament, a l’enquesta feta als joves
de la comarca.

Ús dels mòbils i
xarxes
13,8%

Cap de les
anteriors
2,3%

Drogues, alcohol i
tabac
12,2%

Sexualitat i
relacions afectives
24,8%
Gestió de les
emocions
28,6%

NS/NC
0,3%

Alimentació
18,0%

Temes d'interès en matèria de salut que tenen els joves de la Conca de Barberà.
Font: Enquesta de la realitat juvenil de la Conca de Barberà (2020)
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En temps que exigeixen aïllament social, grans incerteses laborals i educatives i
fins i tot alguna pèrdua familiar. Els joves continuen tenint la necessitat de
socialitzar les seves experiències, d’expressar els seus sentiments, de viure noves
emocions. Si això no és possible, neix l’avorriment, la incertesa, la frustració,
l’ansietat, l’estrès i la depressió.

Menjar ràpid versus menjar vegà

Un dels aspectes que han canviat aquestes darreres dècades en relació amb la salut
són els efectes que sobre la salut estan tenint els canvis alimentaris que estan
tenint lloc en la nostra societat aquestes darreres dècades.
En el marc d’aquests canvis alimentaris destaquen, en relació amb els joves, la
presència dels “menjars ràpids” (o fast food) i precuinats en general18, així com les
begudes dites “energètiques”.
L’alimentació és una matèria especialment sensible en el període de l’adolescència
i la joventut per les repercussions que pot llegar per a la resta de la vida. On, a més,
estan presents altres situacions directament relacionades amb l’alimentació com
són, per exemple, l’anorèxia i la bulímia.

18

Coincidim plenament amb el que s’assenyala sobre el menjar ràpid al Canal Salut de la Generalitat:
“L'alimentació de menjar ràpid té mala reputació, tant des d'un vessant gastronòmic com nutricional.
Cal matisar aquest concepte perquè el menjar ràpid engloba moltes opcions diferents i la seva influència
dependrà de la freqüència, la selecció i la complementació amb els altres àpats”.
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Els estudis mèdics estan relacionant des de fa temps el consum no controlat de
menjar ràpid, per exemple, amb l’increment de l’obesitat que s’està donant entre
els joves.
Al costat d’això, apareixen amb força entre els joves nous hàbits alimentaris com el
veganisme o el vegetarisme. Als Estats Units, segons un informe del 2019, un 25%
dels joves d’entre 25 i 34 anys són vegetarians o vegans19. Aquestes filosofies
alimentàries portades a l’extrem o sense tenir una bona informació prèvia, també
tenen alguns riscos potencials en relació amb la salut dels joves.

El difícil camí cap a unes relacions sexoafectives més lliures i iguals

L’adolescència i la joventut és el període de la vida en el qual es “posen en marxa”
les relacions sexoafectives. Per aquest motiu la formació en aquestes matèries és
molt important per evitar posteriors problemàtiques en la vida adulta.
Aquesta formació formava part de les línies d’actuació habituals dels serveis de
joventut del nostre país20. Però amb l’aparició de la COVID-19, la manera habitual
d’impartir formació en aquests camps haurà de canviar. Haurà d’adaptar-se a la
nova situació pandèmica.
19

Informe The green revolution 2019 redactat per la consultora d’estratègia Lantern.
Tant des del punt de vista sanitari (la SIDA, les malalties de transmissió sexual, els embarassos no
desitjats…) com des del punt de vista emocional (relacions afectives).
20
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Per altra part, d’un temps ençà, a més, s’estan posant sobre la taula aspectes tan
importants com les relacions d’igualtat de gènere, identitat i orientació sexual.
Tots aquestes matèries, s’hauran de tenir presents per l’impacte que tenen en la
vida dels joves i el rastre que poden deixar al llarg de la seva existència.
Un altre aspecte que s’haurà de tenir present quan es planifiqui l’actuació és la
percepció que poden tenir els joves sobre si en la seva vida quotidiana es
produeixen situacions de discriminació per raó de gènere, condició sexual, etc.

