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El Pla Local de Joventut d’Igualada 2022-2026 vol ser el full de ruta que guiï l’actuació del 

conjunt de l’organització municipal en l’àmbit de les polítiques de joventut i, en definitiva, la 

proposta de projectes i serveis a desenvolupar en aquest període amb la finalitat última de 

construir un municipi que ofereixi al jovent les oportunitats, els recursos i els serveis suficients 

per viure plenament la seva condició juvenil, promoure el seu desenvolupament integral com 

a persones, els seus processos d’emancipació i la seva plena ciutadania. 

El PLJ Igd 22-26 consolida una forma de fer polítiques de joventut emmarcada en els principis 

rectors establerts en la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya: 

✓ La integralitat: les polítiques de joventut han de respondre a una perspectiva integral que 
interrelacioni els diversos àmbits de la vida de les persones joves i que s’articuli sobre la 
base de plantejaments de xarxa i coordinació transversal. 

✓ La transversalitat: el treball en el desenvolupament de les polítiques de joventut ha 
d’incorporar les diverses òptiques de treball sectorial i les diverses dinàmiques associatives 
i comunitàries pròpies de les persones joves, tenint en compte l’articulació en els diversos 
nivells territorials. Els departaments, les institucions, les entitats i els agents que 
correspongui han de treballar coordinadament en cada intervenció sobre les polítiques de 
joventut. 

✓ La territorialitat: les polítiques de joventut han d’incorporar el punt de vista territorial. Totes 
les actuacions necessàries en benefici de les persones joves s’han de dur a terme tenint en 
compte les diferents realitats territorials. 

L’elaboració del PLJ Igd 22-26 ha partit de l’anàlisi i de la valoració de la realitat juvenil i de la 

trajectòria de les polítiques de joventut desenvolupades fins ara, comptant amb la participació 

dels diferents departaments, àrees i regidories municipals i del jovent del municipi. El procés de 

disseny i redacció s’ha fet en el marc de la pandèmia COVID-19 i això ha afectat, de forma 

inevitable a la visió sobre la realitat juvenil, a l’adaptació de les polítiques a la situació i al disseny 

de les metodologies i dinàmiques de participació juvenil. S’ha fet un esforç important, i un 

exercici de confiança en el futur, per tenir present que el PLJ Igd 22-26 ha d’anar més enllà en el 

temps que la durada de la pandèmia i també per anticipar les noves necessitats i efectes de la 

crisi sanitària i social viscuda en la vida dels i de les joves igualadins. 

Com a resultat d’aquest procés d’anàlisi, priorització i proposta d’actuacions, s’han plantejat els 

principals reptes a què cal fer front des de la iniciativa municipal en els propers anys i s’han 

organitzat al voltant de tres eixos: 

✓ Promoció del benestar i la salut dels i de les joves: entenent la salut com l’estat complet de 
benestar, físic i social i no tan sols com l’absència de malalties i, per tant, posant especial 
èmfasi en el benestar psicològic, des de la pròpia percepció dels i de les joves. 

✓ Facilitar els processos d’emancipació de les persones joves, posant especial èmfasi en 
l’orientació acadèmica i  laboral i en la millora de la seva ocupabilitat. 

✓ Promoure la ciutadania i la participació activa dels i de les joves en la vida social i cultural 
juvenil del municipi. 
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L’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut que s’han vingut desenvolupant a 

Igualada s’ha fet a partir de les següents fonts d’informació: 

- Anàlisi de dades sociodemogràfiques (Idescat, observatori socioeconòmic de l’Anoia, 

Estadística del Dep. d’Educació de la Generalitat de Catalunya...) 

- Anàlisi de les diagnosis d’altres plans locals (salut, infància, adolescència i família, acció 

comunitària inclusiva...) 

- Estudis i anàlisis sectorials (Equitat en les polítiques culturals – El cas d’Igualada) 

- Qüestionari obert al jovent igualadí. Obert des del 19 de gener de 2021 fins al 29 d’abril 

de 2021, amb una participació de 499 persones de 12 a 30 anys. 

- Entrevistes a les persones referents tècniques de les àrees de joventut, cultura, 

cooperació i comerç, ensenyament, esports, habitatge, medi ambient, ocupació i 

serveis socials. 

- Entrevistes a les persones referents dels serveis d’informació, orientació i 

assessorament juvenil de La Kaserna i del Servei de dinamització de la participació 

juvenil. 

- Entrevistes a les persones referents de les entitats Fundació sociocultural Atlas, Club 

Isard, Associació APINAS, Servei socioeducatiu La Peça / Mou-te de l’Escola Pia 

d’Igualada, Jove Cabra d’Igualada i AE Caresmar. 

- Entrevistes a 10 joves majors de 18 anys, a títol individual, que s’han ofert 

voluntàriament a través del Qüestionari obert al jovent igualadí. 

- Taller participatiu en 3 instituts de secundària. 

- Dinàmica de teatre social amb el grups de joves “Joves Corresponsals”. 

La metodologia i les dinàmiques participatives s’han hagut d’adaptar a les restriccions de la 

mobilitat i de reunió establertes pel PROCICAT en cada moment (videoconferències, grups 

reduïts...). 
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2.1. LA REALITAT JUVENIL 

2.1.1. Context social i territorial. Dades sociodemogràfiques 

Al llarg dels últims anys, a cavall de la situació econòmica, s’han produït canvis demogràfics 

significatius. Concretament, dos processos han acabat per configurar demogràficament la 

realitat juvenil igualadina: la pèrdua de pes relatiu dels joves respecte el total de la població i 

l’arribada de joves immigrants. Tanmateix, dos fenòmens recents com són el retorn d’una part 

de la població immigrant als seus països d’origen i la nova emigració a tercers països que han 

notat menys la crisis, poden fer variar encara la realitat juvenil catalana dels propers anys. Al 

municipi i a la comarca també s’observen tots aquests fenòmens. 

 

La pèrdua del pes demogràfic dels joves  

Segons dades del padró de l’any 2019, a Igualada hi ha 8688 joves de 15 a 34 anys que 

representen el 20.85% de la població total (Anoia, 21.85%; Catalunya, 22.16%). Concretament, 

per franges d’edat, el 25.96% dels joves empadronats a Igualada tenen entre 15 i 19 anys, el 

23.43% tenen entre 20 i 24 anys , el 24.18% tenen entre 25 i 29 anys i el 26.41% tenen entre 30 

i 34 anys. En els darrers deu anys el pes relatiu dels joves respecte al total de població ha anat 

disminuint de manera significativa, sobretot els grups més joves, condicionant la seva capacitat 

d’influència en el conjunt de la societat. 

 

Gràfic 1. Piràmides poblacionals a Igualada, 2000 i 2019. 

 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

En quan a les piràmides poblacionals presentades, Igualada passa d’una piràmide més aviat 

arrodonida (any 2000), amb un grup nombrós de persones de 20 a 29 anys, a una piràmide més 

estilitzada, que creix per dalt i també per baix, amb un augment de població infantil, així com 

amb un pes destacable de població de 35 a 54 anys. En el darrers 19 anys s’observa una 

Piràmide poblacional 
Igualada 2019 

Piràmide poblacional 
Igualada 2000 



 

8 
 

disminució important de la població jove d’entre 20 i 29 anys (els joves que ara són adults 

d’entre 30 i 40 anys). Tanmateix, s’albira un repunt de la població infantil i adolescent de 5 a 14 

anys, la qual es preveu signifiqui el creixement de la població adolescent i jove en els propers 

5 o 10 anys. 

 

Taula 1.  

Proporció de població jove a Igualada de 15 a 29 anys respecte a la població total. 2013-2019 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

15-19 anys 4.73% 4.78% 4.78% 4.89% 5.00% 5.03% 5.53% 

20-24 anys 5.01% 4.92% 4.88% 4.83% 4.92% 4.94% 4.99% 

25-29 anys 5.63% 7.5% 5.16% 5.00% 4.86% 5.05% 5.15% 

30-34 anys 7.80% 7.26% 6.73% 6.31% 6.15% 5.69% 5.63% 

Total joves (15-34) 24.21% 23.18% 22.39% 21.05% 20.95% 20.85% 20.85% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró continu, IDESCAT.  

 

Tot i que Igualada ha crescut un 23% entre els anys 2000 i 2019, un creixement força paral·lel al 

de la mitjana catalana, que s’ha situat en un 22,5%, les dades mostren clarament un descens del 

pes de la població jove. Mentre l’any 2004 la població jove d’entre 15 i 34 anys a Igualada 

representava un 30.07% de la població total, l’any 2019 la població jove representa un 20.85% 

del total. Això és degut principalment a la confluència de dos fenòmens: per una banda, la 

generació nascuda als anys setanta (coneguda amb el nom de baby boom) tenen ja més de 40 

anys i, per altra banda, la taxa de natalitat ha anat disminuint de forma sostinguda en el temps, 

tot i el repunt a partir de l’any 2000 que es pot explicar pel nombre de naixements entre les 

famílies immigrants, amb una taxa de natalitat més elevada, i les polítiques econòmiques de 

foment de la natalitat a més de la natalitat dels adults nascuts als anys 70. Tot i que per ara la 

pèrdua de pes demogràfic sembla no tenir fre, aquest repunt de la natalitat fa preveure pels 

propers anys un increment de joves d’entre els 15 i els 19 anys. 

 Si observem la distribució de la població d’Igualada per zones censals, la zona més 

poblada és la de Llevant - CC Montserrat, seguida de la pla de st. Magí – Av. Andorra. També 

superen els 2.000 habitants la zona de Ses Oliveres – Escorxador, la de Ponent – Pare Vilaseca i 

la zona del Pla de Sant Magí - Xipreret. En quant a les taxes de variació del darrer any 2019, 

veiem com el major creixement s’experimenta a la zona Centre – Biblioteca amb un 6,5%, 

seguida per la zona del Centre – Ateneu amb 5,7% i la del Pla de st. Magí – C. Tarragona, amb un 

4,5%. En canvi, en sentit negatiu, destaca la zona del Centre Cervantes, amb un -4%. 
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Gràfic 2.  Població d’Igualada per seccions censals i % de població total, 2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

També podem veure guanys i pèrdues de població des de 2015 fins al 2019, en els darrers anys 

de dades inframunicipals. La zona amb més guanys és la zona del Centre – Biblioteca amb un 

16%. També superen el 10% de creixement la zona de Ponent – Ramon Castelltort amb un 11,6%, 

la del Centre Ateneu amb un 10,6%. En sentit negatiu cal destacar la zona de Ponent – Set Camins 

amb una pèrdua de -2,7%. 

 

Gràfic 3.  Variació absoluta de població d’Igualada per seccions censals, 2015-2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 
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L’any 2019 a Igualada hi havia més dones que homes; en concret 20.331 dones per 19.636 

homes, el que suposa un 51% i un 49% respectivament. Aquesta distribució és pràcticament 

idèntica a la que hi ha a nivell de Catalunya (amb un 50.88% de dones envers el 49.12% d’homes), 

on també hi ha un lleuger predomini de les dones En quan a les edats de la població, ens trobem 

que el grup majoritari és el de 35-64 anys, amb 17.059 persones, seguit dels joves d’entre 15 i 

34 anys, amb 8.334 persones. 

 

Gràfic 4.  Distribució per grups d’edat de la població d’Igualada, 2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

La distribució per edats de la població igualadina és força similar a la mitjana catalana, tot i que 

el pes del grup de joves és lleugerament menor a Igualada. En canvi són superiors a la ciutat els 

grups de 0-14 anys i el de majors de 65 anys. Així, el grup de joves d’entre 15 i 34 anys suposa 

un 20.85% de la població total del municipi (2019). 

Comparant aquestes dades amb les dades del total de Catalunya podem observar que el 

percentatge de joves d’entre 15 i 34 anys és lleugerament inferior a la mitjana catalana. Però, 

com s’ha apuntat més amunt, es preveu en els propers anys un repunt d’aquest sector 

poblacional donat el més alt percentatge d’infants i adolescents corresponents al grup d‘edat 

d’entre 0 i 14 anys. Així, a Igualada, en els darrers anys ha tendit a augmentar el pes del grup 

de 0 a 14 anys, així com també del grup de majors de 65 anys, en detriment del grup intermig.  
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Gràfic 5.  Distribució per grups d’edat de la població d’Igualada i Catalunya, 2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

En el següent gràfic es pot veure més clarament l’evolució del pes dels grups d’edat en la 

població d’Igualada en els darrers 10 anys. Podem observar amb més especificitat com el grup 

de joves ha anat disminuint el seu pes relatiu dins la població igualadina passant de representar 

el 28.26% l’any 2008 a un 20.85% l’any 2019. Tanmateix, com es diu més amunt, serà el grup 

de menors de 0 a 14 anys el que representi probablement un augment d’aquest pes poblacional: 

l’any 2008 el grup d’infants representa un 15.51% de la població total del municipi i l’any 2019 

augmenta fins a representar un 16.53%. 

