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Aquest que teniu a les mans és el Pla local de Joventut de Vilanova de Bellpuig 2022-

2025 (PLJ), el resultat del treball realitzat aquests últims anys en relació a l’anàlisi de la 

realitat juvenil i del treball encetat des de l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig en aquesta 

última legislatura amb la imprescindible col·laboració del teixit associatiu, social i juvenil 

del municipi. 

 

La feina feta a Vilanova ja ha començat a donar els seus fruits, tot i això, encara queda 

camí per recórrer, tot i trobar-nos en un bon moment, en què les polítiques de joventut al 

municipi s’han visualitzat de forma clara, s’han fet un lloc i no només en temes d’oci per 

joves sinó en temes tant importants avui dia com són la participació juvenil, la cohesió 

social, la cultura i la igualtat.  

 

L’ aposta del consistori ha estat clara i contundent a tots nivells hi demostra que els 

municipis petits poden fer unes bones polítiques de joventut, transversals i amb un retorn 

important de cara a les mateixes. 

 

Tots els processos tenen els seus cicles i ara, comencem un PLJ nou amb nous reptes 

per aconseguir, i un conjunt de projectes per anar desenvolupant durant els propers quatre 

anys (alguns per consolidar i d’altres per intentar donar resposta a les noves necessitats 

detectades).  

Comptem ara amb l’avantatge i privilegi de l’experiència d’haver treballat en aquest 

territori en els darrers anys, de conèixer els recursos, el jovent, les entitats i l’engranatge 

de l’ajuntament i amb la dificultat del dia a dia i de la situació generada per la pandèmia. 

El  PL ha estat redactat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova de 

Bellpuig i la tècnica compartida del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en consonància 

amb el feedback de les capes de població juvenil, supervisat per l’equip de govern i 

elaborat a partir de la metodologia proposada per la Direcció General de Joventut. 

 

El Pla ha comptat amb un  anàlisi de la realitat juvenil, elaborat a partir del treball 

desenvolupat amb les persones joves, agents socials i també entitats, tècnics municipals i 

membres del consistori.    
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Fem un PLJ especialment per a la joventut però, treballem perquè totes les àrees, 

serveis i projectes del nostre municipi tinguin en compte la població jove. Són ciutadania 

de ple dret amb unes característiques i unes necessitats específiques que hem de tenir 

presents. Malgrat que el PLJ ens marca unes línies d’actuació i uns objectius generals, 

som conscients que només són pautes de treball que hem d’anar ajustant i refent. 

Actualment la realitat canvia molt ràpidament i la situació de pandèmia que hem viscut i 

que encara no hem superat,  accentua més aquesta incertesa.  

Hem d’escoltar a les persones joves però no només per saber el que pensen sinó per 

poder posar al seu abast les eines necessàries perquè puguin tirar endavant els seus 

projectes personals de vida i de grup. Són elles mateixes qui han de prendre les decisions, 

gestionar el seu futur i generar els canvis necessaris però, tampoc podem tenir la certesa 

que tot anirà perfecte. Cal assumir que l’error és una gran eina d’aprenentatge i de 

creixement personal. 

La joventut no és una època transitòria, és una etapa plena per ella mateixa, amb 

objectius, amb il·lusions, amb incerteses i amb errors. Hem d’ajudar al nostre jovent a 

viure-la intensament i hem d’aprendre tots plegats a veure als i les joves des d’un punt de 

vista positiu i enriquidor per a tota la comunitat. 

 

Cal que tots els agents reconeguem la capacitat transformadora de les polítiques de 

joventut i les situem com a prioritàries. Si treballem per una Vilanova i una comarca 

millors per la joventut de ben segur que seran un poble i una comarca millors per a tothom.  

 

 

 

 

Àngels Carulla 

Regidora de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig 
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1. JUSTIFICACIÓ 
 

Per què un Pla Local de Joventut a Vilanova de Bellpuig? 

Les persones joves necessiten unes polítiques específiques per poder viure 

plenament la seva vida i la seva etapa juvenil. En l’àmbit municipal, el Pla Local de 

Joventut (PLJ), és el document que recull les necessitats, objectius i accions necessàries 

per arribar-hi i posa a les persones joves al centre de les polítiques municipals.   

Així, la planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió 

i el reajustament constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. Ja que 

aquesta planificació és un procés dinàmic, podem diferenciar fins a 4 fases dins del PLJ: 

diagnosi, disseny, implementació i avaluació.  

En aquesta planificació hem implicat, en la mesura de lo possible, a tots els agents 

que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases: jovent del municipi, 

(ja siguin persones joves organitzades o no), àrea tècnica de joventut, regidoria de 

joventut i altres àrees de l’ajuntament, per garantir la seva transversalitat. 

Hem tingut en compte també la feina feta anteriorment amb el PLJ anterior i les 

polítiques que s’han dut a terme els últims anys. 

   ALERTA  COVID   

     

La situació actual de la joventut està marcada per una acumulació de crisis sense 

precedents en la història recent de Catalunya: la crisi econòmica del 2008 havia impactat 

de manera especialment directa sobre la gent jove, que encara no s’havia acabat de 

recuperar quan va arribar l’impacte en l’economia de la crisi sanitària vinculada a la 

COVID-19. Pel que fa a les conseqüències dels contagis no ha afectat de manera especial 

la gent jove, al menys durant les primeres onades però, sí que ha impactat més que sobre 

altres grups d’edat en relació amb la salut mental i l’estat anímic. 

A més a més, la crisi climàtica continua progressant i fa que el futur de les noves 

generacions sigui encara més complicat. 

Cal tenir en compte que aquest Pla Local s’ha començat a elaborar en plena 

pandèmia de la Covid i s’ha allargat en el temps per motius obvis. Per tant les dades, les 

entrevistes i reunions amb grups de joves i la visió de molts temes pot estar modificada 
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per aquesta situació; la qual condiciona qualsevol pla estratègic que puguem redactar i 

també condiciona directament el desenvolupament dels pressupostos, projectes, activitats 

i serveis. Això ens obliga a una incertesa encara més accentuada de la que ja suposa 

normalment un Pla de Joventut per a quatre anys. Tot i això, treballarem per adaptar-nos 

en cada moment i a cada situació lo millor possible. 

En aquesta planificació hem tingut en compte les directrius de la Llei 33/2010, d'1 

d'octubre, de Polítiques de Joventut, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2020 (PNJCat2020), i el Pla d'Actuació de Joventut 2021-COVID.  

 

 

 

2. DIAGNOSI: ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL I DE LES POLÍTIQUES 

DE JOVENTUT DE VILANOVA DE BELLPUIG 

 

 

S’han plantejat diferents formes de recollida d’informació per tal de poder fer una 

diagnosi complerta i ajustada a la realitat juvenil. Diagnosi entesa com la detecció de les 

mancances i necessitats bàsiques de la població diana per poder aportar, posteriorment, 

unes accions que millorin la situació. 

La metodologia que s’ha utilitzat per tal d’obtenir informació ha estat mitjançant una 

doble anàlisi. D’una banda, cal identificar i comprendre les necessitats i problemàtiques 

que tenen els i les joves, donant resposta a allò que passa al municipi amb la gent jove 

sobre els temes plantejats, i per què passa. És el que coneixem per l’anàlisi de la realitat 

juvenil (ARJ). Però cal també analitzar de quina manera es dona resposta a les necessitats 

i problemàtiques en el moment en què són detectades. És el que s’anomena anàlisi de 

polítiques de joventut (APJ). 

Per tant, per tenir aquesta diagnosi completa, no sols cal conèixer la realitat dels joves del 

municipi, cal també analitzar quines són les polítiques que van adreçades a la població 

jove i relacionar-les. D’aquesta manera la anàlisi tindrà informació sobre les necessitats 

de la gent jove i sobre els recursos que hi ha –i els que no hi ha– per fer front a aquestes 

necessitats. Aquesta informació es molt útil per aquesta fase de disseny del PLJ on caldrà 

formular objectius i pensar àmbits d’actuació a partir de les necessitats i els recursos 

disponibles. 

https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/Pla-actuacio-joventut-2021.pdf
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A més a més, totes les fases de la planificació (diagnosi, disseny i avaluació) han d’estar 

interrelacionades. Mantenir aquesta relació permet orientar millor les polítiques, però 

també simplifica i ajuda a estalviar temps a l’hora d’elaborar cadascuna de les fases. 

 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Les dades quantitatives són les dades numèriques. L’estadística és doncs una eina 

important per aconseguir informació relativa a aquesta àrea. Aquestes s’aconsegueixen 

mitjançant organismes oficials, el padró, etc. 

A partir d’aquestes dades quantitatives i les que determinen les característiques oficials 

de la població i les persones que hi viuen, s’obtindrà una informació concreta sobre el 

jovent i la seva situació. Les fonts principals, en aquest cas han estat l’Institut Estadístic 

de Catalunya (IDESCAT) i el padró municipal. 

 

ANÀLISI QUALITATIU 

Entenem per dades qualitatives el conjunt de dades obtingudes directament de la 

població d’estudi i/o d’altres agents implicats/des i relacionats/des. Aquest anàlisi ens 

permet aprofundir més en les opinions, expectatives i necessitats del conjunt de joves. 