10%

34%
25%

10%

7%
10%

Cap
Exclusions per motius físiques o socials
Racisme i xenofòbia
No contesta

4%

Classisme econòmic o social
LGBTIfòbia
Violència masclista

3. Tipologia de situacions d’exclusió que es donen a l'entorn dels joves de la Conca de Barberà.
Font: Enquesta de la realitat juvenil de la Conca de Barberà (2020).

Les drogues “toves” i les legals són abundants, de fàcil accés i no son
percebudes com a tals drogues

Una de les matèries que sempre acostuma a associar-se a l’etapa juvenil és la de la
presència de les drogues. Ja siguin legals (alcohol i tabac), com il·legals (substàncies
estupefaents, etc.) Bàsicament per l’efecte que poden tenir sobre la seva salut
individual, però també per l’impacte social que poden arribar a generar
(vandalisme, destrosses de mobiliari urbà, etc.)
Entre els joves, però, no hi ha la percepció que les drogues (totes) siguin un
problema per a la seva vida quotidiana sinó un element més de socialització. En
part per la dificultat que representa el fet que una part d’aquestes drogues siguin
de consum legal i habitual per part de les generacions més adultes.
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L’accés que tenen els joves de la Conca de Barberà tant a les drogues legals com
il·legals, en aquests moments, no els representa grans problemes, llevat del
purament econòmic que comporta la seva adquisició. Els joves, segons manifesten
ells mateixos, i malgrat les regulacions legals, tenen ara mateix al seu abast una
gran varietat i diversitat de drogues legals i il·legals.
Val a dir que, segons manifesten ells mateixos, s’està produint el fet que un bon
nombre dels mateixos joves estan produint una part de les drogues de producció i
consum il·legal (“herba” o “maria” bàsicament). Aquest fet, que al món rural no és
nou, mai s’havia donat a la Conca de Barberà amb els volums amb què s’està
produint en aquests moments.
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g) La mobilitat
Formar-se a l’estranger, l’assignatura pendent dels joves de la Conca

La mobilitat internacional, tant per estudiar com per treballar, és l’assignatura
pendent dels joves de la Conca de Barberà. I això els allunya de l’experiència
personal, cultural i vital que pot suposar una estada formativa o laboral a
l’estranger.
El fet que a la comarca no existeixin centres educatius que ofereixin aquesta
possibilitat, allunya aquest recurs tant dels pares com dels joves. Només quan se’ls
ofereix aquesta possibilitat des dels centres educatius superiors de fora de la
comarca hi ha famílies que comencen a posar sobre la taula aquest fet.
Per tant, la mobilitat internacional en aquests moments és un element a l’abast
només dels joves amb formació superior o amb famílies predisposades a aquesta
experiència vital.
Si que és cert que alguns centres educatius, concretament l’institut de Santa
Coloma de Queralt, ofereix als seus alumnes intercanvis i projectes cooperatius
amb centres d’altres països, en el marc del projecte ERASMUS+, però no són
intercanvis formatius com a tals, sinó projectes d’abast educatiu i sociocultural.
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h) Avaluació de les polítiques de Joventut

En aquest apartat ens proposem avaluar les polítiques de Joventut que s’han
impulsat al si del Consell Comarcal de la Conca de Barberà en el marc del Pla
comarcal anterior.
En aquell document s’havien marcat un total de quatre objectius estratègics:

1. Impulsar actuacions i projectes que afavoreixin l’arrelament dels joves de la
Conca de Barberà als seus municipis.
2. Col·laborar i donar suport al món associatiu de la comarca i especialment a
les entitats juvenils.
3. Promoure la transició i el desenvolupament dels joves cap a l’autonomia
personal fomentant els programes d’ocupació i emprenedoria.
4. Fomentar la realització de programes de salut jove, especialment els
relacionats amb les conductes de risc.