 

Gràfic 6. Evolució del pes dels grups d’edat en la població d’Igualada, 2008-2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Si ens fixem en les taxes de variació, veiem com la població de 65 anys i més presenten taxes 

positives força estables, cosa que també es dóna en el grup de 35 a 64 anys, tot i que amb 

creixements menors. En canvi, el grup de joves de 15 a 34 anys presenta un comportament 

força negatiu, tot i que els darrers anys sembla estabilitzar-se i fins i tot a créixer. El 2019, el 

grup de 0-14 torna a presentar un comportament negatiu. 
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Gràfic 7.  Taxes de variació anuals de la població d’Igualada per grups d’edat, 2013-2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Si ens centrem específicament en el grup de joves, veiem que a la ciutat d’Igualada ha passat 

d’un 30.42% l’any 2000 a un 21.85% el 2019. Això suposa que actualment viuen a la ciutat un 

total de 8.334 joves d’entre 15 i 34 anys. L’evolució del pes d’aquesta població ha anat en 

descens els darrers anys, seguint també la tendència que es dóna a nivell de Catalunya, on passa 

del 28 al 22% en els darrers anys. 

 

Gràfic 8.  Percentatge de població jove (15-34 anys) a Igualada. Anys 2000 i 2019. 

 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

A nivell de distribució per seccions censals, trobem el major pes de població jove a la zona del 

Centre – Arxiu Històric, amb un 25% de població entre 15 i 34 anys. La segueixen la zona de 

Llevant – La Ginesta i la del Centre – Ateneu. A nivell invers, destaca especialment el poc pes 

que tenen els joves a la zona Ponent – Fàtima. Recordem que la mitjana de la ciutat és de 20,8%. 

 

Igualada 2000 Igualada 2019 
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Gràfic 9.  Percentatge de població d’Igualada de 15 a 34 anys per seccions censals, 2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Per altra banda, el grup de 35 a 64 anys té un major pes a les seccions de les Comes, a més de 

les zones de Ponent; Set Camins i Ramon Castelltort, amb percentatges superiors al 45%. Entre 

que els percentatges més baixos els trobem a la zona del Pla de Sant Magí – Garcia Fossas i la 

del Pla de st. Magí – C. Tarragona, amb percentatges inferiors al 40%. La mitjana de la ciutat, per 

contra, és del 42,7%. Per seccions censals, mentre que a la ciutat l’edat mitjana és de 42,8 hi ha 

seccions força per sota d’aquesta edat, com pot ser la de les Comes-Patronat, amb 37 anys, o la 

zona de Ponent-Ramon Castelltort, amb 37,7 anys. Aquestes podrien considerar-se les zones 

més joves de la ciutat. 

Pel que fa també a l’edat mitjana de la població, l’any 2019 l’edat mitjana d’Igualada es situava 

en 42,7 anys, idèntica a la mitjana catalana. 

Com es mostrarà a continuació, el període d’expansió econòmica va comportar l’arribada d’un 

contingent important de població jove d’origen estranger, sobretot d’edats compreses entre els 

25 i 29 anys. Tanmateix, la recessió econòmica i les últimes dades demogràfiques disponibles, 

indiquen pels propers anys un saldo migratori negatiu. 

 

 

L’arribada de joves immigrants en lleuger descens 

En quan a la naturalesa de la població, tenim que 22.027 persones d’Igualada (un 55%) són 

nascudes a la comarca de l’Anoia, mentre que 6.461 persones (un 16%) ho són en d’altres 

comarques del Principat. En canvi, 5.400 persones (un 13,5%) són nascudes en d’altres indrets 

de l’Estat espanyol i 6.079 persones (un 15%) ho són en d’altres països. 
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Gràfic 10.  Naturalesa de la població d’Igualada per lloc de naixement, 2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

En quan a l’evolució dels darrers anys, veiem com a la ciutat tendeixen a augmentar el 

percentatge de persones nascudes a Catalunya, mentre que el pes de la resta disminueix 

paulatinament. En el cas de persones d’altres països, el percentatge oscil·la sempre 

lleugerament al voltant del 14-15%. Les taxes de variació de la població augmenta pel que fa a 

les persones nascudes a Catalunya mentre que els nascuts a la resta de l’Estat o en d’altres països 

presenten taxes en decreixement. En quan a la població nascuda a d’altres països, els majors 

percentatges els trobem al districte Centre i a part del de Llevant. 

 

Gràfic 11. Percentatge de població d’Igualada nascuda a altres països , 2019. 

 

Font. Igualada en xifres, 2019. 

 

L’arribada de població immigrant és, segurament, un dels fenòmens demogràfics amb més 

impacte de les últimes dècades. A Igualada, des de l’any 2000, la població nascuda a l’estranger 

ha passat de representar el 2,07% a representar l’any 2020 el 12.70% del total de la població. 

Entre el col·lectiu de joves, aquest increment encara és més notori. La població jove immigrant 
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ha passat de representar el 2,54% l’any 2000 a representar, actualment l’any 2020, el 16.50% 

del total de la població (Catalunya, 16.1%, Espanya 11.4%)1. 

 

Taula 2.  Evolució de la població jove de 15 a 34 anys amb nacionalitat estrangera, 2013-2020. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

15-34 anys 4.49% 4.13% 3.83% 3.65% 3.70% 3.66% 3.78% 

+ 35 anys 5.09% 4.83% 4.56% 4.74% 4.86% 4.98% 5.34% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

Tot i que la població adulta d’origen estranger ha experimentat un lleuger repunt l’any 2019, 

destaquem que la població jove ha vist disminuït el seu percentatge al municipi passant de 

representar el 4.49% l’any 2013 a representar el 3.78% l’any 2019. 

El gran gruix de la població que ha arribat ho ha fet en edat de treballar, per buscar noves 

oportunitats, per això el pes de la població estrangera és major entre les persones més grans 

de 35 anys. Tanmateix la franja de joves d'origen estranger ha causat una davallada lleugera des 

de l’any 2015 sembla que torna poc a poc a recuperar-se (3,78% al 2019 respecte el 3,66% del 

2018). 

Tot i que, en general, a les comarques centrals els índex de població estrangera són més baixos 

que en altres zones de Catalunya2, el fenomen de la immigració ha estat prou generalitzat i 

significatiu com per acabar configurant també la realitat juvenil del municipi. Actualment, a 

Igualada hi resideixen 1.542 joves de 15 a 34 anys de nacionalitat estrangera. El 42,18% dels 

joves de nacionalitat estrangera provenen principalment del Marroc, seguit de Rumania 

(11,49%), Pakistán (4,46%), República Dominicana (3,37%) i Xina (3,37%)3. 

 

L’impacte de la crisis econòmica i la recuperació econòmica 

Des de l’any 2008, coincidint amb l’inici de la crisis econòmica, s’observa un canvi de tendència 

poblacional. Mentre que la dècada anterior s’havia caracteritzat per un increment continuat de 

la població, passant al municipi de 32.516 habitants l’any 2000 a 38.751 l’any 2014 (amb un 

increment total de població del 19,17%), a partir de 2008 el creixement comença a ser més 

moderat. En els anys 2013 i 2014, es comença a registrar una tendència decreixent que és 

generalitzada a l’Estat i que, segons les últimes projeccions de població, es manté fins el 2017. 

Concretament, s’estima que la població a Catalunya disminuirà a curt termini –seguint la 

tendència ja iniciada- i es recuperarà a mitjà termini. L’Anoia estaria, tanmateix, entre les 

comarques que en l’horitzó 2026 presentarien un major creixement en valor relatiu.  

  

 
1 IDESCAT. Les dades només inclouen la població estrangera registrada en el padró municipal, per tant, no inclouen la població 

nouvinguda sense registrar ni la població immigrant que ha obtingut la nacionalitat. 
2 Pau Serracant, Roger Soler, La joventut catalana al segle XXI. Un anàlisis del sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, 

Secretaria de Joventut, p.29. 
3 Dades del padró municipal a 31 de desembre de 2014. 
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Gràfic 12.  Evolució de la població del municipi, 2013-2019. 

 
 

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

 

Hi ha dos fenòmens lligats a la crisis i el posterior inici de recuperació que expliquen en gran part 

aquest canvi de tendència demogràfica: per una banda, es produeixen menys arribades de 

persones d’altres països i, per altra banda, hi ha hagut un increment de les emigracions amb 

destinació a l’estranger. Malgrat tot la població d’Igualada ha experimentat un creixement 

continuat des de l’any 2016 que sembla continuar en l’actualitat. De fet, es pot analitzar aquest 

creixement en diferents períodes. Així, entre els anys 2000 i 2008, hi ha una expansió 

generalitzada de la població, sobretot gràcies al creixement de persones vingudes d’altres 

països. El segon, s’inicia el 2009 amb els primers efectes de la crisi econòmica, el que produeix 

un estancament primer, i un retrocés posterior, a mesura que aquesta s’agreuja. Finalment, 

identifiquem el darrer període a partir del 2016, en què hi torna a haver taxes de creixements 

positives. 

Les dades del municipi mostren una disminució significativa de l’arribada de població 

immigrant a partir de 2008, sobretot en el cas dels homes. En el cas dels joves, la disminució és 

encara més notòria. Tanmateix des de l’any 2018 es pot destacar un lleuger repunt de 

creixement de la població estrangera al municipi. 

 

Taula 3. Població estrangera al municipi, 2010-2020. 

Any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 5331 5213 5130 4723 4430 4156 4164 4195 4239 4601 5178 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró continu, Hermes.  

 

Un altre índex interessant en aquest sentit és la població resident a l’estranger; és a dir, 

persones que viuen habitualment a l’estranger, que tenen la nacionalitat espanyola (sigui o no 

aquesta l’única nacionalitat) i l’últim municipi al qual estan inscrites és a Igualada, així com la 

seva evolució en els darrers anys. En aquest sentit, la població resident a l’estranger ha tendit 

a augmentar, duplicant-se des de l’any 2009 al 2019, i actualment supera les 1.600 persones. 
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El col·lectiu de joves és el que més emigrants envia a l’estranger. Les dades indiquen que el 

44,15% de l’emigració externa a Catalunya correspon a joves d’entre 16 a 34 anys.  

 

Gràfic 13. Població d’Igualada resident a l’estranger. Evolució 2009-2019. 

 

 
Fot: Igualada en xifres, 2019. 

 

L’increment és notori des del anys 2015-2016 , per sobre de la mitjana catalana (8,95%) i sembla 

que la tendència segueix en augment. Segons fonts del Padró d’habitants residents a l’estranger 

( PHRE) l’any 2020 aquesta xifra torna a augmentar arribant fins a 1720 igualadins residents a 

l’estranger. Aquest creixement es dóna també a nivell de la comarca i arreu de Catalunya, amb 

taxes de creixement continuades els darrers anys.  

 

En nombres absoluts, Igualada ocupa una de les primeres posicions entre els municipis de 

Catalunya amb més població resident a l’estranger, amb un total de 1.720 residents l’any 2020 

vivint a l’estranger (1720 persones). Per països, veiem com la destinació principal és 

França(22.20%, 214 homes i 168 dones), seguida d’Alemanya (11.39%, 107 homes i 89 dones), i 

Bèlgica (10.75%, 980 homes i 89 dones). Argentina, Andorra, Regne Unit i Mèxic també 

concentren bon nombre de població, tot i que la seva presència s’ha mantingut força estable 

durant aquests anys, sense els creixements que hi ha hagut als països citats anteriorment.  

Per grups d’edat, veiem com el grup majoritari són les persones d’entre 35 i 64 anys, amb un 

37%. El segueix el grup de 0-14 anys amb un 28%.El 23.72% de la població igualadina resident 

a l’estranger són joves de 15 a 34 anys.  
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Gràfic 14. Distribució per edats de la població d’Igualada resident a l’estranger, 2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

La disminució de les immigracions i l’increment de les emigracions amb destinació a l’estranger 

fan preveure pels propers anys un creixement migratori de signe negatiu (relació entre els que 

arriben i els que marxen) i, juntament amb la baixa natalitat, un envelliment cada vegada més 

gran de la població. Segons estimacions realitzades, “l’any 2026 la població de Catalunya estarà 

més envellida, com a resultat de la baixa natalitat, el saldo migratori temporalment negatiu i la 

dinàmica de la piràmide demogràfica”. Tanmateix, hem vist com la població d’Igualada ha 

crescut en els darrers anys. Vàries serien les possibles raons per explicar aquest creixement, 

entre d’altres, el seu pes industrial amb predomini del tèxtil, el gènere del punt i la curtiduria; la 

localització del municipi com a encreuament de camins entre Barcelona i Manresa, les 

migracions interregionals i el reforç de la ciutat com a ciutat nodal dins el sistema de ciutats 

intermitges de la Catalunya Central tot transformant Igualada d’una ciutat manufacturera a una 

ciutat mixta de serveis i indústries. 