Els mètodes emprats per a recollir aquestes dades han estat: 

 Trobades amb els i les joves: 

 S’han organitzat trobades per a recollir les opinions dels i les joves. 

 Entrevistes amb les tècniques/regidories i tècnics de l’Ajuntament: 

S’han entrevistat a aquelles persones que puguin tenir una relació directa o vincle 

amb el jovent de Vilanova de Bellpuig.  

Enquesta a joves del municipi: a través del Servei Comarcal a la Joventut s’ha 

realitzat una enquesta, separada per poblacions, per saber les inquietuds i 

necessitats del jovent de Vilanova de Bellpuig.  

Anàlisi Intern: Avaluació dels recursos interns de l’ens local. Saber de que es 

parteix i que s’ha realitzat fins ara. Els serveis destinats a la joventut del municipi. 

Amb tota aquesta informació podem analitzar quins són els punts forts i febles i 

si cal reorientar algunes de les accions que actualment s’estan desenvolupant i 

aportar unes noves polítiques de joventut. 
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Anàlisi Extern: Existeixen iniciatives no municipals de les quals gaudeixen les 

persones joves. La majoria d’aquestes sorgeixen de les administracions comarcals 

com el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i d’altres poden ser iniciatives des 

d’entitats informals i formals o bé des d’iniciatives privades. 

 

 

 

2. 1.-Anàlisi quantitatiu 

 

 

Per fer una aproximació quantitativa a la realitat juvenil de Vilanova de Bellpuig 

hem tingut en compte les recomanacions de la Direcció General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya i, per tant, hem analitzat diferents variables com són - població, 

treball, educació i habitatge- agafant les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT) des de els anys 2011 al 2021.   

En relació als camps salut i participació, dels quals no se’n disposa de dades 

quantitatives a través d’aquestes fonts 

esmentades, hem consultat publicacions de 

l’Observatori Català de la Joventut, així com 

dades facilitades des del Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell en qüestions relacionades amb la salut i 

la prevenció davant conductes de risc. Tot i així 

dades quantitatives de tipus secundari, no  

existeixen  per comarques o bé poblacions, i per tant ha dificultat la nostra tasca a l’hora 

de percebre la realitat numèrica o bé percentual. Tenim doncs conclusions més generals 

de la joventut catalana en quan a les àrees esmentades anteriorment. 

 

 

2.1. POBLACIÓ 

A Catalunya, al llarg del segle XXI el pes relatiu de la població jove s’ha reduït 

un terç, tot i la important onada immigratòria produïda durant l’època de creixement 

econòmic, que ha sigut més gran que l’emigració provocada per la crisi econòmica 

iniciada el 2008. Aquesta reducció del pes de la joventut n’afecta la situació i les 

condicions de vida: la seva capacitat d’incidència política es veu reduïda en una època en 
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què els recursos han tendit a ser més escassos i les desigualtats intergeneracionals en la 

distribució de la despesa social s’han accentuat. 

Ara bé, la tendència els últims anys és positiva i des de l’any 2016 tant el nombre 

absolut com relatiu de joves ha augmentat, i el 1.241.015 de joves del 2020 representa el 

16 % del total de la població catalana. Finalment, el creixement relatiu i absolut del 

nombre de joves entre l’any 2016 i 2020 es produeix en un context econòmic més 

favorable en què l’arribada de joves estrangers també augmenta. Tot i això, aquesta 

tendència s’ha aturat el darrer any per raons més que obvies degudes a la pandèmia. 

 

Referent a la població del municipi hem extret les dades següents: 

 ANY          HOMES  DONES        TOTAL 

2021 601 577 1.178 

2020 600 583 1.183 

2019 599 582 1.181 

2018 582 588 1.170 

2017 587 572 1.159 

2016 602 566 1.168 

2015 604 571 1.175 

2014 603 576 1.179 

2013 595 569 1.164 

2012 630 583 1.213 

2011 626 580 1.206 

2010 623 571 1.194 

 

Pel que fa a les dades de la població juvenil, aportem les dades del padró municipal per 

edats (a data desembre 2021): 

 

de 10-11 anys: 11 homes i 15 dones   Total persones : 26 

de 12-14 anys:  25 homes i 19 dones  Total persones: 44 

de 15-17 anys:  16 homes i 10 dones  Total persones: 26 

de 18-25 anys:  50 homes i 28 dones  Total persones: 78 

de 26-30 anys:  28 homes i 24 dones  Total persones: 52 

de 31-35 anys:  37 homes i 29 dones  Total persones: 66 
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Inclourem joves de 10-11 anys, tot i que a la nostra comarca l’edat que considerem 

es de 12 a 35 anys, perquè ens hem adonat que participen molt de la vida social del poble, 

ja sigui perquè les seves famílies pertanyen a l’AMPA de l’escola Marinada o perquè son 

membres d’alguna associació del poble o per canvis socials en quant a l’accés a la 

informació (internet). 

 

 

Piràmide de població de Vilanova de Bellpuig (2020) 

 

 

 

Dins la franja d’edat de 18 a 25 anys, la població masculina gairebé dobla a la 

femenina. Hem de considerar aquesta dada en el moment de pensar en les accions així 

com en les sessions participatives, considerar les propostes que provinguin de les noies i 

fer-les partícips ja que moltes d’elles en seran usuàries i no podem deixar-les en una 

situació que no sigui igualitària.  

 

A partir de l’any 2010, la població del municipi de Vilanova ha sofert un gran 

creixement el que es tradueix, sens dubte, en un increment de la població Jove. De l’any 

2011 fins el 2021 la tendència va ser a disminuir, tot i que han hagut fluctuacions. S’ha 

de remarcar, que durant els anys 2009-2010, la tendència era una incorporació de persones 

d’altres indrets, i aquest aspecte ha fet que hi hagués un increment en la demografia de la 

població del municipi de Vilanova de Bellpuig. 

 

L’estructura actual de la població en el municipi, comparada amb el  2020 ens 

dona aquestes dades:  
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• Disminueixen (-11) els habitants nascuts a Vilanova, passant del 54.95% al 

54.24%. 

• Disminueixen (-5) els habitants nascuts a la província de Lleida, passant del 

24.68% al 24.36%. 

• Augmenten (1) els habitants nascuts a Catalunya, passant del 7.02% al 7.13%. 

• Augmenten (3) els habitants nascuts a la resta d’Espanya, passant del 3.47% al 

3.74%. 

• Augmenten (7) els habitants nascuts a altres països, passant del 9.89% al 10.53%. 

 

Segons dades del Padró, els habitants empadronats a Vilanova que van néixer a altres 

països arriben als 124. 

 

• 57 habitants, 51 homes y 6 dones, van néixer a l’Àfrica. 

• 21 habitants, 9 homes y 12 dones, van néixer a América. 

• 3 dones nascudes a l’Àsia. 

 

La mitjana d’edat dels habitants de Vilanova es de 46,45 anys, 0.19 anys més que fa 

5 anys, que era de 46,26 anys. 

 

El creixement natural de la població en el municipi, segons dades publicades pel 

IDESCAT any 2020, ha estat negatiu, amb 28 defuncions més que naixements.  

 

Segon dades publicades pel CERA, Cens Electoral d’espanyols residents a 

l’estranger a 1 de Novembre de 2021 les persones més grans de 18 anys  amb municipi 

d’origen a Vilanova de Bellpuig, que resideixen habitualment a l’estranger o han 

traslladat a l’estranger la seva residència habitual, eren 22.  

 

 
2. 2. EDUCACIÓ 
 
 

A diferència d’altres poblacions de la comarca, la població jove posseeix un nivell 

d’instrucció alt, ja que el nivell d’estudis superiors (27,3 %) es troba per damunt de la 

mitjana de la comarca (23,5%) però, per sota de la mitjana de Catalunya (31,8%).  
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La majoria dels i les joves residents a  Vilanova, es traslladen a Lleida per a 

formar-se. Aproximadament en una mateixa proporció es queden a Bellpuig, van a 

Barcelona i a Mollerussa. 

 

 
 

Vilanova compta amb un CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa), el qual 

va iniciar la seva activitat l’any 2007. La “Llar Vilanova” té una capacitat per atendre 

a 32 infants i adolescents amb edats compreses entre 4 i 18 anys d’ambdós sexes i que 

estan sota la mesura d’acolliment simple en institució. 

L’organització de la dinàmica de la vida quotidiana, horaris i activitats es 

diferencia en grups segons les edats tot posant atenció als ritmes de maduració i 

aprenentatge i les necessitats específiques de cada rang d’edat. A tal efecte també el centre 

compta amb dos mòduls de convivència diferenciats: 

• El mòdul adjunt anomenat "pis" consta de 8 places destinades als nois i noies 

a partir dels 16 anys. En el pis es treballen més intensament els aspectes 

d’autonomia, responsabilitat i l’apoderament personal de cara a la majoria d’edat. 