El resum de les actuacions realitzades en cadascun d’aquests objectius ha estat el
següent:

Objectiu
Afavorir arrelament
Suport al moviment associatiu

Actuacions

Participants

259

7.559

437

295

9

621

72

1.678

777

10.153

Fomentar transició ocupació
Salut Jove
TOTAL
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El detall de les actuacions en cadascun dels objectius és el següent:
Objectiu 1
Impulsar actuacions i projectes que afavoreixin l’arrelament dels joves de la Conca
de Barberà als seus municipis.
Any
2016

Nombre
d’actuacions
44

Nombre de
participants
2.800

2017

35

1.611

2018

55

1.405

2019

125

1.743

TOTAL

259

7.559

Objectiu 2
Col·laborar i donar suport al món associatiu de la comarca i especialment a les
entitats juvenils.
Any
2016

Nombre
d’actuacions
115

Entitats
assessorades
75

2017

117

80

2018

84

57

2019

121

83

TOTAL

437

295
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Objectiu 3
Promoure la transició i el desenvolupament dels joves cap a l’autonomia personal
fomentant els programes d’ocupació i emprenedoria.
Any
2016

Nombre
d’actuacions
3

Nombre de
participants
160

2017

5

120

2018

1

223

2019

1

118

TOTAL

9

621

Objectiu 4
Fomentar la realització de programes de salut jove, especialment els relacionats
amb les conductes de risc.
Any

21

2016

Nombre
d’actuacions
24

Nombre de
participants
1.42921

2017

20

595

2018

18

450

2019

10

633

TOTAL

72

1.678

Darrer any que es va portar a terme el projecte Transport Jove amb un abast comarcal.
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CONCLUSIONS

DE LA DIAGNOSI

La diagnosi dibuixa un panorama actual que pot experimentar enormes canvis en el
decurs dels propers mesos. Bàsicament per l’impacte que pot arribar a tenir, ja
l’any vinent mateix, l’anunciada vacuna contra la COVID-19. Pot afectar de tal
manera la situació sanitària i socioeconòmica general que tot el dibuixat en aquesta
diagnosi haurà quedat totalment desfasat.
D’entrada, però, la situació general d’aquests moments és d’una complexitat
extrema. En primer lloc perquè la vida quotidiana dels joves de la Conca de Barberà
s’estan veient afectada de ple pels efectes de la pandèmia (canvis estructurals en el
sistema educatiu, creixement de l’atur juvenil, incertesa social, estrès emocional...)
Els efectes de la COVID-19, docs, s’afegeixen a les problemàtiques o situacions
canviants que habitualment ja tenen sobre la taula aquests mateixos joves
(dificultats d’accés a l’habitatge, efectes de la ruralitat, augment de la presència de
les drogues, canvis alimentaris...)
Per tant, cal fer front als reptes que sempre havien tingut els joves de la comarca,
tenint present que se n’hi ha afegit de nous, que modifiquen substancialment,
també, la manera d’encarar els tradicionals.
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2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
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Els objectius estratègics marquen les grans línies de treball que seguirà el Servei
Comarcal de Joventut de la Conca de Barberà, i, per extensió, l’Oficina Jove de la Conca
de Barberà, durant el període de vigència del Pla.
Per a la seva concreció s’ha tingut en compte, a partir de la diagnosi realitzada
anteriorment, les voluntats i les necessitats expressades pels responsables polítics de
la Conca de Barberà. Ja siguin els alcaldes o regidors municipals i el conseller comarcal
de Joventut.
Finalment, s’han definit un total d’onze objectius estratègics per al total d’àmbits que
l’Oficina Jove i el Servei Comarcal de Joventut porten a terme com a funcions que els
són pròpies. Aquestes grans línies d’actuació no estan prioritzades. Formen,
bàsicament, un conjunt de necessitats de la comarca en matèria de Joventut que es
treballaran amb el desenvolupament de programes i projectes, ja siguin d’àmbit
comarcal o municipal.
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2.1 Arrelament
1. Assistir, donar suport i treballar en xarxa amb els municipis de la comarca per la
implementació de més i millors polítiques de joventut que facilitin l’arrelament
dels joves a la comarca.
2. Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, el teixit
associatiu de la Conca de Barberà i especialment el d’àmbit juvenil com a
vehicle de transformació social i com a via de relació entre els joves i els seus
municipis.