 

 

2.1.2. Educació 

L’educació té un paper important en la configuració de les trajectòries vitals dels individus. 

Continuar o no els estudis a partir dels 16 anys és una de les decisions que més determinarà el 

futur sociolaboral dels joves. La taxa d’escolarització, el nivell d’instrucció i el tipus d’estudis són 

alguns dels indicadors que ens permetran definir millor el perfil dels joves del municipi i la 

comarca, al temps que es converteixen en indicadors de la salut del sistema educatiu. 

Les trajectòries formatives han tendit a allargar-se en el conjunt de Catalunya, però aquestes 

trajectòries no són iguals en tot el territori català, ja que depenen de factors com l’oferta de 

formació, la possibilitat d’accedir-hi, l’estructura productiva, el dinamisme del mercat de treball 

i les seves exigències de qualificació. A més a més, també depenen d’altres factors socioculturals 

vinculats a les característiques dels llocs de residència. El nivell d’estudis i la trajectòria educativa 

determinen el moment i les condicions en què es produeixen altres processos, com l’entrada al 

món laboral i l’emancipació de la llar d’origen. Del conjunt de joves de Catalunya d’entre 15 i 34 



 

19 
 

anys, l’any 2017 un 42,5% estava estudiant, mentre que un 57,5% no ho feia. L’àmbit de les 

Comarques Centrals té un percentatge lleugerament inferior a la mitjana catalana pel que fa a 

la retenció en el sistema educatiu. Un 41,2% dels i les joves de les Comarques Centrals 

estudiaven l’any 20174. 

 

Gràfic 15. Estudiants segons grups d’edat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge. 

 

Font: Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals, 2017. UAB. 

   

Un indicador interessant per analitzar l’estructura educativa és la proporció de població jove 

que no assoleix la formació obligatòria. Els àmbits territorials amb percentatges més baixos de 

retenció educativa són els mateixos que presenten uns nivells de població jove sense formació 

obligatòria més alts, amb alguna variació d’ordre. En la comparació territorial, les diferències 

entre àmbits són prou rellevants. Les Comarques Centrals, amb un 10,3%, tenen una xifra 

similar a la mitjana de Catalunya de joves que no han assolit la formació obligatòria (9,9%). 

 

Gràfic 16. No té la formació obligatòria. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge. 

 

Font: Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals, 2017. UAB 

 

4
 Informe Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals. Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat. 

2017.UAB 
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En aquest sentit, l’estructura formativa de la ciutat és força similar a la mitjana catalana. Destaca 

el percentatge de persones amb estudis secundaris, batxillerat, cicles formatius i estudis 

universitaris, que és lleugerament superior a Igualada respecte la mitjana catalana, mentre 

que els pes dels que tenen estudis inferiors (o no en tenen), és superior a Catalunya. 

El passat curs escolar 2019-2020 hi havia matriculats al cicle d’Educació Secundària Obligatòria 

a les Comarques Centrals 23873 alumnes. D’aquests, 2628 ho estaven al municipi d’Igualada 

(1266 noies i 1362 nois). Pel que fa als estudis postobligatoris a la ciutat d’Igualada podem 

observar les següents xifres: 949 alumnes matriculats a Batxillerat (523 noies i 426 nois), 727 

alumnes matriculats a cicles de Grau Mitjà (260 noies i 467 nois) i 727 alumnes matriculats a 

cicles de Grau Superior (307 noies i 420 nois). Tot i que els percentatges de noies son sempre 

inferiors als dels nois (tant en l’ESO com en cicles de FP) cal destacar la alta matriculació en 

Batxillerat de noies, les quals representen un 55.11% de les matrícules del curs 2019-2020. 

 

Taula 4. Alumnes matriculats per cicle formatiu, curs 2019-2020. Catalunya, Comarques Centrals 

i Igualada. 

 

 ESO Batxillerat CFGM CFGS 

Catalunya 331681 94437 62025 63623 

Comarques Centrals 23873 6598 4736 3721 

Igualada 2628 949 727 727 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques del departament d’Educació 

 

Els joves d'Igualada aposten en gran part per la ciutat per a formar-se. Comparativament amb 

altres nivells territorials, fins a la Primària, els percentatges són majors a nivell català. A partir 

de l'ESO i de l'etapa postobligatòria el percentatge d'alumnat és superior a Igualada inclús 

doblant el percentatge (com en el cas dels CFGM). En quant als estudis realitzats l’any 2019, 

veiem com el grup més nombrós a Igualada és el d’estudis tècnics, amb prop d’un 25%, seguit 

de prop dels de dret i ciències socials. També és destacable el grup d’educació i de salut i serveis 

socials. 

 
Gràfic 17. Distribució segons tipus d'estudis realitzats de la població d’Igualada de 16 anys i més 

amb estudis de Formació Professional 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 
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L’estructura és força similar a la catalana, tot i que destaca el 5% mes de presència de persones 

amb estudis d’educació i el 2% més de persones amb estudis tècnics a la ciutat que no la mitjana 

catalana. En canvi, el percentatge de persones amb estudis de dret i ciències socials és prop d’un 

3% menor a Igualada 

Si observem les dades d’ensenyaments a Igualada, centrant-nos en els ensenyaments de règim 

general podem veure les dades dels alumnes que estudien en escoles d’Igualada, segons les 

dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El curs 2018-19 el 

nombre d’alumnes matriculats a la ciutat fou 10.096, el màxim històric de la serie 2003-2019. 

 

Gràfic 18.  Evolució de l’alumnat en ensenyaments de règim general. Igualada, 2003-2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Per nivells d’ensenyament, veiem com el major creixement es dóna a l’ESO. Hi ha una tendència 

a créixer en molts dels nivells, excepte en educació infantil, que tendeix a disminuir d’alumnes 

amb el pas dels anys. Els cicles formatius, després d’anys d’oscil·lacions, sembla que segueixen 

una tendència positiva. En el darrer any hi ha hagut un augment de gairebé tots els nivells, 

destacant el que es produeix a l’ESO. 

Prenent les dades del curs 2018-2019 veiem que hi ha més de 2.500 d’ESO i prop de 1.400 

d’educació infantil de 2n cicle. Pel que fa a cicles formatius, trobem més de 1.300 alumnes 

matriculats, predominant els de cicles de grau mig. 

En relació a la distribució dels alumnes per la naturalesa dels centres, veiem un predomini dels 

centres privats a la ciutat en les primeres etapes de l’ensenyament. A partir del batxillerat, 

però, els centres públics són majoria, tendència que es consolida en els ensenyament de cicles 

formatius. 
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Gràfic 19.  Distribució de l’alumnat per naturalesa de la titularitat del centre en ensenyaments 

de règim general. Igualada. Curs 2018-19. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

 

La taxa d’escolarització als 17 anys 

La taxa d’escolarització als 17 anys retrata un moment clau de la trajectòria acadèmica dels 

individus, quan finalitza l’etapa d’educació obligatòria5. En aquest cas no disposem de dades 

municipals però sí de dades comarcals. Les últimes dades disponibles indiquen que el 78.33% 

dels joves anoiencs segueixen dins el sistema educatiu un cop finalitzada l’etapa d’educació 

obligatòria, un percentatge lleugerament més baix comparat amb la taxa d’escolarització 

mitjana de Catalunya (79.9%). Si ens fixem en l’evolució dels darrers anys, podem veure que en 

general la taxa d’escolarització ha disminuït progressivament.  

 

Taula 5. Taxa d’escolarització als 17 anys. Anoia i Catalunya, 2012-2018. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anoia 83.7 84.6 83.2 83 84.5 80.3 78.3 

Catalunya 84.1 85.1 88.9 82.7 84.9 80.2 79.9 

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

 

Es tracta majoritàriament de joves que han superat l’etapa d’educació obligatòria, a excepció 

dels alumnes que continuen formant-se en Programes de Formació Inicial (PFI) o que han accedit 

a la formació professional mitjançant les proves d’accés, en ambdós casos sense que hagin 

superat l’ESO. Durant el curs 2017-2018 a l’Anoia es van avaluar un total de 1.059 alumnes de 

quart d’ESO, dels quals el 89,99% van obtenir el graduat. Es tenen en compte aquí tan als 

alumnes que han obtingut el graduat al juny com els qui han obtingut el graduat al setembre, 

així com també els qui s’han graduat amb assignatures pendents. Aquesta taxa de graduació, 

 
5 Aquest indicador fa referència a les persones que compleixen 17 anys al llarg del primer any del curs acadèmic. Per tant, inclou 

també la població de 17 anys que estudia ESO. En general però, atès que l’escolarització és obligatòria fins als 16 anys, aquest 
indicador ens aporta informació sobre la voluntat de la població jove de continuar els seus estudis més enllà de l’etapa 
d’escolarització obligatòria. 
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que ens informa sobre el nivell d’instrucció als 17 anys dels joves anoiencs, és inferior a la mitja 

catalana (93,84%).  

De la dada anterior se’n desprèn que 1 de cada 10 joves anoiencs no obtenen la titulació 

corresponent un cop finalitzat l’ensenyament obligatori. Alguns d’aquests joves però 

continuen millorant la seva formació bàsica a través de Programes de Formació Professional 

Inicial (PFI). Els estudis de PFI són un recurs “pont” per aquells joves que no han obtingut la 

titulació d’ESO.  

Pel que fa a la taxa d’abandonament prematur d’estudis i segons el Departament d’Educació 

de la Generalitat l’any 2019, l’evolució va patir un canvi de tendència. Durant els 10 anys 

anteriors, havia millorat progressivament, passant del quasi el 33% al 17%. L’any 2019, les xifres 

van mostrar per primer cop un retrocés, situant Catalunya en una taxa del 19%. L’any 2020 la 

taxa va passar al 17,4% (per damunt de la mitjana espanyola, del 16%, i lluny del 10,3% de la 

UE); que en un context de la pandèmia com l’actual, pot augmentar significativament i sobretot 

afectar més als joves que ja pateixen una situació de desavantatge. No comptem amb dades 

municipals però imaginem que poden estar en la mitjana catalana. 

El cost social i personal que suposa tenir joves sense un mínim de formació, que els faciliti la 

inserció social i laboral amb unes mínimes garanties d’èxit, és molt alt. La falta d’acreditació 

laboral col·locarà a aquests joves en una situació de dificultat al llarg de les seves vides. 

Acollida de la població jove d’origen immigrant 

Cal destacar també l’increment de la població jove d’origen immigrant en el sistema educatiu. 

El curs acadèmic 2019-2020, el 8,28% de l’alumnat dels centres d’educació secundària de la 

comarca d’Anoia era d’origen estranger (uns 2 punts per sota del curs 2012-2013), una xifra però 

inferior a la mitja catalana (12.08%).  

 

Taula 6.  Proporció d’alumnat estranger a l'ensenyament secundari. Curs 2019-2020 
 Sector públic Sector privat concertat Total 

Anoia 9.16% 6.31% 8.28% 

Comarques Centrals 12.37% 12.42% 12.3% 

Catalunya 15.2 8.6 12.8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació. Servei d’Indicadors i Estadística. Estadística de 

l’Educació. 

 

El sector públic absorbeix bona part de l’alumnat estranger, encara que en el cas concret de 

l’Anoia la proporció d’alumnat estranger en el sector públic i en els centres privats concerts no 

és tan significativa. Això podria ser degut al major rati de centres concertats i, per tant, a la 

menor disponibilitat de places públiques. Sobretot a Igualada, on el 46.95% de l’alumnat 

d’educació secundària obligatòria estudia en el sector públic i el 53.04% en centres privats 

concertats. Un percentatge que contrasta amb les dades a nivell de Catalunya, on el 64% (uns 2 

punts més que el curs 2012-2013) de l'alumnat cursa l’ensenyament secundari obligatori al 

sector públic, el 35.36% al sector privat concertat. 
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Els estudis professionalitzadors 

Dels joves igualadins que segueixen en el sistema educatiu un cop finalitzada l’etapa d’educació 

obligatòria, s’observa una tendència creixent a l’elecció d’estudis professionalitzadors (cicle 

formatiu de grau mitjà). 