PLA LOCAL de joventut DE VILANOVA DE BELLPUIG 2022-2025 

 12 

• La Llar consta de 24 places on conviuen la resta d’infants i adolescents. 

Està gestionada per la Fundació Persona i Valors que es va constituir l’any 2007 amb 

la missió d’oferir una atenció de màxima qualitat en les àrees de serveis socials, formació 

i inserció sociolaboral per a persones i col·lectius en risc d’exclusió social a la 

demarcació de Lleida. 

Paral·lelament i en col·laboració amb altres serveis especialitzats treballen amb 

les seves famílies per tal de restablir els vincles i la recuperabilitat de les seves funcions 

en la mesura del possible, fent-los partícips també de la vida del poble. 

 
2. 3. OCUPACIÓ 
 

 

Un greu problema que ens trobem en aquests darrers anys, i degut a la situació 

econòmica que està vivint el país, és el nivell d’ocupació entre les persones joves, ja que 

és molt baix. Estem en una situació de crisis econòmica, sanitària  i laboral absoluta. La 

resta de joves que no es troben dins del mercat laboral és perquè estan formant-se 

acadèmicament, sobretot les persones que pertanyen al gènere femení. Les motivacions 

per a estudiar no sempre venen donades per la voluntat de cadascú. El cert és que la 

situació actual de crisi convida -i gairebé obliga- els joves a seguir estudiant. Pel que fa 

als joves, molts d’ells o treballen a l’agricultura o ramaderia, o bé busquen feina a 

l’estranger.  

Atur registrat: Segons dades publicades pel SEPE al mes de Desembre de 

2021 el número de persones en situació d’atur ha pujat en 7. D’aquestes 7 persones, 4 son 

homes i 3 son dones. El número total de persones en situació d’atur es de 45, de les quals 

26 son homes i 19 son dones. 

Per edats, les persones d’entre 25 i 44 anys, son el grup d’edat més afectat per 

l’atur, (24) seguit dels més grans de 45 anys (18). El grup menys afectat es el de menys 

de 25 anys (només 3 persones), també pel fet que hem comentat, prioritzen continuar amb 

la seva formació. 

Per sectors veiem que el sector serveis es on hi ha major taxa, amb 23 persones, 

tot seguit de l’agricultura amb 10 persones, la industria també amb 10, i per últim les 

persones sense feina anterior amb 1 com la construcció (1). 
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La gran majoria de les persones joves del municipi és desplacen habitualment a 

Mollerussa per treballar i amb més proporció a Lleida o bé a altres municipis del voltant, 

com Bellpuig, Tàrrega, Balaguer i Borges Blanques.  

 

 

Persones afiliades a la Seguretat Social a Desembre de 2021 . 

 

 

Desembre 2021 
Total 

Afiliades 

Variació 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 325 -11 -3.27 % +9 2.85 % 

RÈGIM:           

GENERAL 187 -10 -5.08 % +12 6.86 % 

AUTÒNOMS 119 0 0 % +3 2.59 % 

AGRARI 18 -1 -5.26 % -2 -10.00 % 

LLAR <5 - 0 % - 0 % 

MAR 0 0 0 % 0 0 % 

CARBON 0 0 0 % 0 0 % 

 

Tot i tenir aquestes dades, això no és una imatge fidel de la població en edat de 

treballar del municipi, degut a que la Seguretat Social publica els afiliats per municipi 

tenint en compte el centre de treball y no la residència del treballador; per tant en els 

municipis com capitals administratives o municipis dormitori les dades se allunyaran de 

la realitat pel moviment de treballadors entre municipis, la qual cosa passa també a 

Vilanova per la seva proximitat a la capital de comarca i la seva situació a prop de 

l’autovia, que facilita el desplaçament per raó de feina. 

 
4. HABITATGE 
 

Taula 4.1                          Taula 4.2 
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En la taula 4.1. podem veure com la majoria dels habitatges son principals. Tot i 

així, a la taula 4.2, es mostra clarament com el règim de tinença que més ens trobem a 

Vilanova es el de per herència o donació, tot seguit del de per compra pagada però, en 

cap cas apareixen habitatges de lloguer. 

 

Emancipació de les persones joves al municipi i a la resta de Catalunya: La 

joventut, tot i ser una etapa de la nostra vida en què es fa difícil establir unes 

característiques concretes, es considera que és el moment en què es comença el procés 

d'emancipació, és el moment de conformar la nostra unitat de convivència com a persones 

adultes. L'accés al mercat laboral i a l'habitatge es converteixen en els dos puntals clau 

per garantir el pas a l'edat adulta. 

Per tal d'emancipar-se del nucli familiar cal accedir amb un mínim de condicions 

al mercat de treball i garantir l'autosuficiència econòmica. Dret i necessitat indispensable 

per tal d'afrontar totes les despeses que són pròpies de la vida adulta en una societat 

heteropatriarcal i capitalista com la nostra. Les condicions en les quals ens integrem al 

mercat laboral, condicionen la nostra capacitat per afrontar les despeses que es deriven 

de ser una ciutadana autònoma. 

Les condicions laborals del jovent es considerem que són pitjor que fa 20 anys. Si 

comparem els salaris mitjans de les persones joves del nostre país amb el preu mitjà de 

l'habitatge, afegint també les variables de temporalitat laboral i les diverses condicions 

que ens demanen per accedir a l'habitatge, es fa molt complicat establir el projecte de vida 

a la nostra terra. 

Concretament a Catalunya, la taxa d'emancipació de joves d'entre 16 i 29 anys ha 

passat del 32,6% de l'any 2007 al 23,8% en 2017, segons dades de l'Agència Catalana de 

la Joventut (ACJ). Aquesta reducció tan accentuada, ens porta a la conclusió que el canvi 

és per un seguit de variables que no faciliten el procés natural d'emancipació al jovent. 
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Causes que dificulten l’emancipació: l’atur juvenil, les condicions de treball 

precàries, l’allargament de l’etapa de formació, conjuntament amb l’augment del cost dels 

habitatges, i la incertesa actual, són els principals motius d’aquest retard, creant una 

equació que afecta negativa i directament a la impossibilitat a l’accés de l’habitatge. 

Els i les joves entre 20 i 24 anys viuen encara a la llar familiar. No és fins l’edat 

de 30 a 34 anys on trobem un grau d’emancipació més alt encara que aquest. Així doncs 

a mesura que avança l’edat, disminueix el nombre de persones joves que encara 

resideixen a la llar d’origen. 

Els i les joves entre 20 i 34 anys a la població de Vilanova de Bellpuig es troben 

en una situació d’emancipació superior que la mitjana catalana. Un 26% més de joves 

viuen fora de la llar familiar. 

 
 

 

2. 2.-Anàlisi qualitatiu 

 

La Direcció General de Joventut ofereix als municipis petits la possibilitat de crear 

un Pla Local de Joventut. Després d’observar tots els avantatges que els Plans Locals 

tenien pel jovent del poble, i basant-nos en l’experiència de l’anterior PLJ, es va decidir 

continuar apostant fort per les polítiques de joventut al consistori. 

Per tal de continuar generant dades pel nou Pla, a la vegada que es feien les 

activitats de l’anterior PLJ, es va convocar als i les joves del poble a diferents reunions i 

processos participatius (com per exemple per desenvolupar el projecte de la pista d’skate), 

mitjançant pregons, missatges de mòbil i el boca-orella.  
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Vàrem fer algunes reunions periòdiques amb el jovent, en les quals es van fer 

propostes de construcció de la pista d’skate mitjançant la metodologia del Visual Thinking 

i la pluja d’idees. Es van tenir molt en compte les seves opinions, i es van esposar per que 

es poguessin veure representades totes les inquietuds. Una vegada finalitzades les 

reunions es van posar en comú els resultats. Ja és una tècnica que utilitzem sovint per la 

pressa de decisions i que ens funciona molt bé amb el grup de joves que hi ha establert.  

En la segona reunió amb els mateixos assistents de la primera, vam acabar de tancar les 

conclusions.  

A més a més, és va fer una reunió amb la regidoria de l’Ajuntament, representants 

associacions juvenils i locals, entitats juvenils,.... En aquesta segona reunió, vàrem 

mostrar a totes les persones assistents els eixos de treball de Joventut i vam explicar en 

què consistia el PLJ. Totes aquestes conclusions les recollim a la part d’anàlisi qualitatiu. 

 

 

Els i les joves de Vilanova han de deixar d’estudiar al poble als 12 anys per anar 

a estudiar a Mollerussa o a Bellpuig; i més endavant a Lleida o a altres indrets de 

Catalunya, per continuar amb els seus estudis superiors. 

De la mateixa manera, un cop finalitzats els seus estudis, la majoria del jovent ha 

de treballar fora del municipi, i, fins i tot, fora de la comarca del Pla d’Urgell. 

Tot això fa que els joves entrin en relació amb altres realitats de fora el poble, que, 

tot i que sol ser una experiència positiva, com a municipi ens perjudica en el sentit que el 

jovent es comença a allunyar del seu poble. 