2.2 Salut
3. Impulsar programes i actuacions que fomentin que els adolescents i els adults
joves prenguin consciència i responguin amb responsabilitat davant la crisi
sanitària i socioeconòmica de la COVID-19.
4. Acompanyar els joves en el desenvolupament de la capacitat de gestionar les
seves competències emocionals i d’adoptar una actitud positiva davant la vida.
5. Promoure, especialment entre els adolescents, l’alimentació saludable i la

sensibilització al voltant de les conductes de risc

2.3 Ocupació i emprenedoria
6. Informar i orientar de forma personalitzada els joves de la Conca de Barberà
sobre la formació, els serveis i els recursos existents que permetin millorar la
seva ocupabilitat .
7. Fomentar les habilitats pròpies de la condició juvenil relacionades amb l’esperit
emprenedor dels joves que els ha de permetre escollir el seu propi camí laboral
i transformar-los en generadors de valor econòmic, social o cultural.
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8. Col·laborar amb Concactiva en l’impuls als programes i actuacions que
permetin formar i trobar feina als joves desocupats de la comarca.

2.4 Orientació educativa
9. Executar programes i actuacions que proporcionin als joves i a les seves famílies
el ventall més ampli de possibilitats acadèmiques que resolguin les necessitats
educatives que puguin tenir els joves de la comarca.
10. Col·laborar amb les universitats del territori en la prestació de serveis d'atenció

personalitzada als estudiants universitaris de la comarca per contribuir a pal·liar
els efectes de la ruralitat.

2.5 Mobilitat
11. Impulsar entre els joves de la Conca de Barberà l’adquisició de competències
que facilitin el procés d’emancipació i la definició del projecte de vida, el
desenvolupament personal, professional i social dels i les joves, així com
conèixer altres cultures i maneres de viure.
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3. OBJECTIUS OPERATIUS
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Els objectius operatius o operacionals són aquells objectius que s’estableixen per a fer
possible l’assoliment dels objectius més generals com són, en aquest cas, els objectius
generals o estratègics. Per altra part, sobre aquests objectius es fixen tot un seguit
d’indicadors que han permetre mesurar quin ha estat el seu grau d’acompliment.
En aquest Pla comarcal s’han determinat un total de sis objectius operatius que s’han
agrupat en quatre programes: arrelament, ocupació i emprenedoria, salut i orientació
educativa.
Per a la seva fixació s’han tingut en compte criteris tècnics i polítics. En primer lloc els
polítics, que han marcat quines línies d’actuació són les prioritàries. I, en segon terme,
els criteris tècnics, que han determinat quines eren les línies de treball, en forma de
projectes o d’actuacions, que poden permetre assolir aquests objectius.
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3.1 Programa: Arrelament

1. Impulsar el treball en xarxa amb els ajuntaments i les associacions juvenils de la
comarca a través de l’establiment de canals d’informació i d’òrgans estables de
participació que permetin, alhora, la coordinació de les polítiques de joventut.
o Objectiu estratègic al qual dona resposta:
 2.1.1
o Descripció dels continguts als quals dona resposta:
 Assistir, donar suport i treballar en xarxa amb els municipis de la comarca per la implementació de més i millors polítiques de joventut
que facilitin l’arrelament dels joves a la comarca.

2. Enfortir la formació en matèria de gestió d’entitats i associacions dels equips
directius del moviment associatiu juvenil de la comarca a través de l’organització
d’activitats formatives específiques.
o Objectiu estratègic al qual dona resposta:
 2.1.2
o Descripció dels continguts als quals dona resposta:
 Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, el
teixit associatiu de la Conca de Barberà i especialment el d’àmbit
juvenil com a vehicle de transformació social i com a via de relació
entre els joves i els seus municipis.
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3.2 Programa: Salut Jove

3. Desenvolupar projectes i actuacions que fomentin entre els joves de la comarca,
especialment els adolescents, les conductes responsables i la utilització dels equips
de prevenció davant la COVID-19
o Objectiu estratègic al qual dona resposta:
 2.2.3
o Descripció dels continguts als quals dona resposta:
 Impulsar programes i actuacions que fomentin que els adolescents i
els adults joves prenguin consciència i responguin amb responsabilitat davant la crisi sanitària i socioeconòmica de la COVID-19.