 

Taula 7.  Alumnat en el sistema educatiu secundari postobligatori. Anoia, 2012-2019. 

 
 2012-2013 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Batxillerat 830 1408 1432 1479 1541 1526 1515 

CFGM 697 751 827 842 810 784 819 

CFGS 709 692 682 710 642 678 669 

Total 2.236 2851 2941 3031 2993 2988 3003 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.  

 

Dels 819 alumnes que cursen CFGM a l’Anoia el curs 2018-2019, 717 ho fan a Igualada (87.54%), 

mentres que el 100% dels CFGS s’ofereixen al municipi. 

En els últims anys la proporció d’alumnes matriculats en centres de formació professional ha 

incrementat notablement, una tendència que sembla que ha estat generalitzada a Catalunya i 

afecta la configuració del mercat de treball i l’economia del territori. En el cas concret d’Igualada, 

en comparació amb d’altres territoris, podem dir que la proporció de joves que segueixen 

estudis postobligatoris professionalitzadors és alta. D’aquests, el 48.56% són dones.  

 

Si s’observen les principals especialitats dels cicles formatius que s’imparteixen a Igualada, 

durant el curs 2018-2019, hi havia 717 matriculats en cicles formatius de grau mig, i l’especialitat 

majoritària era electromecànica de vehicles, amb prop de 100 matriculats, seguida pel cicle de 

gestió administrativa. Tots els cicles s’imparteixen en centres públics, excepte el de conducció 

d’activitats físicoesportives en el medi natural, que s’imparteix a l’Acadèmia Igualada. 
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Gràfic 20.  Alumnes en cicles formatius de grau mig per especialitat. Igualada, curs 2018-2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Pel que fa als 681 alumnes de cicles formatius de grau superior que cursen estudis a Igualada 

durant el curs 2018-2019, l’especialitat majoritària era educació infantil, amb més de 120 

alumnes matriculats, seguida d’animació d’activitats físiques , automoció i integració social. La 

majoria s’imparteixen en centres públics, excepte un cicle d’educació infantil que compta amb 

64 alumnes i un d’animació d’activitats físiques i esportives, amb 29 alumnes. Ambdós 

s’imparteixen a l’Acadèmia Igualada. 

 

Gràfic 21. Alumnes en cicles form. de grau superior per especialitat. Igualada, curs 2018-2019. 

 
Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Segons dades de l’any 2018 i en els ensenyaments de formació professional a Catalunya, la 

inserció laboral assolida després d’acabar uns estudis professionalitzadors és del 55,02% (suma 

dels que treballen i els que estudien i treballen), dels quals el 38,72% treballen en exclusiva, i el 

16,30% compaginen estudis i feina. La inserció laboral es manté als mateixos nivells del curs 

anterior, 54,40%, i ha augmentat del 50,92% al 52,36% el percentatge de graduats que opten 
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per continuar estudiant6. A més, pel que fa a la formació laboral i formativa dels graduats 

d’ensenyaments de Grau Mitjà i Grau Superior, per trams d’edat s’aprecia que, a mesura que 

augmenta l’edat, el nombre de graduats que treballen o busquen feina tendeix a incrementar-

se . Així el jovent que treballa en la franja d’edat de 16 a 19 anys no arriba al 14.5% mentres que 

a la franja d’edat dels 25 als 29 anys supera el 63.65%. Inversament, la continuïtat formativa 

minva a mesura que augmenta l’edat: els i les joves d’entre 16 i 19 anys que continua estudiant 

representa un 63.11% mentres a la franja de 25 a 29 anys disminueix fins el 12.77%. La inserció 

laboral és, doncs, directament proporcional a l’edat; la continuació d’estudis és inversament 

proporcional. No comptem amb dades municipals d’Igualada però podria deduir-se’n una 

evolució similar. 

 

El futur incert dels joves universitaris 

Pel que fa a la taxa d’assoliment d’estudis universitaris, és l’àmbit Metropolità el que ocupa la 

primera posició, amb gairebé un terç de la població jove (31,5%). Les Comarques Centrals es 

troben per sota de la mitjana catalana, una quarta part de les persones joves d’aquest àmbit té 

formació universitària (25,6%). 

   

Gràfic 22.  Joves de 15 a 34 anys que assoleixen estudis universitaris. Catalunya, 2017. 

Percentatge. 

 

Font: Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals, 2017. UAB 

 

Aquestes dades confirmen la tendència que la població jove resident a les grans ciutats, a l’àmbit 

Metropolità i als territoris més densament poblats assoleixen, de mitjana, nivells de formació 

més alts. Com podem observar, la taxa a les Comarques Centrals és lleugerament inferior a la 

que es dóna, per exemple, a l’àrea metropolitana de Barcelona ( 31.5%). Per contra, els municipis 

d’entre 2.000 i 10.000 habitants són els que presenten taxes més baixes, a causa que es produeix 

un abandonament formatiu prematur. Aquest mateix patró apareix si atenem a la intensitat 

d’urbanització, a les zones semiurbanes o intermèdies l’abandonament formatiu es produeix 

abans, ja que són zones econòmicament prou dinàmiques (franja litoral i voltants de grans nuclis 

urbans), on es concentren ocupacions que en termes generals requereixen poca qualificació. Les 

 

6 Informe Inserció laboral dels ensenyaments professionals, 2018. Generalitat de Catalunya. 
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diferències encara s’accentuen més si focalitzem entre àmbits vulnerables i no vulnerables. La 

trajectòria educativa i de formació és un dels aspectes que presenta més diferències en aquest 

grau d’anàlisi, i es confirma que el fet de néixer i/o viure en un barri és un factor important en 

l’anàlisi de les condicions de vida de la població jove. Tanmateix, en les àrees amb unes 

economies que ofereixen poques oportunitats laborals la població jove tendeix a allargar la seva 

formació. Per contra, les àrees on el mercat laboral absorbeix mà d’obra poc qualificada les 

trajectòries formatives tendeixen a ser més curtes. A més, l’escassa oferta en formació no 

obligatòria en alguns àmbits territorials obliga molts joves a realitzar una mobilitat educativa, i 

en moltes ocasions de residència, cap a altres àmbits territorials7. 

En aquest sentit i si la tendència es manté, aproximadament 2 de cada 10 joves del municipi 

cursaran estudis universitaris. La majoria dels joves que realitzen ensenyaments superiors es 

veuen obligats a desplaçar-se fora del municipi i de l’àmbit del Pla territorial. En quant a la seva 

distribució per sexe, en aquest cas ens trobem amb una majoria femenina propera al 53% en 

gran part dels darrers anys. 

 

Gràfic 23.  Distribució per sexe dels universitaris igualadins, 2011-2018. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Si observem l’anàlisi de la mobilitat, ens centrarem en dades sobre el lloc de residència dels 

alumnes. Així, segons les dades del curs 2018-2019, es localitzen a Igualada 9.405 llocs d’estudi. 

D’aquests un 69% corresponen a estudiants que resideixen a la mateixa ciutat mentre que un 

31% ho fan en d’altres municipis. 

 

  

 

7
 Informe Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals. Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat, 

2017. UAB. 
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Gràfic 24. Distribució per residència dels estudiants a Igualada, curs 2018-2019. 

 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Dels universitaris igualadins, una immensa majoria (un 97%) estudien a fora de la ciutat, 

mentre que un 3% ho feien a Igualada. D’aquest 97% d’universitaris igualadins que estudien a 

fora de la ciutat, també en podem fer una aproximació als municipis on cursen els seus estudis. 

Així, més d’un 50% ho fa a Barcelona, seguit d’un 13% que ho fa a Lleida (UdL) i també del 12% 

que ho fa a Cerdanyola (UAB). Dels universitaris que estudien a Igualada, el 14% resideixen a la 

ciutat i un 80% ho fan en un altre municipi. Així, un 17% residien en altres indrets de l’Anoia, un 

33% a altres municipis catalans i un 26% a fora de Catalunya. Si ens fixem en el grup dels que 

resideixen fora Igualada, el nombre més gran prové de Barcelona, seguit pels de Vilanova i Santa 

Margarida de Montbui. Un gruix important, un 50%, el representen l’amalgama d’altres 

municipis catalans i un 35% fora de Catalunya.  

En els darrers cursos, ha anat augmentant la presència dels alumnes residents a la resta de 

Catalunya, així com ha disminuït la dels que resideixen a la mateixa ciutat. Destaca l’augment 

del darrer any dels residents a fora de Catalunya. 

   

Gràfic 25. Evolució de la distribució per residència dels estudiants (llocs d’estudis) universitaris a 

Igualada, 2011-2018.  

 
Font: Igualada en xifres, 2019 
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En nombres absoluts, veiem com el nombre d’universitaris igualadins que es queden a la ciutat 

a cursar estudis ronda la trentena, el què representa al voltant d’un 15% del total que estudien 

a la ciutat. 

En quan a l’origen dels estudiants a Igualada no residents al municipi, el grup més nombrós 

procedeix de Vilanova del Camí ( 19.97%), seguit de Santa Margarida de Montbui (16.89%) i 

Òdena (12.12%). Altres municipis destacats serien Piera amb un 5.80%, Sant Martí de Tous amb 

un 4.10% i La Torre de Claramunt amb un 3.58%. 

Per cicles formatius, en el cas d’educació infantil, primària i ESO, hi ha una gran majoria de 

residents a la ciutat. En el cas de batxillerat, la presència no és tan gran, però continua sent 

majoritària. En el cas dels mòduls formatius, trobem una majoria d’estudiants que resideixen 

a fora d’Igualada (485 en el cas de Grau Mitjà i 480 en el cas de Grau Superior). Dels alumnes 

igualadins, tant si estudien a Igualada com si ho fan en un altre municipi, la majoria també són 

homes, en un 52% en ambdós casos. 

En el cas dels alumnes igualadins que estudien a fora, veiem com la majoria ho fa a Jorba 

(38.14%), seguit de Barcelona (14.41%) i Santa Margarida de Montbui (8.47%), entre d’altres8. 

   

Taules 8 i 9.   Persones que estudien fora d’Igualada i l’Anoia. Curs 2018-2019. 

Igualada 

 A Barcelona A Lleida 

Homes 200 70 

Dones  245 80 

Total  440 150 

   

Anoia 

 Al Barcelonès Al Vallès Occidental 

Homes 445 170 

Dones  605 235 

Total  1045 405 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

Pel que fa a aquest tema i segons l’enquesta oberta a la joventut d’Igualada és remarcable que 

un 62% dels enquestats es planteja en un futur com a opció estudiar a l’estranger (un 67% de 

noies). 

Finalment, dir que una gran majoria dels i les joves del municipi manifesten que no tenen 

suficient informació sobre les diverses opcions acadèmiques que existeixen (78%)9. Per nivells 

educatius, observem com fins a Batxillerat, la gran majoria d’alumnes igualadins estudia a la 

ciutat (més del 90%). En canvi, en els cicles formatius, els que viuen a Igualada però estudien 

fora són un 20% en el cas de cicles de Grau Mig i un 30% en el cas de cicles de Grau Superior. 

 
8 Igualada en xifres, 2019. 
9 Qüestionari obert,  2020-2021. 
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Encara que les dades mostren repetidament que, com més nivell educatiu, més taxa d’activitat 

i d’ocupació i menys taxa d’atur, des de l’any 2008 els joves graduats universitaris han vist 

disminuir també les seves oportunitats d’ocupació i, en tot cas, la qualitat de la inserció 

laboral10.El context canviant, d’incertesa, que viuen els joves avui en dia fa difícil fer prediccions 

a llarg termini sobre el futur professional.  

 

 

2.1.3. Treball 

Durant la joventut és quan es defineix la posició de l’individu en el mercat laboral, però aquest 

procés d’incorporació i consolidació en el mercat treball s’està tornant cada dia més complex. El 

mercat de treball juvenil a Catalunya, com a la resta de països de l’Europa mediterrània, es 

caracteritza per11: 

● Altes taxes d’atur.  

● Taxes elevades de temporalitat. 

● Feines de qualificació baixa que donen lloc a nivells alts de sobrequalificació. 

● Problemes de cobertura de la protecció social. 

● Forta reproducció intergeneracional de les desigualats, així com desigualtats de gènere. 