El nostre poble, tot i el seu reduït nombre d’habitants, és un exemple de dinamisme, 

gràcies a les nombroses associacions i entitats que tenim: 

 

• Club de Bitlles Vilanova de Bellpuig 

• Club d’Escacs Vilanova de Bellpuig 

• Club de Futbol U. E. Vilanovina 

• Club Tennis Taula Vilanova de Bellpuig 

• Club atlètic La Guineu 

• Club ciclista La Guineu 

• Societat de caçadors de Vilanova de Bellpuig  
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• Associació de Dones Anjua 

• Associació Sardanista Sol Ixent 

• Agrupació sardanista de Vilanova de Bellpuig 

• Grup de Teatre Guineus Teatre 

• Colla de Geganters i Grallers la Guineu 

• Associació de l’Aula d’Extensió Universitària 

• Grup de lectura 

• AMPA del Col·legi Públic Marinada 

• AMPA Llar d’infants 

• Grup Ecologista la Guineu del Pla 

• Penya Blaugrana de Vilanova de Bellpuig 

• Coral Verge del Lliri 

• Associació juvenil La Guineu Jove 

• Associació de la Llar municipal de Gent gran 

 

Gràcies a aquest conjunt d’associacions, el jovent del poble gaudeix d’una alta 

participació tant en la vessant lúdica i cultural, com la esportiva. Tanmateix, voldríem 

que hi hagués un major nombre de participants joves en les activitats de les 

associacions, la qual cosa s’està aconseguint a poc a poc. 

 

Segons aquest diagnòstic, a Vilanova de Bellpuig creiem que el Pla Local de 

Joventut l’hem d’enfocar de cara a l’objectiu d’unir el jovent del poble, per tal de que tots 

plegats es sentin més integrats encara a la dinàmica municipal. 

 

Pel que fa a les infraestructures, el jovent pot gaudir d’una sala per a fer reunions 

contigua a la biblioteca pública la qual disposa de dos ordinadors. La sala d’actes de 

l’Ajuntament de Vilanova és un espai en el qual s’hi pot organitzar xerrades o bé 

conferències i al Poliesportiu hi ha el Bar del Poliesportiu en el qual a nivell de joventut 

també s’organitza actes de caràcter folklòric, cultural i festiu. 

La llar municipal de la gent gran disposa d’una sala molt gran la qual s’empra per 

a fer tallers i d’altres activitats que requereixin de més participació com conferències o 

altres. 
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Disposem d’una pista de tennis i pàdel, i una pista de futbol sala. Aquestes 

infraestructures són pròximes a les piscines municipals, lo mateix que la pista d’skate (de 

recent creació). 

Les activitats esportives, concerts i accions amb més necessitat d’espai es realitzen 

al Poliesportiu Municipal. També existeix un camp de futbol on s’hi desenvolupen 

múltiples activitats esportives o de caire social. 

Val a dir que durant els últims temps s’ha dinamitzat el carrer  i l’espai públic com 

a espai d’acció juvenil, aprofitant i descobrint nous espais per tal que el jovent concebi 

l’espai públic com un espai més d’acció, trobada i visibilització de cara a la població. En 

aquest sentit s’han fet accions com teatre i concerts a les places el poble (Anjua, Plaça de 

la Creu i Plaça de les Vilanoves) i s’ha pintat un mural de forma participativa amb artistes 

de les terres de ponent (Plaça de la Creu, Pati de les Escoles, Pista de Skate i ara s’està 

dissenyant una acció per pintar el magatzem municipal al Carrer Pare pacífic). 

Finalment i per aquest 2022 es preveu l’adhesió de la Biblioteca municipal al 

sistema públic de Biblioteques, per la qual cosa s’estan fent obres i renovant mobiliari, 

fons i programari de la mateixa. Aquest es preveu com un nou espai de dinamització 

juvenil ja que apart d’engrandir considerablement les mides de l’espai inicial i dotar de 

molts més recursos la biblioteca, es preveu que aquest sigui un punt de trobada, formació 

i dinamització d’activitats per les franges de població més joves. 

 

INICIATIVES SOCIALS:  

NO SURRENDER FESTIVAL I VILADONA 

Menció especial mereix la iniciativa d’un veí del poble que va aconseguir durant 

els últims anys cohesionar diverses generacions del municipi, de la comarca i fins i tot de 

l’estranger, amb el No Surrender Festival: esdeveniment en honor al músic nord-americà 

Bruce Springsteen organitzat per Josep Maria Pons al camp de futbol de Vilanova de 

Bellpuig, que s'ha repetit des del 2017 fins al 2019 (superant-se cada any). El festival va 

tenir lloc per primera vegada el 8 de juliol de 2017 i la intenció era l'enregistrament d'un 

videoclip de la cançó “No Surrender” de l'artista nord-americà comptant amb la 

participació de 1.001 músics (i així superar el rècord anterior establert per 

l'enregistrament del tema “Learn To fly” del grup Foo Fighters amb l’ajuda de 1.000 

músics). 
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Pons va crear una pàgina a Facebook per donar a conèixer el seu projecte: Pas a 

pas va anar aconseguint donacions de diverses entitats com ACUDAM (empresa 

declarada d'utilitat pública i d'interès social de la comarca) i s'hi van anar sumant diversos 

tributs d'importància com el liderat pel presentador català Manel Fuentes o el del músic 

George Mileson. 

El repte era la localització: Vilanova de Bellpuig, un poble petit. Però, a mesura 

que es va córrer la veu, la repercussió va començar a incrementar-se i així fins a arribar 

als mitjans. Es van obrir inscripcions i ràpidament un gran nombre d'aficionats es van 

anar sumant a participar i batre el rècord. Hi havia la possibilitat de presentar-se com a 

organitzador, guitarrista, baixista, bateria, teclista, cantant o públic. L'historietista Joan 

Vizcarra es va unir també al festival, dibuixant en directe una imatge de l'artista que 

l'organització va subhastar per destinar la recaptació a Proactiva Open Arms . Finalment, 

l'esdeveniment va resultar rècord mundial, apareixent als Guiness World Records arribant 

als 1004 músics, sense tenir cap precedent al panorama espanyol.  

Tant l'Ajuntament com els veïns i veïnes de la localitat de totes les edats, es van 

bolcar també amb l'aventura. A la presentació del vídeo, com si es tractés d'un llançament 

internacional, van assistit més de 400 persones. També es va enviar el vídeo al mateix 

Bruce Springsteen a través de les xarxes socials. L'enregistrament retrata com a músics 

professionals i aficionats, joves i grans, toquen a l'uníson la cançó No Surrender . Però, a 

més a més, diversos escenaris, bandes tribut, un mural solidari de caricatures i zona 

d'acampada van convertir l'esplanada en un festival amb totes les lletres, on van assistir 

prop de 4.000 persones. No tenia ànim de lucre i es va finançar amb els 10 euros que hi 

aportava cada participant. Durant dos dies el poble va doblar població i va saltar a l'agenda 

mediàtica catalana.  

 

A l’any 2018, la segona edició del No Surrender Festival, es va celebrar el 29 i 30 

de juny i el vídeo, que es va projectar en una pantalla de gran format al pavelló municipal, 

recull l’enregistrament de la cançó Badlands, també de Bruce Springsteen. Aquesta 

segona edició del festival va reunir més de 5.000 persones, de les quals 1.083 eren músics 

de totes les edats arribats des de diferents països, que van actuar de manera simultània al 

camp de futbol. En aquest sentit, la localitat va multiplicar per quatre la població habitual 

durant aquell cap de setmana. El caràcter internacional que va adquirir el certamen amb 
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dos edicions es constata en els seguidors que va acumular a les xarxes socials, on la 

majoria de nous adeptes són estrangers. Val a destacar que, els vídeos publicats per al 

2017 i el 2018 tenen 1,2 milions i prop de 900.000 visualitzacions respectivament. 

 

La tercera edició també va reunir uns 1.240 músics i fans de Bruce que van  

interpretar un dels seus senzills emblemàtics, 'Glory Days' , de 1985. El vídeo es va 

preparar en qüestió d'hores:  les bandes assagen a partir del migdia i, a primera hora del 

vespre, el clip es grava 10 vegades per reunir la seqüència perfecta d'imatges de primer 

pla i drones. Aquest any, es mostra als assistents al festival cantant "Happy Birthday" de 

Springsteen mentre sostenen una pancarta que diu: "Happy 70's Boss". 

Els músics eren de diferents indrets de Catalunya, d'Espanya (Galícia, País Basc, 

Madrid, València, Andalusia, Mallorca), i de l'estranger (França, Itàlia, Alemanya, 

Holanda, Regne Unit, Suïssa, EUA i Austràlia) i de diferents edats però, continua havent-

ne moltes persones joves. 

 

La quarta edició del No Surrender Festival prevista pels dies 26 i 27 de juny de 

2020 a Mollerussa es va suspendre arran de la complexa situació derivada pel Covid-19.  

La seguretat dels músics, espectadors, col·laboradors i voluntaris era prioritària per 

l’organització.   