4. Desenvolupar projectes i actuacions, en col·laboració amb els moviment associatiu
juvenil, que ajudin els joves de la comarca, especialment els adolescents, a
potenciar el coneixement de les seves emocions, prevenint els efectes perjudicials
de les emocions negatives i potenciant l’habilitat per generar emocions positives.
o Objectiu estratègic al qual dona resposta:
 2.2.4
o Descripció dels continguts als quals dona resposta:
 Acompanyar els joves en el desenvolupament de la capacitat de
gestionar les seves competències emocionals i d’adoptar una actitud
positiva davant la vida.
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3.3 Programa: Ocupació i emprenedoria

5. Reforçar els programes i actuacions d’acompanyament, d’adquisició d’habilitats i
competències dels joves de la comarca, en col·laboració amb altres agents del
territori, que es porten a terme a nivell individual o grupal per ajudar-los a inserirse al món laboral davant la situació de crisi econòmica generada per la COVID-19.
o Objectiu estratègic al qual dona resposta:
 2.3.6
o Descripció dels continguts als quals dona resposta:
 Informar i orientar de forma personalitzada els joves de la Conca de
Barberà sobre la formació, els serveis i els recursos existents que
permetin millorar la seva ocupabilitat .

3.4 Programa: Orientació educativa
6. Resoldre les necessitats d’orientació educativa dels joves de la Conca de Barberà
en la transició de l’ESO cap als cicles formatius o la universitat
o Objectiu estratègic al qual dona resposta:
 2.4.9
o Descripció dels continguts als quals dona resposta:
 Executar programes i actuacions que proporcionin als joves i a les
seves famílies el ventall més ampli de possibilitats acadèmiques que
resolguin les necessitats educatives que puguin tenir els joves de la
comarca.
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3. INDICADORS D’AVALUACIÓ
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3.1 Programa d’Arrelament




Objectiu operatiu al qual dona resposta: 3.1.1
Indicadors anuals:
o Nombre de projectes i actuacions realitzades
o Nombre de joves participants en els projectes o actuacions (discriminats per
sexe)
o Nombre de reunions amb agents implicats
o Nombre d’agents del territori participants en els projectes o actuacions




Objectiu operatiu al qual dona resposta: 3.1.2
Indicadors anuals:
o Nombre de projectes i actuacions realitzades
o Nombre de joves participants en els projectes o actuacions (discriminats per
sexe)
o Nombre d’entitats participants
o Nombre d’agents del territori participants en els projectes o actuacions

3.2 Programa Salut Jove




Objectiu operatiu al qual dona resposta: 3.2.4
Indicadors anuals:
o Nombre de projectes i actuacions realitzades
o Nombre de joves participants en els projectes o actuacions (discriminats per
sexe)
o Nombre de reunions amb agents implicats
o Nombre d’agents del territori participants en els projectes o actuacions
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3.3 Programa d’Ocupació i emprenedoria




Objectiu estratègic al qual dona resposta: 2.3.6
Indicadors anuals:
o Nombre de projectes i actuacions realitzades
o Nombre de joves participants en els projectes o actuacions
o Nombre de joves orientats
o Nombre de reunions amb agents del territori
o Nombre d’agents del territori participants en els projectes o actuacions

3.4 Programa d’Orientació educativa




Objectiu estratègic al qual dona resposta: 2.4.9
Indicadors anuals:
o Nombre de projectes i actuacions realitzades
o Nombre de joves participants en els projectes o actuacions (per sexes)
o Nombre de joves orientats (per sexes)
o Nombre de reunions amb agents del territori i de fora d’aquest
o Nombre d’agents del territori participants en els projectes o actuacions
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4. CALENDARI, AVALUACIÓ I REVISIÓ
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4.1 Calendari d’execució
Data
2020
Desembre

2021
Gener

Fase

Activitat

Redacció

Aprovació del Pla comarcal per part dels òrgans col·legiats del
Consell Comarcal.
Tramesa del Pla a la Direcció General de Joventut de la
Generalitat amb el certificat de la seva aprovació.