 

La posició que els joves ocupin en el mercat de treball determinarà en gran mesura la seva 

estructura social. Així, és molt probable que les desigualtats associades a la seva posició en el 

mercat de treball acabin per reforçar encara més la seva situació de desigualtat i de precarietat, 

en les relacions de treball i en l’estructura socioeconòmica. Cal tenir en compte que fenòmens 

com l’exclusió del mercat de treball, la subocupació i la precarietat, que afecten especialment 

la població jove, determinen no només aspectes de caràcter econòmic, com el poder adquisitiu, 

sinó que tenen conseqüències en d’altres àmbits de la seva vida. Un dels efectes més evidents 

de la difícil situació laboral en què es troben molts joves és la dificultat d’emancipar-se, tant 

econòmicament com residencial i familiarment, i de desenvolupar el seu propi projecte de vida.  

A Igualada, l’any 2019 hi havia registrats 16.143 afiliats a la seguretat social, dels quals 13.313 

eren d’assalariats i 2.830 eren autònoms. En els darrers anys hi ha hagut una davallada força 

continuada d’assalariats i d’autònoms, assolint l’any 2013 els registres més baixos de la sèrie. 

A partir d’aleshores, es dona una recuperació continuada, que el 2019 porta a superar els 

registres del 2008. 

 

 

 

 

 

 
10 Universitat i treball a Catalunya, 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes, Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2014.  
11 La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, p. 53. 
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Gràfic 26.  Nombre total d’assalariats i autònoms – Igualada, 2008-2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

En nombres absoluts, els assalariats cauen per sota els 11.000 entre els anys 2012 i 2014, i a 

partir d’aleshores inicien una recuperació fins als més de 13.000 actuals, superant la xifra d’inici 

de la sèrie. Comparada amb les ciutats de l’entorn, Igualada registra el segon creixement 

d’assalariats més destacable del darrer any, després de Vilafranca del Penedès. 

 Si ens fixem en l’estructura dels assalariats, la majoria els trobem associats al sector 

serveis, amb 9.765 assalariats (un 73% del total), seguit de la indústria amb 2.925 (un 22% del 

total). La construcció concentra 603 assalariats (el 4,5%) mentre que l’agricultura sols és el 

0,15%, amb 20 assalariats. 

 

Taula 10.  Distribució per grans sectors dels assalariats d’Igualada, 2019. 

 

Agricultura 0.15% 

Indústria 21.97% 

Construcció  4.53% 

Serveis 73.35% 

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

 

Així doncs, la distribució d’assalariats d’Igualada per sectors s’assembla força a la mitjana 

catalana, tot i que a Igualada el pes de la indústria és major. Aquest pes però, és encara més 

accentuat a la comarca, on la indústria arriba a un 30%, mentre que el sector serveis ocupa a un 

62% dels assalariats. 

Si desglossem les dades per subsectors de la indústria, el subsector que aplega més assalariats 

a la ciutat és el d’indústries tèxtils, amb 450 assalariats, seguit de la indústria del cuir i calçat 

amb 442 assalariats i la confecció, amb 368 persones assalariades. Pel que fa al sector serveis, 

fins al 2012 es dóna una tendència negativa, que es capgira els anys següents, arribant al màxim 

creixement el 2016. El 2019 hi ha un creixement superior al 4%, seguint la dinàmica general 

positiva de la taxa d’assalariats. En quant als subsectors dels serveis, el que ocupa més 
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assalariats a la ciutat és el de les activitats sanitàries, amb 1.324 assalariats, seguit del comerç al 

detall, amb 1.204 assalariats i l’educació amb 980. També val la pena remarcar la importància 

del comerç a l’engròs, l’administració pública i els serveis de menjar i begudes. En quant a l’edat 

dels afiliats, el 2019 trobem 2.568 afiliats menors de 30 anys, 6.138 de 30 a 44 anys, 4.495 de 

45 a 54 anys i 2.857 de 55 anys i més. Això suposa un predomini de la franja de 30 a 44 anys amb 

un 40%, tot i que en els darrers anys, el pes d’aquest grup ha tendit a disminuir. En canvi, el grup 

de menors de 30 anys i el grup de majors de 55 anys, ha tendit a guanyar pes. 

Gràfic 27. Evolució dels afiliats per residència padronal a Igualada, 2012-2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Pel que fa a la població activa d’Igualada i per edats, tenim que el grup més nombrós és el de 

35 a 44 anys amb 5.615 persones, seguit dels que tenen entre 45 i 54 anys, amb 5.455 persones. 

Els del grup de 25 i 34 anys són 3.466 persones, seguits dels majors de 55 anys amb 3.269 

persones. Els menors de 24 anys són 1.294. Si ens fixem en l’evolució d’aquests grups en els 

darrers anys, veiem com ha disminuït el pes del grup de 25 a 34 anys, perdent un 10%. En canvi, 

la resta de grups han augmentat el seu pes, destacant el creixement del grup de 45 a 54 anys, 

en un 8% aproximadament. 

 

Gràfic 28. Evolució de la distribució per edats de la població activa d’Igualada, 2008-2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 
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L’activitat laboral dels joves  

Per conèixer les característiques de l’activitat laboral dels joves ens hem basat bàsicament en 

les dades disponibles a nivell de Catalunya extretes de l’Enquesta de Població Activa i en 

l’informe Igualada en xifres del 2019. 

Si observem les dades d’atur, mesurades en les persones inscrites a les oficines del SOC a 

desembre de cada any, el mes de desembre de 2019 hi havia 2.176 persones en situació d’atur 

a Igualada. La xifra d’aturats ha anat augmentant des del 2008, fins arribar el seu punt màxim al 

2012, amb prop de 4.000 persones aturades. Des d’aleshores, s’ha iniciat un descens continuat 

arribant a les xifres de finals del 2019. Igualada concentra actualment el 50% dels aturats de la 

Conca d’Òdena i el 30% dels de la comarca de l’Anoia. En els darrers anys, no hi ha hagut 

variacions massa significatives en aquest sentit. 

L’atur afecta de manera més important a les dones que no pas als homes. Si analitzem la 

composició de l’atur a la ciutat d’Igualada al desembre del 2018, doncs, hi trobem 1.316 dones 

(un 60%) i 860 homes (un 40% del total). En els darrers anys, el pes de les dones en el total de 

persones aturades ha tendit a augmentar. El canvi de tendència és produeix el 2010 i en els 

darrers anys ha crescut notablement, i ha arribat a superar el 60% actual. 

Gràfic 29. Evolució de la distribució per sexes dels aturats d’Igualada, desembre 2008-2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

Per edats, la majoria de persones a l’atur es troben en el tram 40-54 anys, seguits però dels de 

25 a 39 anys i dels majors de 54 anys, amb un pes molt similar al voltant del 28%. Els menors 

de 25 són un 6,5% del total. 

Si analitzem aquestes dades per trams d’edat i sexes, tenim que el grup més nombrós és el de 

dones de 55 a 59 anys amb 216, seguit del de dones de 50 a 54 anys amb 185, amb xifres molt 

similars que el col·lectiu de dones de 60 a 64 anys. Com veiem, el pes de les dones és major en 

gairebé tots els trams d’edat, excepte en els menors de 24.  

És de destacar que, en alguns trams, l’atur de les dones dobla la xifra dels homes. En els 

darrers anys, tendeix a disminuir el pes dels grups més joves (menors de 25 anys i de 25 a 39 

anys) en detriment del grup de 40 a 54 i de majors de 54 anys, que augmenten notablement la 

seva significació en la composició de l’atur. La majoria prové del sector serveis (66%), mentre 

que els provinents de la indústria són un 15%. També hi ha un 11% que no tenien anteriorment 

cap ocupació. 
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Gràfic 30.  Evolució de la distribució per edats dels aturats d’Igualada, desembre 2009-2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

En quant a la seva distribució per sector i sexe, veiem una major presència d’homes aturats 

provinents de l’agricultura i la construcció, mentre que en els aturats provinents dels serveis i 

indústria hi ha majoritàriament dones. També es dóna una presència molt més gran de dones 

en el cas dels que no tenen una ocupació anterior. 

En els darrers anys, ha augmentat el pes de les persones aturades provinents del sector serveis, 

creixent prop d’un 20%. Això ha anat en detriment dels aturats provinents de la indústria o la 

construcció, que decauen a pràcticament la meitat del seu pes el 2008. També els que no tenien 

ocupació anterior pateixen oscil·lacions en aquests anys. 

Pel que fa a la distribució per sexes i formació, hi ha una major presència de dones aturades en 

gairebé totes les categories formatives. On és menys accentuada la diferència és en els que 

diuen tenir estudis secundaris, però en la resta el predomini de les dones és força clar. 

Taula 11.  Nombre d’aturats d’Igualada per nivell formatiu i sexe, desembre 2019. 

 

 Homes Dones 

Sense estudis 3 18 

Estudis primaris incomplets 39 70 

Estudis primaris complets 39 68 

Formació Professional 54 139 

Estudis secundaris 612 836 

Tècnics superiors 54 89 

Universitaris de primer cicle 11 24 

Universitaris de segon i tercer cicle 48 72 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 

 

En quan a l’evolució de la taxa d’atur en els darrers anys, aquesta “toca sostre” el 2012 (21.4%). 

Des d’aleshores es produeix un descens moderat però continuat (passant del 19.25% del 2014, 

14.71% del 2016 i 12.31% del 2018), arribant al 11,39% a finals del 2019, la taxa més baixa de 

tot el període. Si comparem la taxa d’Igualada amb les de la Conca d’Òdena, l’Anoia i Catalunya, 
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veurem com l’evolució és similar, tot i que a la Conca d’Òdena és on es donen majors taxes 

d’atur d’entre aquests territoris. Val a dir que la taxa igualadina es troba per sobre de la mitjana 

catalana, que el desembre del 2019 és de 10,6. 

Segons dades de l’Observatori Català de la Joventut, amb dades del 4t trimestre del 2020, creix 

el coeficient d’atur juvenil a tot Catalunya. La proporció de joves a l'atur respecte el total de 

joves (el coeficient d’atur juvenil) és del 16,2%. El mateix trimestre de l’any passat el coeficient 

d’atur juvenil era de l’11,6%. Per la població de més de 29 anys aquesta dada és del 6,8%. A més, 

la taxa d’activitat s’estabilitza al voltant del 60%. Entre el 2007 i el 2020, la taxa d’activitat juvenil 

ha passat del 71,3% al 59,5%. La taxa s’ha mantingut al voltant del 60% des del 2014, el que 

suposa l’estabilització d'una davallada de més de 10 punts percentuals. Cal destacar que un 6% 

dels i les joves es troben en situació d’inactivitat i no estudien. Aquesta proporció era del 5,9% 

el mateix trimestre de l’any anterior, per la qual cosa sembla que la pandèmia no ha afectat 

aquest indicador. 

La taxa d’ocupació juvenil catalana continua caient amb força. A finals del 2020 la taxa 

d’ocupació juvenil (proporció de joves ocupats respecte el total de joves) se situa al 43,3%, 4,5 

punts percentuals per sota del mateix trimestre de l’any anterior. Entre el 2007 i el 2020, la taxa 

d’ocupació juvenil ha passat del 64,5% al 43,3%, una disminució de més de vint punts 

percentuals. La destrucció de l’ocupació afecta més les persones joves i les ocupacions menys 

qualificades són les més afectades. La proporció també ha baixat especialment en les ocupacions 

elementals (del 10,3% al 7,1%). 

En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur és del 38,1%. La taxa d’atur entre les persones 

de més de 29 anys és de l’11%, de forma que l’atur juvenil s’apropa a triplicar el de la població 

major de 29 anys. A més, l’atur femení (27.9%) es consolida per sobre del masculí (26,2%). En 

aquest sentit caldria considerar que la presència de dones joves podria ser un element estratègic 

de desenvolupament local ja que diversos estudis posen de manifest la correlació entre els 

indicadors de dinamisme i creixement dels municipis amb la presència dels grups de dones joves 

i adultes joves12. 

La taxa d’atur registrat a Igualada ha patit de certes variacions en els darrers anys. Després de 

la crisi econòmica del 2008 s’observa un creixement de la taxa d’atur registrat tant en homes 

com en dones fins l’any 2013, any en que es comença a albirar un descens d’aquesta taxa fins 

l’any 2019. És en l’any 2020 on hi ha un repunt de la taxa d’atur registrat conseqüència 

possiblement de la crisi de la pandèmia per COVID19. Temps posteriors demostraran si aquesta 

nova crisi es manté en el temps o demostra haver estat un moment conjuntural en la realitat de 

l’atur al municipi. Sí és important destacar com l’atur femení ha esta sempre per sobre del 

masculí i aquesta bretxa o diferència s’ha vist agreujada en els darrers 6 anys. 

 

  

 

12 II Pla d’Igualtat de Gènere. Mancomuniat de la Conca d’Òdena. 2016-2019 
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Gràfic 31.  Atur registrat a Igualada per sexes, 2005-2020. 