 

Una altra menció especial mereix el PROJECTE VILADONA 

(www.viladona.cat), que va néixer com a projecte per repensar el Concert de l’Estelada 

i va acabar sent un projecte de transformació cultural anual, per desconstruir tota la 

programació municipal i fer-la més rica i inclusiva:  

El Concert de l'Estelada volia donar ressò a grups musicals consolidats però també 

emergents, amb una música de protesta a favor de l’autodeterminació dels pobles. Aquest 

concert es va transformar en el projecte Viladona, per a donar veu a propostes culturals 

encapçalades per dones. 

Fent balanç dels èxits aconseguits amb el Concert de l’Estelada, l’organització es 

van adonar de la mancança de dones dalt de l’escenari. En setze anys, menys d’un 7% 

de les formacions i espectacles contractats anaven a càrrec de dones. Tot i que eren 

unes dades molt semblants a la resta de festivals del país, van decidir que no podien restar 
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plegats de braços. També van veure que el 94% de persones que havien participat en 

el Concert de l’Estelada eren blanques. De manera que van decidir d’organitzar un nou 

festival que reflectís realment la societat en què vivim. I es van decantar per espectacles 

de diverses disciplines, integrats per col·lectius encapçalats per dones, incloent-hi 

propostes de col·lectius racialitzats i de capacitats diverses. Volien trencar la monotonia 

d’espectacles culturals i així va néixer el projecte Viladona. 

  

 

Viladona no és un festival, es un projecte transformador de l’àmbit cultural i va 

molt més enllà, amb una agenda anual oberta i dinàmica. Està repartida en actes, accions 

artístiques i trobades participatives. La majoria són obertes a tot tipus de públics. El cicle 

d'activitats es va iniciar el 4 de gener del 2021, i  es va dur a terme al llarg de tot 

l’any. La programació comptava amb conferències, tallers, dansa, circ, arts 

escèniques i de carrer, instal·lacions i concerts, i promovia "valors inclusius, la 

riquesa artística del territori i espectacles amb una presència equitativa que inclou 

dones racialitzades." A més, ha estat forjada amb l'ideal que els escenaris siguin un 

mirall de la societat en què vivim i abraça les persones diverses i  més 

invisibilitzades. 

Una de les perles del Vilanova 2021 va ser la 18a edició del Concert de 

l'Estelada que va tenir lloc entre l'abril i el maig en diferents espais a causa de la 

pandèmia. Un cartell fèrtil i equitatiu que es nodreix de les actuacions del duet de dansa 

Cossoc, Hotel Iocandi, els concerts de Roba Estesa, les Sey Sisters i Crit, i tallers de 

pintura corporal amb l'artivista Zinteta o de Twerking amb Ana Chinchilla. 

El següent document mostra l’agenda de l’any 2021: 
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Viladona és un projecte de transformació cultural que va sorgir per crear eines, 

dinàmiques i bones pràctiques en xarxa, aconseguir programacions culturals inclusives i 

esdevenir una ciutadania crítica, democràtica i participativa, tot aplicant la cultura com a 

política pública transversal.  Amb el lema " Qui sembra cultura recull igualtat”, 

Viladona és un projecte que es va iniciar amb l'objectiu d'estendre el feminisme a nivell 

cultural i que aquest passi de la teoria a la pràctica.  

Els Ajuntaments són el principal òrgan d’inversió en cultura a Catalunya i per tant 

un dels màxims responsables de les programacions culturals als nostre municipis. Aquesta 

situació encara s’accentua més des de la ruralitat (on precisament l’oferta privada de 

cultura és molt més limitada). 

Fruit d'un procés de debat entre entitats socials, culturals, associació de joves (La 

Guineu Jove) i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, Viladona va néixer amb la voluntat 

de crear un cas de bones pràctiques: una agenda cultural anual feta amb perspectiva de 

gènere. Aquesta, si bé finançada des de l'administració, s’organitza de forma oberta a la 

ciutadania i per tant és participativa i es retro alimenta constantment del feedback ciutadà. 

Aquesta agenda d'actes culturals anual busca resultats concrets. Basada en els 

eixos de treball del projecte Viladona, s'ha dissenyat complint una sèrie de criteris, que 

inclouen:   

• Contractació d'espectacles amb una presència equitativa des del punt de vista 

de gènere (incloent persones racialitzades i amb capacitats diverses i per tant 

defensant la idea de feminisme no hegemònic).  

• Presència de riquesa artística per lluitar contra l’analfabetisme cultural o 

secundari. Venim d’un model cultural pobre (tot i la riquesa existent a nivell de 

cultura popular, la qual sortosament se’n desmarca i ha sigut un oasis de 

supervivència cultural) que invisibilitza gran part de la riquesa de diferents 
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disciplines artístiques a les nostres terres. Cerquem per tant fomentar la riquesa 

artística a nivell de disciplines, així com la difusió de diferents formats de 

missatge. Destaquem la necessitat de fer-ho amb una  presència majoritària 

d’arts de carrer per dos motius bàsics: fer una aposta de democratització cultural 

accessible a tothom i gratuïta o a preus molt accessibles. I segon, fer-ho des 

d’un marcat accent rural; es pot dur a terme una programació variada i de 

qualitat des d’un espai amb infraestructures artístiques limitades, la qual cosa no 

suposa un barrera sinó que es transforma en un valor afegit, ja que no només 

redescobrim espais sinó que acostem la cultura a la ciutadania i descobrim nous 

públics. 

• Considerar que tot espectacle programat, així com el disseny de l'espai on es durà 

a terme, fomentin els valors inclusius. 

• Intenció d’oferir la ruralitat com un espai de creació i suport accessibles i de 

proximitat per companyies i propostes artístiques. Les companyies poden 

trobar un lloc per crear, experimentar i arribar a un públic transversal, sense 

barreres i amb moltes més facilitats administratives. 

 

Prospectiva de futur de Viladona i visió, a partir de les dinàmiques creades : 

- Continuar apostant en el disseny d’una programació cultural inclusiva i 

participativa. 

- Disseny d’una Taula Rodona que es celebrarà el proper 23 d’abril de 2022 

amb la intervenció de persones expertes en el terreny, en la qual 

s’analitzaran les dinàmiques i el context cultural actual i es debatrà quines 

eines es poden implementar-se per treballar en xarxa a favor d’un model 

cultural inclusiu des de tots els punts de vista. Es pretén que aquesta taula 

rodona permeti instaurar les bases per crear una taula de treball a través de 

la qual s’implementin i es segueixin treballant les diferents eines que es 

proposin. Aquesta taula de treball busca implicar tant agents públics com 

privats i socials i a la ciutadania. 

 

Projectes participatius del Viladona: 

Projecte Audiovisual Participatiu presentació Viladona 2020 
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Viladona és un projecte que pretén crear, en última instància, una societat més 

inclusiva. L’espot publicitari de presentació del Viladona es va gravar el gener del 2020, 

en el qual van col·laborar més de 150 persones i una quinzena d’entitats. Va ser pensat 

per incloure el màxim d’agents possibles i fer partícips del Viladona a totes les 

associacions de Vilanova de Bellpuig.  

Tot i així, més enllà de donar a conèixer el projecte fora de Vilanova, el més 

important era explicar què era Viladona a la gent del municipi. Un projecte que sense la 

participació ciutadana i la transversalitat no té sentit. Viladona és un exemple de 

programació inclusiva, no només per programar espectacles que portin a dalt de l’escenari 

el reflex de la societat, sinó programació inclusiva des del punt de vista d’incloure el 

màxim d’agents possibles. Això fa referència directa a les persones que viuen a Vilanova 

i que formen part de l’immens teixit associatiu.  

Projecte Escenografia Inclusiva Viladona amb l’Escola Marinada: 

Conjuntament entre Viladona, Rawscenography i Escola Marinada es duu a terme 

aquest projecte participatiu que involucra l’alumnat en un procés de creació 

d’escenografia inclusiva. L’alumnat, de la mà d’aquesta professional, aprendrà i 

participarà en totes les fases de disseny, creació i presentació de l’escenografia Viladona 

2022. 

Taula Rodona Viladona 2022 

Davant la necessitat de compartir els resultats obtinguts fins ara i el desig de voler 

fer-ho en xarxa, amb la idea de créixer de forma sostenible i crear sinergies amb agents 

del nostre entorn i territori, per arribar a solucions col·lectives; s’han dut a terme diferents 

trobades obertes per donar-se a conèixer i crear complicitats, han visitat ajuntaments, 

Instituts i escoles, poblacions, ateneus i administracions públiques.  

Han participat en esdeveniments en xarxa presentant Viladona: en 

el Col·loqui Programar a poblacions petites o com convertir la perifèria en 

centre - Coorganitzat amb Circpicat i Ajuntament d'Alpicat, compartint experiències 

amb Rut Martínez Ribot, directora del Dansàneu, i Jordi Escuer, director de Circ Picat. 