Planificació

Gener-octubre

Execució

Incorporació dels objectius del Pla comarcal al Pla d’actuació de
l’Oficina Jove
Aprovació dels objectius anuals per part del Consell Gestor de
l’Oficina Jove
Assignació econòmica als projectes i actuacions previstos per a
l’exercici 2021
Execució dels projectes i activitats

Juny

Avaluació

Avaluació semestral del funcionament dels objectius anuals.

Desembre

Avaluació

Avaluació final del Pla d’actuació 2020 i de la seva incidència
sobre el Pla comarcal
Redacció del Pla d’actuació de l’Oficina Jove

Planificació
Planificació

Planificació
2022
Gener

Planificació

Gener-octubre

Execució

Aprovació dels objectius anuals i del Pla d’actuació per part del
Consell Gestor de l’Oficina Jove
Assignació econòmica als projectes i actuacions previstos per a
l’exercici 2022
Execució dels projectes i activitats

Juny

Avaluació

Avaluació semestral del funcionament dels objectius anuals.

Desembre

Avaluació

Avaluació final del Pla d’actuació i de la seva incidència sobre el
Pla comarcal

2023
Gener

Planificació

Planificació

Gener-octubre

Execució

Aprovació dels objectius anuals i del Pla d’actuació per part del
Consell Gestor de l’Oficina Jove
Assignació econòmica als projectes i actuacions previstos per a
l’exercici 2022
Execució dels projectes i activitats

Juny

Avaluació

Avaluació semestral del funcionament dels objectius anuals.

Desembre

Avaluació

Avaluació final del Pla d’actuació i de la seva incidència sobre el
Pla comarcal

Planificació
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2024
Gener

Planificació

Gener-octubre

Execució

Aprovació dels objectius anuals i del Pla d’actuació per part del
Consell Gestor de l’Oficina Jove
Assignació econòmica als projectes i actuacions previstos per a
l’exercici 2022
Execució dels projectes i activitats

Juny

Avaluació

Avaluació semestral del funcionament dels objectius anuals.

Desembre

Avaluació

Avaluació final del Pla d’actuació i de la seva incidència sobre el
Pla comarcal

2025
Gener

Avaluació

Avaluació final del Pla Comarcal 2021-2024

Planificació

4.2 Avaluació, revisió i adaptació
L’avaluació del Pla comarcal es portarà a terme anualment, coincidint amb la
realització de la memòria de gestió del pla anual que s’ha executat. Prèviament, a
mitjans de l’any, es realitzarà una avaluació intermèdia dels resultats d’execució per
revisar el grau d’assoliment dels objectius.
Un cop finalitzat el termini de vigència del Pla, es portarà a terme una avaluació final
específica que agruparà els resultats dels plans anuals i s’hi afegirà una avaluació
unitària conjunta de tipus qualitativa.
Si algun any es produeix algun fet o situació conjuntural que fa variar sensiblement les
condicions prèvies sobre la que està basat aquest document, també es podrà portar a
terme la revisió dels objectius estratègics i els objectius operatius que hi puguin estar
associats. Fins a l’extrem que es pot arribar a eliminar algun d’aquest, sempre i quan hi
hagi elements objectius que recolzin aquestes modificacions.
Per dur a terme aquesta adaptació o revisió dels objectius, ja siguin operatius o
estratègics, caldrà que s’acrediti aquest canvi a través de la modificació de la diagnosi
o de la inclusió en aquesta d’un nou apartat.
Les alteracions que es portin a terme sobre els objectius estratègics hauran d’estar
aprovades pel mateix òrgan del Consell Comarcal que haurà aprovat aquest document
i se’n donarà compte a la Direcció General de Joventut de la Generalitat, o a l’òrgan
encarregat de la gestió d’aquesta matèria.
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