 

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

 

Si observem aquestes mateixes dades de l’any 2020 per sexes podem veure que a la ciutat 

d’Igualada són els majors de 45 anys i els menors de 30 els que tenen un atur registrat major a 

Igualada. 

 
Gràfic 32.  Atur registrat per sexe i edat. Igualada, 2020. 

 

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

 

Un dels indicadors que ens pot donar informació sobre l’activitat laboral dels joves és la taxa 

d’activitat mercantil, que mesura la proporció de la població activa juvenil (ocupats i aturats) 

respecte el total de la població juvenil. Les dades mostren que, comparativament, a Catalunya 

la taxa d’activitat juvenil és més alta que a altres llocs. Tot i que va anar disminuint en el període 

2014-2016 s’observa de nou una tendència a pujar de forma sostinguda des de l’any 2017: 
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Taula 12. Taxa d’activitat mercantil juvenil. Catalunya i Espanya. 2013-2019.  
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Homes 68,1% 65% 62.5% 63% 62.8% 61.9% 62.5% 

Dones 62,9% 62.1% 60% 56.2% 56.7% 57.8% 57.8% 

Total 16-29 anys 65,5% 62.4% 60.1% 59.8% 60% 60.1% 60.2% 

Població <29 anys 62,7% 62.4% 62.5% 62.6% 62.6% 62% 62.1% 

Espanya (15-24) 59.86% 59.77% 59.43% 58.95% 58.80% 58.61% 58.74% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Català de la Joventut. 

 

Aquesta taxa, que fa referència tant al percentatges de joves ocupats com als joves en situació 

de recerca de feina, indica que els joves catalans s’incorporen més ràpidament al mercat laboral 

que a la resta de l’estat. Podem suposar que el comportament serà similar al municipi i comarca, 

o a molt estirar amb una taxa lleugerament inferior. Malgrat tot, s’observa un continu descens 

d’aquesta taxa des de l’any 2017, malgrat el repunt que va experimentar en el període anterior 

a 2014. També aquí s’observa com la taxa d’activitat mercantil de les dones joves és inferior a la 

dels homes joves. (57.8% en dones i 62.5% en homes l’any 2019). 

Per obtenir una fotografia més acurada de la realitat laboral dels joves caldria però analitzar 

amb més detall el què hi ha darrera d’aquesta ràpida incorporació al mercat laboral (ja sigui com 

a ocupats o demandants d’ocupació), així com les condicions d’ocupabilitat de la població jove. 

Tot i que no disposem de dades que ens permetin veure quin perfil de joves que s’incorporen 

abans al mercat de treball, tot apunta a una polarització creixent en l’entrada al mercat de 

treball, entre els joves amb nivell d’estudis baixos i els joves universitaris. Aquesta polarització 

sembla que és cada vegada major, ja que la crisis ha fet que molt joves allarguin el període 

d’estudis. Sobretot en el cas de les dones, el què pot explicar la menor taxa d’activitat.  

Els efectes de la crisis econòmica i la conseqüent i lenta recuperació econòmica encara es noten 

sobretot en la taxa d’ocupació, que indica el percentatge de joves ocupats respecte el total de 

la població jove. Tanmateix la taxa de temporalitat entre els i les joves ha pujat més de 15 punts 

des de l’any 2009: passant del 35% el 2009 al 50% el 2019. 

 

Taula 13.  Taxa d’ocupació de la població juvenil de 16 a 29 anys. Catalunya, Espanya i Europa. 

2010-2020.  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 16-29 anys 49.5 47.6 42.3 41 41.6 42.3 44.4 46.8 47.8 48.8 43.6 

Població <29 anys 62.86 63.07 62.55 63.16 62.73 62.32 60.33 61.08 61.46 61.83 61.09 

Espanya (16-29) 43.8 40.09 36.6 34.6 35.2 36.1 37.1 39.2 40.5 40.9 36.4 

UE-27 (15-24) 31.7 31.3 30.4 29.8 29.9 30.4 31.1 32.1 32.9 33.5 nd 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Català de la Joventut. 

 

Les dades mostren doncs com la crisis econòmica, sobretot durant el primer any, afecta 

especialment el col·lectiu jove, sent encara més gran el seu impacte en la població jove 

masculina i que aquesta ha respost molt lleugerament a la recuperació econòmica dels darrers 

anys. Aquesta diferència probablement és deguda al fet que la crisis econòmica hagi impactat 

de manera significativa el sector de la construcció, amb forta presència masculina.  
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Segons l’enquesta oberta a joves d’Igualada un total de 58% dels i les joves no treballa ni busca 

feina en l’actualitat (57% nois i 59% noies) i un 15% està buscant feina activament (12% nois i 

17% noies). D’entre els que treballen un 9% ho fan menys de 10 hores setmanals i un 17% ho fa 

més de 10 hores setmanals. 

Gràfic 33. Situació laboral dels i les joves d’Igualada, 2020-2021. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Qüestionari Obert a joves d’Igualada, 2020-2021. 

Dels i les joves que estan cercant feina o que ja en tenen un 63% l’han cercat per contactes 

personals( família, amics, coneguts...), un 42% per webs d’ofertes de treball (Infojobs i similars) 

i un 38% enviant o lliurant el CV directament a les empreses. 

 

L’atur i el risc d’exclusió social 

A Catalunya i a finals del 2020, la taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 a 29 anys se situa en el 

27,3% de la població activa. Això representa en xifres absolutes que a Catalunya hi ha 185800 

joves a l’atur. A finals del 2019 n‘hi havia 130000. La taxa d’atur entre les persones de més de 

29 anys és de l’11%, i pel global de la població el 13,9%. En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa 

d’atur és del 38,1%. 

Efectivament, l’atur afecta més els trams d’edat més joves, els que tenen un nivell formatiu 

més baix i la població d’origen estranger. Tot i això, en els darrers trimestres la taxa d’atur 

juvenil segons sexe ha anat intercanviant la seva posició, mentre que en els darrers anys s’havia 

mantingut més baixa entre les noies. 

Del grup de joves actius de 16 a 19 anys més de la meitat (55,4%) està a l’atur. Per contra, la taxa 

d’atur entre les persones joves de més edat se situa al 18,5%, força més propera a la taxa de les 

persones de 30 anys i més (11%). 

La taxa d’atur de llarga durada (percentatge de població activa que està desocupada i busca 

feina des de fa un any o més) mostra les dificultats de les persones aturades per trobar feina. És 

també un indicador de risc d’exclusió social. Entre la joventut, estar en situació d’atur durant un 

període prolongat pot tenir conseqüències al llarg de tota la trajectòria laboral de l’individu. Un 

7,8% de la població activa jove fa més d’un any que busca feina. Aquesta proporció és inferior 

entre les persones de més de 29 anys (4,3%). 
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L’any 2019 hi ha 19099 persones a Igualada que, o bé tenen treball remunerat, o bé estan 

cercant feina a través del SOC, és a dir, que conformaven la població activa. Aquesta xifra ha 

anat en descens des de l’any 2008, perdent gairebé 1.200 persones fins el 2013, i en els darrers 

anys hi ha hagut una tendència a la recuperació, situant-se prop de les xifres de l’inici del 

període.  

L’atur afecta de manera més important a les dones que no pas als homes. Si analitzem la 

composició de l’atur a la ciutat d’Igualada al desembre del 2018, doncs, hi trobem 1.316 dones 

(un 60%) i 860 homes (un 40% del total). Per edats, la majoria de persones a l’atur es troben en 

el tram 40-54 anys, seguits però dels de 25 a 39 anys i dels majors de 54 anys, amb un pes molt 

similar al voltant del 28% Els menors de 25 són un 6,5% del total. 

Un any més i seguint la tendència dels darrers temps, la gran majoria de contractes continuen 

essent temporals, amb una xifra al voltant del 90%, enfront els contractes fixos, que són prop 

d’un 10% del total. Si analitzem la temporalitat per edats, veiem com la temporalitat afecta més 

als contractes als més joves. Així, mentre que el percentatge de indefinits en majors de 44 anys 

es situa en el 14% l’any 2019, en el cas dels menors de 20 anys es situa a la meitat, en un 7%. 13 

 

Taula 14. Taxa d’atur registrat per sexe i grups d’edat. Igualada, 2020. 

Edat Homes Dones 

Menys de 20 anys 2.69% 1.17% 

De 20 a 24 anys 7.41% 5.21% 

De 25 a 29 anys 9.85% 9.08% 

De 30 a 34 anys 7.58% 10.49% 

De 35 a 39 anys 9.26% 11.60% 

De 40 a 44 anys 13.13% 12.76% 

De 45 a 49 anys 13.13% 11.41% 

De 50 a 54 anys 13.38% 11.84% 

De 55 a 59 anys 12.29% 13.19% 

Més de 59 anys 11.28% 13.25% 

TOTAL 42.16% 57.84% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona. 

 

Tot i que el nombre absolut de joves del municipi en situació d’atur ha disminuït lleugerament 

en els anys 2014-2019 com a conseqüència de la recuperació econòmica sí s’apunta un repunt 

l’any 2020. Aquest repunt s’espera que respongui a la conjuntura per la crisi de la pandèmia 

global per COVID19 i esperem veure dades de recuperació a partir de l’any 2021. Tot i que les 

tres franges d’edats analitzades (16-19 anys, 20-24 anys i 25-29 anys) presenten una constant 

baixada de l’atur registrat és en la població jove de 16 a 19 anys on aquesta disminució és menys 

acusada essent el sector de la població que més li costa baixar les taxes d’atur registrat. 

  

 

13 Igualada en xifres, 2019 
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Taula 15. Evolució de l’atur registrat de joves de 16 a 29 anys. Igualada, 2014-2020.Unitats: 

mitjanes anuals. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Homes 279,1 217.2 176.5 162.58 161.1 154.4 224.7 

Dones 281,3 267.3 231.3 196.7 201.5 186.4 235 

16-19 anys  81,1 71.9 61.8 59.3 61.3 57.6 53.5 

20-24 anys 185,6 168.7 138.9 116.8 122.6 119.9 161.3 

25-29 anys 293,7 243.8 207 183.1 178.7 163.2 245 

Total  560,4 484.4 407.7 359.2 362.6 340.7 459.8 

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

 

L’evolució de la taxa d’atur entre la població jove per franges d’edat mostra també un increment 

de la taxa d’atur de més del 10% entre els joves de menys de 20 anys des de l’any 2010, mentre 

que la taxa d’atur ha disminuït lleugerament entre els joves de 20 a 24 anys i de 25 a 29 anys tot 

i que en termes generals la taxa d’atur es manté força estable des de l’any 2017. 

 

Gràfic 34.  Evolució de la taxa d’atur juvenil per sexe. Cataluya. 2013-2019. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona i IDESCAT. 

 

La taxa d'atur a Igualada al juliol de 2017 era del 13,12%, una dada un punt percentual menor 

que la taxa d'atur existent en el conjunt de la comarca però lleugerament per sobre de la que hi 

ha a la Província de Barcelona. Com s’ha apuntat més amunt, l'atur afecta molt més al col·lectiu 

de dones que no pas d'homes. L'evolució de l'atur mostra l'impacte de la crisi de l'any 2008 amb 

un creixement de la població desocupada a l'alça fins a arribar al pitjor registre d'atur l'any 2013 

(amb 1435 persones aturades més que actualment). A partir d'aquí, la recuperació econòmica 

va afectar en positiu a les taxes d'atur fins al moment actual. 

 

Segons l’informe Igualada en xifres de l’any 2019 del total d’aturats al municipi un 60,48% eren 

dones i un 39,52% eren homes. La població juvenil, a més, resulta ser de les més afectades en 

aquesta situació: 6,48% d’aturats menors de 25 anys i un 27,67% d’aturat d’entre 25 i 39 anys. 
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La contractació laboral dels joves  

La precarietat laboral, especialment entre la població jove, augmenta a Catalunya en el període 

2010-2019 passant del 33% fins al 50% Ara bé, convé separar aquest període en dues fases. En 

una primera fase, durant l’època de crisi, la taxa de temporalitat va disminuir bruscament. A 

causa, bàsicament, de la destrucció dels llocs de treball més precaris (amb les situacions 

contractuals més flexibles). Així i tot, després, i amb la recuperació econòmica de mitjans del 

segon decenni del segle XXI, la temporalitat ha recuperat els valors anteriors a la crisi. 

Actualment gairebé el 50% de la població jove assalariada té contractes temporals. En la 

població de més de 29 anys aquest percentatge és del 15,5% l’any 2019. Els valors percentuals 

de l’any 2000 i 2019, per a ambdós grups d’edat, són molt semblants. 