 I també van participar al Satellite meeting Girona, coorganitzat per l’ICEC i 

l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb el Festival Temporada Alta i l’Ajuntament 

de Girona, del 25 al 27 de novembre de 2021 a Girona. Un espai per escoltar iniciatives 

https://www.firatarrega.cat/media/upload/arxius/Popup%20Pro%20FiraT%C3%A0rrega%20a%20Circpicat%202021.pdf
https://www.firatarrega.cat/media/upload/arxius/Popup%20Pro%20FiraT%C3%A0rrega%20a%20Circpicat%202021.pdf
https://icec.gencat.cat/
https://www.llull.cat/catala/home/index.cfm
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que han fomentat el canvi social i explorar maneres de deconstruir el paper de les arts a 

la nostra societat. 

Per tal de materialitzar aquesta xarxa es preveu celebrar, el proper 23 d’abril de 

2022, una trobada que consistirà en la celebració d’una Taula Rodona. Aquesta taula 

rodona és coorganitzada amb @lespopes.  Comptarà amb la intervenció de persones 

expertes en el terreny que des de diferents perspectives i de forma transversal ens ajudaran 

a analitzar les dinàmiques i el context cultural actual, tot debatent quines eines es poden 

implementar per treballar en xarxa a favor d’un model cultural inclusiu des de tots els 

punts de vista. Es pretén que aquesta taula rodona permeti instaurar les bases per crear 

una taula de treball a través de la qual s’implementin i es segueixin treballant les diferents 

eines que es proposin en la trobada.  

 

                    

Merchandising Viladona : Samarreta, Dessuadora, Bossa de roba i Xapa. 

 

 

En relació amb la Salut i el Pla Comarcal de Prevenció de conductes de risc, 

trobem com a característiques, algunes conductes de risc associades a la condició jove: 

Des del punt de vista biològic, l’etapa que va dels 15 als 29 anys és la que presenta 

una situació potencial de salut més alta. Bona part però de la mortalitat i dels problemes 

de salut dels joves estan associats a conductes de risc o a comportaments directament 

relacionats amb la seva condició de joves.  
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Tot i que els i les joves són un grup de població en general sa i amb baixa 

mortalitat, tenen més problemes de salut psicosocial i així, les característiques pròpies de 

l’edat les converteixen en una població de risc (descoberta de noves sensacions, 

inestabilitat emocional, menys pors) i fa que calguin estratègies específiques 

d’intervenció (llenguatge diferent, espais diferenciats…). A més, en els últims anys els 

canvis socials han portat a un clima de tolerància i de menor exigència de responsabilitats 

que han afavorit el consumisme, l’accés a la sexualitat o a les drogues a persones cada 

vegada en edats més primerenques. 

A la nostra comarca existeixen diferents programes de prevenció que es duen a 

terme des del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, com per exemple el GEM (recurs per a 

persones joves, que tenen problemes en la gestió de les seves emocions), gestionat pel 

servei de Joventut Comarcal i que l’any 2021, van utilitzar 4 joves del nostre municipi. 

Pel que fa al consum de drogues i malalties de transmissió sexual, els últims anys 

les tendències han canviat i actualment les actuacions són més de tipus preventiu i de 

minimització de danys. En referència a les campanyes de prevenció cal tenir present que 

el col·lectiu pot arribar a ser poc receptiu per la sensació d’invulnerabilitat. Els joves 

critiquen la manca d’informació de bona qualitat que realment informi sobre la 

composició, efectes i conseqüències de totes les drogues existents, d’utilització de les 

pantalles i xarxes socials, begudes energètiques,... El que es posa en dubte no és 

l’existència d’informació sinó la qualitat d’aquesta. 

Un dels principals motius pels quals es proven determinades drogues té a veure 

amb el prestigi, la valentia i la pressió i l’acceptació del grup d’iguals durant el període 

de l’adolescència. 

Projecte Comarcal de Prevenció de violència masclista: Joves del municipi van 

participar d’aquesta campanya, amb la seva imatge i unes frases ben definides i 

treballades, es van crear unes lones que posteriorment, es van penjar per tot el municipi i 

la comarca. La finalitat d’aquesta campanya es va complir, ja que es buscava tenir un 

major impacte en el territori tenint en compte que les mateixes persones joves actuaven 

com a referents.  

Altres anàlisi: Es van realitzar trobades amb joves per debatre les diferents fases 

del procés participatiu per la pista d’skate, es va recollir tot allò que creien que hauria 
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de tenir la pista i tot allò que els semblava que calia millorar al municipi alhora que es 

recollien també les seves demandes i propostes com a veïns i veïnes del municipi. 

Reunió amb l’associació de joves La Guineu Jove, i trobades durant les visites de 

la tècnica compartida de Joventut amb el projecte de taules informatives a les piscines. 

Malauradament, no es pot tenir contacte directe amb les taules informatives als centres 

educatius, ja que la gran part del jovent del poble es desplaça a l’institut de Bellpuig, que 

pertany a una altra comarca. Malgrat això, la regidora de Joventut es molt propera al 

jovent, es part activa de accions i activitats que es programen a Vilanova i manté un 

contacte estret amb les diferents colles, associacions i entitats a les quals també pertany. 

 

 

2. 3.-Anàlisi de les polítiques municipals de Joventut 

 

 

Administració pròpia (Ajuntament) 

 
 

EIX PROGRAMA D’ACTUACIÓ ORGANITZA COL·LABORA 

POLÍTIQUES 
EDUCATIVES  
CULTURALS 

- Organització de la Setmana 
Cultural amb conferències i 
actes destinats al jovent i la 
festivitat e caramelles. 

-  
- Activitats i Festes populars: 

Carnaval, Festa Major, 
Castanyada, Cap d’Any … 

 
- Pastorets 

 
- Concurs de cassoles i 

gimcana 
 

- Concert de l’estelada  i 
agenda anual VILADONA 

REGIDORIA DE 
CULTURA 

 
VILADONA 

- Alcaldia 
- Regidoria de Joventut 
- Altres Regidories 
- AMPA 
- Agrupació sardanista  
- Guineus teatre 
- Agrupació de geganters i 

grallers  
- Associació La Guineu 

Jove 
 

POLÍTIQUES DE 
PROMOCIÓ DE LA 
SALUT I ESPORTS 

- Organització del torneig de 
Futbol Sala, destinat al jovent 
del poble, durant les nits 
d’estiu. 

 
- Taller d’skate amb valors 

(projecte comarcal) 
 
- Organització de xerrades. 
 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

 
REGIDORIA DE 

JOVENTUT 
 

 

- Alcaldia 
- Regidoria de Serveis 
- Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ ORGANITZA COL·LABORA 

- Xerrades culturals 
relacionades en l’educació i 
altres temes culturals 

- Classes d’estudi assistit. 
- Cursos de diferents 

activitats com cursets de 
natació. 

- Casal d’estiu 
- Xerrades culturals de temes 

relacionats amb la salut, les 
drogues, la sexualitat. 

 
AMPA 

-Regidoria de serveis 
-Regidoria de cultura 

  -Regidoria de joventut 
-Regidoria d’esports 
-Consell Esportiu del Pla 
d’Urgell. 

- Caramelles, pastorets, 
concurs de sardanes i aplec 
sardanista 

Agrupació sardanista 
- Regidoria de cultura 
- La guineu Jove 

Correllengua que inclou les 
següents activitats: 
 
- Mostra de cultura catalana. 
- Participació juvenil. 
- Promoció de la llengua 

catalana. 
- Gimcana. 
- Sopar popular. 

 

Entitat No formal de jovent que 
s’uneix puntualment amb 

l’objectiu de reivindicar l’ús de la 
llengua catalana. 

- Col·laboració de totes les 
regidories: alcaldia, cultura, 
serveis, joventut, esports, festes i 
urbanisme. 
- Col·laboració d’Associacions: 
geganters, grallers, sardanes, 
esbart, coral, AMPA, club de 
bitlles. 
- Col·laboració de comerços i 
botigues del poble. 
- Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell. 

- Organització de concerts, 
Gimcanes Juvenil de la 
Festa Major i de les 
cassoles, activitats lúdiques 
durant l’any 

- Col·laboren: Reis i Patges i 
construcció de carrosses, 
Carnaval, Festa Major 

ASSOCIACIÓ LA GUINEU JOVE 
 

- Alcaldia 
- Regidoria Joventut 
- Regidoria Cultura 
- Regidoria Serveis 
 

- Tirada juvenil de bitlles per 
la Festa Major. 

CLUB DE BITLLES DE 
VILANOVA DE BELLPUIG. 

- Regidoria d’esports 
- Regidoria de joventut 
- Alcaldia 

- Campionat comarcal de 
tennis taula en edat escolar. 

- Campionat provincial de 
tennis taula en edat escolar. 

 

CLUB DE TENNIS TAULA 
“CLUB PLA D’URGELL 

VILANOVINA” 
 

- Regidoria d’esports 
- Regidoria de joventut 
- Consell Esportiu del Pla 

d’Urgell. 
- La Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya 
“UFEC”. 

- Concert de l’estelada  i 
Viladona 

AJUNTAMENT DE VILANOVA 
REGIDORIA DE JOVENTUT 

 VILADONA 
LA GUINEU JOVE 

- Totes les associacions i 
entitats del municipi. 

- DUATLÓ, cursa de la 
Guineu, Triatló 

Club Ciclista la Guineu i 
Regidoria d’esports 

- Vàries associacions del 
municipi i jovent 

 
Altres administracions 
 

Eix PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

ORGANITZA COL·LABORACIÓ 

Polítiques de 
promoció de la salut 
i l’esport 

Organització de tornejos 
juvenils esportius a nivell 
comarcal 

Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell 

Regidoria d’esports  
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3. RECURSOS:  

 

Recursos financers 

La previsió per als pròxims anys de mandat municipal és la de donar continuïtat a 

les actuacions així com dedicar una part significativa a acabar de crear espais on el jovent 

pugui dur a terme les seves activitats de lleure, culturals, esportives,... apostant per la 

cohesió social i la transversalitat. 

Som conscients de l’esforç que suposa en un municipi com el nostre, dedicar 

aquesta partida pressupostària al col·lectiu jove, ara bé, també som conscients però de la 

necessitat d’impulsar polítiques actives per al jovent, el nostre futur.   

Cal destacar la gran relació interdepartamental que hi ha entre les diferents 

regidories que formen l’Ajuntament.  La regidoria de Joventut no té recursos suficients 

com per tirar endavant les polítiques municipals de joventut, i per tant rep la col·laboració 

de la resta de regidories de l’Ajuntament. 

 

Recursos humans. Contem amb els següents recursos humans:  

  

Regidoria de Joventut: 

- Direcció de l’àrea de Joventut 

- Seguiment, Revisió, i avaluació periòdica del PLJ 

- Gestió i control pressupostari 

- Supervisió i control de les prestació de serveis. 

- Dinamitzadora dels Joves 

- Interlocució política amb altres àrees de l’ajuntament.  

- Interlocució política amb altres institucions supramunicipals. 

Tècnica compartida i tècnica comarcal: la nostra localitat disposa dels serveis 

d’una persona tècnica compartida del Consell Comarcal i d’una tècnica Comarcal. També 

en alguns períodes, comptem amb una persona Referent d’Ocupació Juvenil. 

Transversalitat entre regidories Bona part de les activitats i de les polítiques de 

joventut que es fan al nostre poble quedarien “coixes” si no es tingués en compte la feina 

i les consideracions dels companys de les regidories d’Esports, Cultura, Salut i 

d’Urbanisme. La transversalitat garanteix, a més, l’optimització de recursos i evita la 

duplicació de tasques.  
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4. OBJECTIUS 
 

Un cop sabem quines són les necessitats dels i les joves de Vilanova i la seva 

manera de pensar, i ho comparem amb la visualització que hem fet de les polítiques de 

joventut que es fan al municipi, tant per part de l’administració com per part d’un ampli 

teixit associatiu que existeix a Vilanova, hem de fer el diagnòstic equilibrant els 

desajustaments. 

Els objectius plantejats en l’aplicació de les polítiques juvenils, han de tenir en 

compte sempre que obtindran uns resultats consolidats a llarg termini. Cal tenir present, 

que les polítiques de joventut són lentes. La clau es oferir una coherència que integri 

diferents àrees i sobretot que siguin participatives. El compromís d’assolir objectius a 

mesura que el pla s’implementi en quan a un major dinamisme juvenil, és vital per a poder 

continuar aquesta tasca. 

 

 OBJECTIUS GENERALS DEL PLA LOCAL JUVENIL 

- Establir unes directrius generals en política de joventut, comptant per això amb la 

col·laboració de les diferents administracions implicades i amb el jovent i les 

seves organitzacions. 

- Oferir als i les joves de la població, possibilitats i recursos per a la millora de la 

seva qualitat de vida. 

- Fomentar la participació activa del jovent dins de les activitats de la vila i reforçar 

la relació i col·laboració amb la resta d’habitants de la població. 

- Incorporar el punt de vista i les propostes de les i els propis joves implicats, 

mitjançant una interacció activa.  

- Donar suport a les activitats que es realitzen dins del municipi i millorar-les. 

- Buscar un punt de referència pel jovent on puguin informar-se de les activitats i 

qüestions relacionades amb el seu grup d’edat. 

- Fomentar l’esport com activitat saludable i que previngui conductes de risc entre 

els joves.  

 

Objectius específics 2022-2025:  

- Potenciar la coordinació dels diferents agents socioeducatius en la política 

educativa.  
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- Fomentar l’educació en valors, amb projectes de participació social i formació.  

- Promoure estils de vida i conductes saludables, potenciar la formació en salut.  

- Promoure la cultura i les formes d’expressió juvenil, facilitar l’accés a la cultura,  

fomentar l’ús social de la llengua catalana entre les persones joves i la 

interculturalitat. Apoderament del jovent. 

- Reconèixer, reforçar i establir espais de diàleg i gestió entre joves, col·lectius de 

joves i Administració. 

- Reconèixer, impulsar i donar suport a l’associacionisme juvenil, la Guineu Jove 

de Vilanova.  

-  Educar en la participació, Impulsar la participació juvenil local  i Fomentar la 

difusió de les activitats i serveis per a joves al municipi 

 

Conclusions: 

1. Per una banda, dels grups de discussió amb joves i experts, s’ha pogut constatar 

que ja disposen d’espai on els joves es puguin relacionar entre ells, i on es puguin 

dur a terme activitats d’informació ja sigui amb xerrades i tallers i per 

preparar activitats (Ex.: Salut, educació, cultura,...). Eines comunicatives: 

Taulell d’anuncis, E-Bando, Revista d’informació municipal, Web de 

l’ajuntament, grups de Whatsapp i Xarxes Socials. 

2. Per altra banda, s’ha de destacar els desajustaments que es troben en l’àmbit de 

l’associacionisme. Tot i que Vilanova és un dels municipis de la comarca que 

gaudeix d’un molt bon estat de salut quant a associacions, hi ha una manca de 

participació en aquestes ja que tot i que la participació és alta i amb moltes franges 

d’edat diferents a vegades costa d’arribar a fer participar noves capes de població 

no actives en aquest sentit. Aquesta circumstància fa que cada cop sigui més difícil 

mantenir el gran nombre d’associacions i que a la vegada aquestes necessitin certa 

diversitat. Referent a l’associació de joves, està en actiu, però només és reuneix 

per fer activitats puntuals ja que molts entre setmana viuen a fora del municipi o 

treballen i no hi poden. El problema d’això és que a vegades ens trobem que 

s’organitzen moltes activitats però sempre són els mateixos joves que passen 

davant. Cal que hi hagi relleu generacional. 
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3. També veiem que hi ha un alt nivell de desinformació ja que en tots els eixos 

surten mancances relacionades amb aquest punt. 

 

Aportar més informació i pedagogia en el tema de la 

sexualitat, consum de drogues i prevenció de conductes de 

risc, així com treballar hàbits i conductes saludables. 

Promoure l’oci saludable i l’esport. Dinamització dels 

espais. Skate amb valors.  

 

 Continuar amb les iniciatives de participació que ja s’estan 

duent a terme (Viladona). Empoderament, gènere i 

participació, cohesió social, incentivar les competències 

artístiques. “Qui sembra cultura recull igualtat” 

 

Un cop analitzades totes les mancances que pateix el jovent, és l’hora de pensar 

quins seran els projectes que treballarem per aquests pròxims anys i que aniran 

encaminats a ajustar aquests desequilibris. 

 

EIX Deficiències Bàsiques Objectius 

EDUCACIÓ I CULTURA 

 
- Informar al jovent perquè s’assabenti 
sobre diferents aspectes que li puguin 
interessar. 

 
-Realitzar activitats de lleure, culturals 
i educatives. 
 
-Informar a les noves generacions i 
tenir-les en compte, fer-les partícips 
. 
-Organitzar tallers, xerrades i 
conferències aprofitant les 
infraestructures i recursos que tenim. 
 
-Apoderar a les noies. 
 
-Treballar les competències 
artístiques. 

PROMOCIÓ DE LA SALUT  

- Promoure l’oci saludable i la 
prevenció de conductes de risc en el 
jovent, tant a les noves generacions 
com a joves amb més edat. 
 
 

 
- Donar als joves habilitats socials per 
poder enfrontar d’una manera més 
segura  el món de les drogues i la 
sexualitat. Informar. 
 
- Dinamitzar els espais de lleure i 
esbarjo amb esports i activitats 
atractives 
 

COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI 
TERRITORIAL 

 
- Necessitat de captar més jovent per 
participar en les diferents 
associacions locals, doncs n’hi ha 
moltes, però sempre hi ha la mateixa 
gent. 

 
-  Incentivar la participació dels i les 
joves en les diferents associacions del 
municipi. 
 

Promoció de la 
salut 

Educació i 
cultura 
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 - Continuació de processos 
participatius amb joves no 
associats per tenir edats molt 
primerenques. 

 

 

 

 
 

 

 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de referència per a 

les polítiques de joventut i pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar 

resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn. 

 

El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar 

per l’assoliment dels objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el 

conjunt del moviment juvenil organitzat. El món local hi té un paper destacat, ja que, 

partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de 

respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte 

directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet 

dissenyar solucions més ajustades al seu context immediat i facilita l’arrelament de les 

persones joves al territori. 