Una altra característica de la precarietat laboral són els contractes a temps parcial. Tot i que en 

algunes ocasions és una opció voluntària per combinar el treball amb altres tipologies 

d’activitats (sobretot estudiar, però també tasques de cures, etc.) sovint no ho és, ja que implica 

tenir menys ingressos. Es pot observar com ha augmentat considerablement el percentatge de 

població ocupada a temps parcial. Aquest augment ha estat generalitzat en tots els grups 

d’edat, però amb especial incidència entre la població jove. En l’actualitat, el 28,3% dels joves 

catalans ocupats tenen contractes a temps parcial. 

L’any 2019 es registren a Igualada 19.619 contractes, xifra que supera el màxim històric dels 

darrers anys, augmentant en gairebé 2.000 contractes més que l’any anterior. Un any més, la 

gran majoria de contractes continuen essent temporals, amb una xifra al voltant del 90%, 

enfront els contractes fixos, que són prop d’un 10% del total. En xifres, això es tradueix en 1.985 

contractes indefinits enfront els 17.634 contractes temporals realitzats el 2019. 

 

Gràfic 35. Pes dels contractes indefinits i temporals a Igualada, 2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

En els darrers anys, la temporalitat ha tendit a augmentar de manera notable a la ciutat, 

superant la barrera del 90%. Després de l’augment del pes dels contractes fixes registrats l’any 

passat, el 2019 torna la tendència a situar-se en un 10%. 
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Si ens fixem en la distribució per edats, la majoria de contractes són al grup de 30 a 44 anys, amb 

5.974 contractes, seguits dels de 20 a 25 anys amb 4.603 contractes. Els majors de 44 anys van 

registrar 3.743 contractes mentre que els contractes realitzats a menors de 20 anys van ser 

només 1.984 el 2019. 

 

Gràfic 36. Distribució per edats dels contractes registrats a Igualada, 2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019 

 

Si analitzem la temporalitat per edats, veiem com la temporalitat afecta més als contractes a 

les persones més joves. Així, mentre que el percentatge de indefinits en majors de 44 anys es 

situa en el 14% l’any 2019, en el cas dels menors de 20 anys es situa a la meitat, en un 7%. 

 

Taula 16. Nombre de contractes indefinits i temporals a Igualada per edats , 2019. 

 Indefinits Temporals 

Menors de 20 anys 147 1837 

De 20 a 24 anys 295 4308 

De 25 a 29 anys 294 3021 

De 30 a 44 anys 710 5264 

De 45 i més anys 539 3204 

Font :Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 

  

L’any 2019 a més, els contractes efectuats per ETT’s suposen un 27% del total de contractes 

que s’han realitzat a Igualada, és a dir, 5.309 contractes. La resta de contractes, que representen 

un 73% del total. Un alt percentatge d’aquests centres estan dirigits a persones joves. En els 

darrers anys han tendit a augmentar el pes dels contractes del grup dels majors de 44 anys. 

També ha disminuït notablement el pes dels contractes a menors de 20 anys, tot i que 

darrerament hi ha una tendència a recuperar importància. Els contractes a través d’ETT’s han 

augmentat aquests darrers anys. Tot i la davallada produïda el 2017 (passen a ser 3684 

contractes quan l’any anterior foren 4330) els darrers anys ha tornat a créixer el pes dels 

contractes realitzats a través d’ETT’s. En quant a la distribució per edats, prop d’un 36% es 

realitzen a persones d’entre 30 i 44 anys, mentre que els majors de 44 i els de 19 a 24 anys són 
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un 20%. El pes dels menors de 19 anys es situa en un 10%. En els darrers anys, hi ha hagut 

diferents oscil·lacions, tendint a augmentar el grup de majors de 44 anys. En els darrers anys, 

creix el pes del grups menors de 25 anys. 

 

Gràfic 37. Evolució del nombre de contractes realitzats a Igualada per ETT’s, 2008-2019. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

 

El fenomen de la sobrequalificació 

Una altra situació que s’està donant actualment, sobretot entre els joves universitaris, és la 

sobrequalificació. Segons l’enquesta europea Cheers (CareerAfterHigherEducation),el nivell de 

sobrequalificació dels titulats espanyols és molt superior al de la resta de països europeus 

participants en l’estudi. El 29,2% dels titulats universitaris espanyols considera que, quatre anys 

després d’haver finalitzat la carrera, desenvolupa una feina per la qual està sobrequalificat. A 

Catalunya, l’enquesta AQUCAT elaborada per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya mostra resultats similars a l’any 2018.  

 

Taula 17. Sobrequalificació entre els graduats universitaris catalans, 2018. 
 Percentatge % 

Adequat 63,44 

Subocupat 14,18 

No reconegut 7,03 

Sobreeducat 15,35 

Sobrequalificat 21,34 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta AQUCat. 

 

El 21,34% dels graduats universitaris catalans consideren que estan sobrequalificats pel treball 

que desenvolupen. Aquesta situació, sumada a les altes taxes d’atur també entre els joves amb 

un nivell d’instrucció superior, genera insatisfacció laboral i pot tenir efectes en la salut dels 

joves (incertesa, baixa autoestima....). 
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2.1.4. Condicions socioeconòmiques familiars i habitatge 
 

L’àmbit de les Comarques Centrals, amb 396.682 habitants, representa el 5,26% de la població 

de Catalunya a 1 de gener del 2018, i és el segon àmbit amb menys habitants de Catalunya. Pel 

que fa a la població jove, les persones d’entre 15 i 34 anys són un total de 80.613, de manera 

que constitueixen el 5% de la població jove de Catalunya. La població jove de les Comarques 

Centrals representa el 20,3% de la població total d’aquest àmbit, una xifra més d’un punt inferior 

a la del conjunt de Catalunya (21,4%). Les persones d’entre 30 i 34 anys són, seguint la tendència 

de Catalunya, la cohort més nombrosa en relació amb la resta de cohorts de joves d’aquest 

àmbit, amb 22.193 habitants (27,5%). 

 

Segons el darrer cens registrat de l’any 2011 hi havia a Igualada 7256 famílies amb fills, la qual 

cosa representa un 46% del total de llars. Aquest percentatge de llars amb fills a Igualada era 

força inferior que en el conjunt de la comarca (50% de les llars), malgrat es situa exactament al 

mateix nivell que a Catalunya. Un 13% de les llars eren llars monoparentals, un 2% més que a la 

comarca. Generalment aquestes eren llars feminitzades: el 78% de les llars monoparentals 

estaven encapçalades per dones. No comptem amb dades més actualitzades sobre la 

composició familiar a Igualada però són interessants les dades referents a la descendència de la 

població d’entre 25 i 34 anys de l’any 2017. En el conjunt de Catalunya, un terç de la població 

d’aquest grup poblacional té fills o filles (33,7%). Les Comarques Centrals es troben per sobre 

d’aquesta mitjana, i és l’àmbit territorial on més joves d’entre 25 i 34 anys tenen descendència 

(43,3%). 

 

Gràfic 38. Joves d’entre 25 i 34 anys amb fills/es. Catalunya i zones geogràfiques, 2017. 

Percentatge. 

 
Font: Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals, 2017. UAB. 

 

Un altre indicador a tenir present és la renda bruta familiar que se situa en Igualada 

lleugerament per sota de la mitjana a Catalunya: si l’indicador de base a Catalunya es sobre 

100 punts a Igualada es passa de 93 punts l’any 2010 a 93,7 l’any 2018. S’observa una baixada 

d’aquesta renda familiar en els anys posteriors a la crisi econòmica de 2008 i un repunt a partir 

de l’any 2015. 

Gràfic 39. Renda Familiar disponible bruta (RFDB). Igualada, 2010-2018. 
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Font: Elaboració pròpia a través de dades de l’IDESCAT. 

 

 

Un municipi de serveis 

 

Com hem vist, l'activitat econòmica a Igualada gira principalment entorn al sector serveis, 

mentre que el sector industrial representa el 16,6% del pes de l’activitat econòmica del municipi. 

Aquesta distribució es repeteix en l’estructura dels llocs de treball, amb un 72,4% dels assalariats 

treballant en el sector serveis i un 23,5% a la indústria14. 

 

La taxa d'activitat15 d'Igualada es situa en un 76%, uns 3 punts percentuals per sota de la taxa 

que hi ha en el conjunt de la província de Barcelona. Fins als 24 anys, la taxa és del 31,4% 

posicionant a 1 de cada 3 joves en actiu al mercat laboral mentre que entre la població entre 34 

i 44 anys està fora del mercat laboral únicament a 1 de cada 10 persones. 

 

Al municipi el pes del sector serveis es manté al voltant del 50-55% en els darrers 10 anys, així 

com el de la indústria al voltant del 32-37%. Durant el 2018, el creixement ha estat possible 

gràcies a l’augment de la construcció (2,5), seguit dels serveis (1,9). El sector industrial es queda 

amb un comportament positiu del 0,6. L’agricultura presenta un creixement notable (3,8), tot i 

que el seu pes en l’estructura comarcal és petit. Els creixements experimentats a la comarca en 

construcció i serveis queden lluny de la mitjana catalana (4,7 i 2,9 respectivament). Sols 

l’agricultura presenta un millor comportament que la mitjana catalana, que decreix un -0,4 

durant el 201816. 

 

Un 28% dels Igualadins treballa fora del municipi. La taxa d'autosuficiència (població ocupada 

que resideix i treballa al municipi respecte al total de llocs de treball del municipi) és del 56,92%, 

un percentatge molt similar al que es dóna a la comarca i només un punt per sobre del de la 

Província de Barcelona. La taxa d'autocontenció (població ocupada que resideix i treballa al 

 
14 Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada. 
15 La taxa d'activitat és el quocient entre la seva població activa i la població potencialment activa (aquella en edat de treballar). 
16 Informe econòmic Anoia, 2019. 
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municipi respecte al total de població ocupada), és del 72%, un nombre molt per sobre de la 

mitjana de la província i de la comarca. 

 

 

Emancipar-se dels pares 

La precarietat laboral i el preu de l’habitatge són dos elements clau per explicar la crisi 

residencial de la població jove en moltes àrees de Catalunya. Ara bé, el sistema residencial 

espanyol, i en concret el català, té unes característiques específiques que el converteixen en un 

repte per a la població amb pocs recursos que es vol canviar d’habitatge. La minsa presència 

d’habitatge social (especialment per a joves), la gran difusió de la propietat i la liberalització 

del mercat del lloguer són elements que dificulten l’emancipació i els canvis residencials17. 

Disposar d’un espai on realitzar el propi projecte de vida és una necessitat que es planteja amb 

intensitat creixent en la vida de les persones joves a mesura que avancen els anys. La situació 

econòmica (amb la degradació de les condicions laborals de la gent jove i l’augment de la 

precarietat i de la temporalitat laboral), així com les dificultats en les condicions d’accés a 

l’habitatge, fan que no resulti una necessitat fàcil de satisfer per bona part de la població jove 

de Catalunya. A Catalunya, l’any 2017 només un 44% de la població d’entre 15 i 34 anys vivia 

fora de la llar d’origen. Aquesta xifra no és igual per a tots els àmbits geogràfics, i les Comarques 

Centrals és un dels àmbits on, en termes mitjans, la taxa de població jove emancipada és més 

elevada (48,2%)18. L’explicació pot raure en el fet que en aquest àmbit la transició entre el 

sistema educatiu i el món laboral té lloc, de mitjana, en edats més joves, fet molt lligat a les 

possibilitats d’emancipació. 

Gràfic 40. Taxa d’emancipació segons grups d’edat. Catalunya, 2017. Percentatge. 

 
Font: Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals, 2017. UAB. 

 

A més l’habitatge és un element clau en el procés d’emancipació juvenil. L’autonomia 

residencial, és a dir, independitzar-se de casa dels pares, s’ha considerat habitualment la 

culminació del procés d’emancipació dels joves. Tanmateix, actualment, aquest procés ja no és 

tan lineal i es produeixen casos de joves que inicien el procés d’emancipació residencial i passat 

un temps tornen al domicili familiar. 

La inestabilitat del mercat laboral (temporalitat, baixa remuneració, exclusió...) i la pròpia 

dinàmica del mercat privat de l’habitatge (preus, manca de productes financers....), dificulten el 

 
17 Estat de la joventut, 2019.Observatori Català de la Joventut 
18 Informe Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals, 2017. UAB. 



 

47 
 

procés d’emancipació residencial. Tot i el descens en el preu de l’habitatge, a Catalunya la taxa 

d’emancipació de la població jove de 16 a 29 anys s’ha frenat en els últims anys després d’arribar 

al seu punt més alt l’any 2007, amb un 32,6% de la població jove emancipada. 