 

El PNJCat estableix uns eixos a treballar en quant a les polítiques de Joventut: 

a. Dinamització, co-creació i promoció cultural  

b. Projectes de vida i emancipacions  

c. Inclusió social i equitat  

d. Polítiques integrals de joventut  

e. Arrelament dels joves al món rural 

 
 

Hem plantejat doncs les següents activitats, pensant sempre amb la idiosincràsia 

de la nostra població i del jovent que hi viu. També amb les accions que s’han dut a terme 

en anys anteriors i l’èxit de participació, així com l’eficàcia i l’eficiència de cada una 

d’elles. Totes les accions plantejades es desenvoluparan tenint en compte els 4 criteris 

rectors de la metodologia, tal com estableix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya:  

5 -  DISSENY D’ACTIVITATS, LÍNIES D’ACTUACIÓ I 
TEMPORITZACIÓ 
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A) INTEGRALITAT: S’ha fet un treball transversal, en xarxa, interdepartamental i 

interinstitucional.   

- S’ha col·laborat amb l’àrea de Cultura per la realització d’activitats en el marc de les 

Festes Majors i la resta d’esdeveniments culturals. 

- S’ha col·laborat amb altres àrees del consistori, per donar als projectes un caire 

transversal. 

- Amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’ha continuat amb el treball en xarxa per 

desenvolupar les diferents accions del PCJ, difonent els diferents cursos, tallers i activitats 

que aquest realitza.  

 

B) TRANSFORMACIÓ: En la redacció de cada activitat i en la posada en marxa 

d’aquestes, ens basem en el principi d’igualtat. Treballem per la no discriminació per raó 

de gènere, social, econòmic, origen,... 

 

C) PARTICIPACIÓ  

- S’ha comptat amb la col·laboració del jovent en l’organització de diferents activitats 

adreçades a ells.  

- S’ha comptat amb la participació dels joves per a l’elaboració d’aquest Pla Local de 

Joventut, fent diverses trobades.  

- S’ha comptat amb la participació de l’Associació Juvenil la Guineu Jove. 

 

D) QUALITAT:  

Ens hem basat en polítiques de proximitat amb criteris d’avaluació establerts.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla local de Joventut de Vilanova 

de Bellpuig 2022-2025 

Anàlisi 
de la 

realitat 

AGENTS 
SOCIALS  
Personal tècnic i 

treballadors   
 

PARTICIPACIÓ DE 

JOVES  
Reunions i 
processos 

participatius 

ENTREVISTES a 

membres del 
Consistori   
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Temporització de les actuacions i pressupost: 

Actuació preu (amb IVA) data Temàtica  

Tallers de construcció creativa i 
participativa 900 Vacances Nadal 

Sostenibilitat, 
participació, construcció 
carrosses reis  

PASTORETS (UN 90% DELS ACTORS 
I ACTRIUS SÓN JOVES) 

Vàries despeses associades a nivell 
material, logístic i alimentari Gener 

Cultura, participació 
joves, competències 
artístiques  

Gimcanes i concurs de cassoles 50+75+ material Febrer   

CARAMELLES  MATERIAL I DIFUSIÓ Abril 2022   

Activitats de promoció col·lectius 
LGTBI 1815 Maig-juny Gènere, drets LGTBIQ. 

Implica Joventut però 
estarà a partida 
igualtat 

Murals participatius  2420 Abril- juny 

Sostenibilitat, 
desenvolupament rural, 
participació, cohesió  

Activitats de dinamització de la 
pista Skate + Taller Skate amb 
Valors  900 

Abril-juny i 
setembre 

Dinamització espais joves. 
Competències artístiques.   

Taller danses urbanes  363 Juny i octubre 

Participació, 
desenvolupament 
competències artístiques  

CONCERT ESTELADA 
PREPARACIÓ, DINAMITZACIÓ, DIFUSIÓ, 
ORGANITZACIÓ Abril    

TAULA RODONA  i VILADONA 
DIETES I LOGÍSTICA, material i activitats 
complementaries  Anual    

torneig futbol sala estiu  Juliol  Esport i participació  

CARAMELLES  MATERIAL I DIFUSIÓ Abril 2022   

TOTAL PARTIDA 4708    

 

En groc les partides incloses en el 
pressupost de joventut    

 Les altres són activitats que es fan amb joventut i estan incloses en altres partides  
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Se sol·licita a Direcció General de Joventut la quantitat de 2.500€, complementant amb 

més d’un 10% més de pressupost municipal. 

 
6. SISTEMES D’AVALUACIÓ 

 

AVALUACIÓ DEL PLJ 

 

Avaluar és emetre judicis de valor sobre un objecte en funció d’uns criteris i uns 

arguments. Per aquest motiu hem de saber escollir la millor manera de realitzar aquesta 

avaluació sobretot si després en volem extreure unes conclusions fiables. 

Els sistemes d’avaluació són indispensables per la realització d’una memòria que reculli 

les impressions del funcionament del Pla.  

 

S’ha d’avaluar la cobertura, i també fins a quin punt s’ha arribat a la població diana. 

 

S’ha d’avaluar el disseny, i analitzar fins a quin cert punt el disseny del Pla està basat en 

un model teòric d’intervenció ja existent i segueix la lògica interna d’un Pla Local de 

Joventut. 

 

S’ha d’avaluar l’efectivitat. Preguntar-nos fins a quin punt ha estat efectiu i avaluar els 

resultats no esperats del Pla. Avaluar l’eficàcia i saber si els efectes són els que 

s’esperaven quan es va fer el Pla.  

 

Avaluar el grau d’eficiència. Saber si és eficient, analitzar si el cost del Pla va en funció 

dels resultats aconseguits i si aquests mateixos resultats podrien ser obtinguts amb uns 

costos inferiors. 

 

Avaluar l’esforç. Saber si l’ús dels recursos és l’adequat i si s’efectua dins el termini 

definit. 

 

Avaluar l’impacte sobre la població juvenil. Analitzar els efectes del Pla sobre la 

població de l’entorn del grup, com per exemple pares, mares, mestres, tutors/res i altres 

professionals que treballen amb el jovent. 
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Avaluar el procés o la implementació i detectar si hi ha diferències entre el model 

dissenyat i el que s’està implementant. 

 

Avaluar els resultats i analitzar el grau amb el què el Pla ha aconseguit els resultats 

buscats (eficàcia) i també analitzar els resultats no buscats amb les intervencions 

(efectivitat) siguin positius o negatius. 

 

 

EINES D’AVALUACIÓ 

Entre les eines que ens poden permetre aquesta avaluació hi trobem les següents: 

ENQUESTES/QÜESTIONARIS 

Aquest format ens aporta dades quantitatives de les persones joves que han participat 

directa o indirectament de les activitats organitzades.  

INDICADORS I ÍNDEXS 

Els indicadors base han de estar relacionats amb el nivell de participació, de satisfacció, 

i també els resultats de cada una de les accions.  

MONITORITZACIÓ 

El registre de les dades ha de ser acurat per a poder extreure’n el màxim d’informació 

possible. Es realitzarà un adequat seguiment dels diferents aspectes del Pla amb 

programes informàtics que permetin aquesta monitorització. 

CONSULTA DE DADES SECUNDÀRIES 

Les dades que disposem a l’IDESCAT i en altres centres d’informació estadística ens 

ajudaran a realitzar un estudi comparatiu i a reorientar, si cal, algunes de les activitats 

davant les necessitats que vagin sorgint. 

ENTREVISTES 

Les diferents regidories, i el personal tècnic, els pares i les mares, i diferents professionals 

que es trobin en contacte directe amb el jovent, són una font d’informació qualitativa que 

no es pot deixar de banda i que aprofitarem per arribar a les conclusions pertinents. 

TÈCNIQUES GRUPALS 

Hi ha tècniques de tipus grupal que són una font d’informació molt important i 

d’interacció de la qual se’n poden treure molt bones conclusions. Aquestes tècniques de 

grup podrien ser les relacionades amb els grups Focals, grups nominals, la pluja d’Idees 

o la tècnica Delphi. 
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QUI TÉ INFORMACIÓ PER A PODER AVALUAR 

Considerarem com a fons d’informació indispensables a les següents persones, entitats, 

associacions, professionals que exposem a continuació: 

 

.Pares i mares, familiars de les persones més joves. 

.Professorat, educadors/res, treballadors/res socials de joves i adolescents. 

.Polítiques d’altres regidories. 

.El personal tècnic d’altres àrees. 

.Regidoria de Joventut. 

.Joves usuàries dels serveis oferts i activitats dues a terme. 

.Joves no participants 

.Grups de joves que tinguin altres propostes. Contemplar aquelles persones joves que han 

pogut ser crítiques amb el Pla. 

.Persones que poden informar sobre l’estat de la qüestió per relacionar-se amb el jovent; 

diverses professionals, negocis, bars, etc.. 

.Entitats clau del municipi; associacions veïnals, culturals, etc. 

  
Avaluarem el PLJ a finals de cada any per tal de poder fer reorientacions si cal, 

veure la seva efectivitat i el seu grau d’ajustament a la realitat juvenil del municipi. 