 

Gràfic 41. Taxa d’emancipació domiciliar dels joves de 16-29 anys. Catalunya, 2000-2019. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa (Institut d’Estadística de Catalunya i Instituto Nacional de 

Estadística). 

 

Actualment, la taxa d’emancipació dels joves a Catalunya (referida a l’adquisició d’un habitatge, 

per compra o lloguer) és del 23.2%. Per tant, podem dir que hi ha menys joves emancipats que 

fa deu anys: mentres l’any 2008 aquesta taxa era del 31.6% (un 46.2% a la resta d’Espanya), 

l’any 2019 es queda en el 23.2% anteriormente citat19. Encara que estructuralment a Catalunya, 

i a tot l’Estat Espanyol, les taxes d’emancipació juvenil sempre han estat molt baixes comparat 

amb la resta d’Europa, és evident l’impacte del canvi de cicle econòmic. 

 

En ésser preguntats, gran part del jovent del municipi d’Igualada manifesta que en un futur els 

agradria viure en un altre lloc, fora d’Igualada (un 45% envers el 31% de joves que manifesta 

que voldria seguir vivint bé a Igualada bé a prop a la Conca d’Òdena). Les principals raons i 

argumentacions giren entorn a la manca d’ofertes de feina i les molt baixes perspectives laborals 

al municipi (és del 60% dels enquestats ho comenten) 

Tot i que en l’enquesta oberta al jovent igualadí no es té en compte als i les joves que encara 

viuen amb els pares, sí que cal destacar que un 40% dels enquestats manifesta viure actualment 

amb la seva parella i un 35% amb d’altres companys/es de pis. D’aquests, gairebé un 25% 

manifesta haver tingut dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca en el darrer any. 

 
 
El mercat de l’habitatge 

 

19
 Sistema d’indicadors sobre la joventut a Cataluya, Departament de Drets socials 
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A causa de la crisi immobiliària de la passada dècada, el mercat de lloguer va esdevenir una 

alternativa raonable al règim de propietat. Els primers anys de la crisi del 2008, el mercat de 

lloguer presentava preus elevats, però aquests van baixar posteriorment. Actualment el preu 

del mercat de lloguer torna a pujar de manera desproporcionada amb els salaris i moltes famílies 

ja tenen dificultats per pagar el lloguer. En aquesta gràfica podem observar que l’evolució del 

mercat de lloguer a l’Anoia ha estat paral·lela a la de les Comarques Centrals. 

 

 

Gràfic 42. Evolució del mercat de lloguer a l’Anoia, 2005-2018. 

 

 
Font: Pacte d’acció econòmica i social de l’Anoia, Consell Comarcal de l’Anoia, 2021. 

 

Els joves, per diferents raons, tenen una propensió al lloguer més alta que els adults. En primer 

lloc, resulta, a curt termini, una opció més econòmica. En segon lloc, el context socioeconòmic 

marcat per la flexibilització laboral, la dificultat d’accés al crèdit i la poca capacitat d’estalvi 

compliquen l’adquisició d’un habitatge en propietat. En tercer lloc, la majoria de joves viuen la 

seva situació residencial com a temporal o circumstancial. Molts encara no han iniciat projectes 

familiars i la seva mobilitat laboral i residencial encara és alta. Per tant, el lloguer es presenta 

com una opció més adequada al context vital dels joves i sobretot a les seves condicions 

econòmiques. 

L’estructura del mercat de l’habitatge condiciona les oportunitats d’accés al mateix per part dels 

joves. Tradicionalment, hi ha hagut poca disponibilitat de pisos de lloguer, cosa que fa més difícil 

l’accés a l'habitatge per un col·lectiu com el de joves que molts cops no poden fer front a la 

despesa econòmica que suposa comprar un pis en propietat. A Igualada, només el 22% dels 

habitatges principals, és a dir, utilitzats com a residència habitual, estan destinats a lloguer. 

Tot i així, la dada és lleugerament superior que la mitjana de pisos en lloguer per a la província 

de Barcelona (20%). La resta són habitatges en propietat, entre els quals podem diferenciar 

entre els habitatges pagats (33%; província, 36%), amb hipoteca (32%; província, 34%) o 

obtinguts en herència o donació (6%; província, 4%).  

No disposem de dades específiques dels joves del municipi, però les dades de l’Enquesta de 

Joventut de Catalunya 2017 indiquen que només el 31.5% dels joves emancipats de 16 a 34 

anys viuen en un habitatge de propietat (ja sigui comprat, o bé, cedit o heretat), un percentatge 

5 punts inferior que 5 anys abans. Cal destacar que el percentatge de joves que viuen en pisos 

de propietat respecte el total de joves emancipats ha disminuït de manera significativa respecte 

els darrers anys. A les Comarques Centrals aquest percentatge és lleugerament superior (33.9%). 
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Les dades respecte a un habitatge de lloguer segueixen la mateixa línia: 65.6% a Catalunya i 

66.1% a les Comarques Centrals. 

Cal destacar que en quan al preu del metre quadrat dels habitatges construïts a Igualada, veiem 

diferents variacions al llarg del darrers anys. El 2019, el preu de l’habitatge nou a la ciutat es 

situa al voltant dels 1.500 euros/m2, amb un creixement més que notable respecte el 2018, 

mentre que el de l’usat supera lleugerament els 1.100 euros/m2. Si comparem l’evolució del 

preu de l’habitatge nou a Igualada amb diferents àmbits, veiem com a Catalunya aquest es situa 

actualment per sobre dels 2.200 euros, mentre que a les comarques de Barcelona ja està per 

sobre els 2.600 euros, les xifres més altes dels darrers cinc anys. Val a dir que l’increment produït 

el 2019 és força notable en tots els àmbits. Observar, tanmateix, que en els darrers anys, 

l’evolució del preu m2 de l’habitatge nou, tendeix al creixement en les diferents ciutats de 

l’entorn d’Igualada 
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Gràfic 43. Evolució del preu m2 habitatges construïts a Igualada, 2013-2019. 

 
Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

Pel que fa a l’habitatge usat, veiem com l’evolució del preu és força similar a Igualada i a l’Anoia, 

on ha tendit a disminuir lleugerament a principi del període i augmentar després. El 2019 a 

Igualada es situa per sobre els 1.000 euros/m2. A nivell de Barcelona i Catalunya, el preu de 

l’habitatge usat del 2019 és el més alt dels darrers sis anys, amb augments notables. 

 

Com a complement, presentem breument les dades dels habitatges de protecció oficial i de les 

sol·licituds per la seva utilització dels darrers anys. El 2019 hi ha 613 inscripcions a Igualada al 

registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial (una trentena més que l’any anterior) 

i s’admeten 82 sol·licituds (una vintena menys que el 2018). 

 

 

Gràfic 44. Evolució de persones d’Igualada inscrites en el Registre de Sol·licitants d'habitatges 

amb protecció oficial i sol·licituds admeses, 2012-2019. 

 
Font: Igualada en xifres, 2019. 

 

 

En quan a habitatges llogats per les borses de lloguer social, el 2019 trobem a Igualada 8 

habitatges en aquesta condició, una xifra ha tendit a disminuir en els darrers anys. 
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Pel que fa als contractes de lloguer i si analitzem la seva evolució en els darrers anys, veiem un 

augment continuat des de l’any 2008, arribant al màxim de 890 contractes el 2014. En els darrers 

anys, hi ha hagut algunes oscil·lacions, situant-se el 2019 altre cop per sobre els 800 contractes. 

El preu del lloguer també ha patit oscil·lacions, passant dels 460 euros l’any 2008 a baixar per 

sota els 350 el 2014. En l’actualitat torna a tendir a l’alça, situant-se en 482 euros el 2019. 

  

Gràfic 45. Nombre de contractes de lloguer registrats i preu mitjà. Igualada, 2008-2019. 

 
Font: Igualada en xifres, 2019 

 

En quant al preu/m2 dels contractes de lloguer, veiem com aquest ha anat disminuint amb el 

pas dels anys, i és l’any 2015 on es dóna un canvi de tendència cap a l’alça. Actualment, el preu 

mitjà d’Igualada es situa en 480 euros, el màxim històric. A nivell comarcal és molt similar; tan 

sols una mica superior. En canvi, la mitjana catalana està situada en més de 700 euros. Si 

comparem les xifres de lloguer en relació a d’altres ciutats de l’entorn, veurem com la ciutat 

d’Igualada presenta la segona xifra més baixa d’aquestes ciutats, sols superada per Manresa. En 

canvi són les ciutats costaneres com Vilanova o, sobretot, Sitges, les que presenten un preu més 

elevat. Excepte aquesta darrera, la resta es situen per sota la mitjana catalana, que es troba en 

prop de 735 euros/mes. 

La percepció del jovent d’Igualada en relació al mercat de l’habitatge queda reflectida també 

a l’enquesta oberta 2020-2021: un 92% dels enquestats manifesta que no coneix cap servei 

públic que ajudi a les persones a trobar un habitatge. A més, en una escala e 0 a 5 (on 0 

significa molt difícil i 5 molt fàcil) els i les joves del municipi puntuen amb 2 el grau de facilitat 

per trobar habitatge al municipi i rodalies. Més d’un 70% dels enquestats comenta que una de 

les coses que l’Ajuntament pot fer per ajudar als joves a trobar habitatge és afavorir un parc 

de lloguer social, assequible i/o controlar els preus de mercat. 

 

El 27% de la població jove es troba en risc de pobresa 

 

Alguns indicadors sobre inclusió social, tant des del punt de vista de les desigualtats com de la 

pobresa o la victimització són importants, tot i que potser minoritaris, per analitzar la realitat 

del jovent a la ciutat d’Igualada. Després d’un període postcrisi d’empitjorament de les 

condicions de vida i del benestar de la població, especialment dels joves, en els darrers anys la 

majoria d’indicadors han començat a estabilitzar-se o a canviar de tendència. 
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El risc de patir pobresa va augmentar clarament en la població jove entre el 2009 i el 2012. Des 

de llavors, s’ha mantingut en nivells al voltant del 25%. Una de cada quatre persones joves és 

pobra a Catalunya i la millora tímida d’indicadors econòmics o laborals no ha aconseguit reduir 

aquesta proporció. És més, el 27,1% assolit el 2018 és la xifra més alta des del canvi de segle. 

Fins al 2009 aquesta proporció solia ser una mica més alta entre la població adulta que entre la 

jove, però la crisi econòmica va modificar aquesta tendència. En els darrers anys, el risc de 

pobresa ha estat notablement més alt entre la població jove. De fet, tot i que sembla estrany, la 

crisi econòmica no va suposar un augment del percentatge de població adulta en risc de 

pobresa.20  

En quant a les persones amb un nivell socioeconòmic molt baix a Igualada (es calcula en base 

a la població exempta de copagament de farmàcia o perceptora de subsidi per desocupació 

dividida entre el nombre total d’assegurats del territori), veiem com hi ha un major percentatge 

a l’àrea urbana21. L’informe territorial 2017 també ens ofereix dades per sexe; així, les dones 

presenten percentatges més alts. A la zona urbana, gairebé un 10% de dones registren un nivell 

socioeconòmic molt baix, mentre que a la zona nord, es queda en més d’un 6%.  

Finalment, i segons l’estudi Igualada en xifres 2019 també podem analitzar les seccions que 

presenten un major risc de pobresa (es pren com a referència la renda mitjana espanyola del 

2017 i entenent aquí el llindar de la pobresa relativa com el percentatge de població que viu 

amb ingressos per sota un determinat percentatge d’aquesta renda mitjana). La població pobra 

o en risc de pobresa seria aquella la renda de la qual cau per sota un determinat llindar de risc 

de pobresa. El llindar s'ha establert en el 60% del valor de la mediana dels ingressos disponibles 

anuals (a nivell estatal) equivalents de les persones. La taxa de risc de pobresa és el percentatge 

de persones que queden per sota d'aquest llindar (segons la definició d’Idescat). Així doncs, les 

seccions censals amb major percentatge de persones per sota el llindar del 60% són la zona de 

Llevant – pl. Alcàntara amb un 36,6%, seguida de molt a prop per la del Llevant – Estació 

d’autobusos amb un 35,35%. Per l’altra banda, tenim que les seccions amb un menor 

percentatge de gent per sota aquest 60% de la renda mitjana són la secció de Les Comes – 

Patronat d’esports amb un 6,7%, seguida per la de Ponent – Set camins i la zona del Pla de st. 

Magí – Av. Andorra, amb percentatges inferiors al 9%. La mitjana de la ciutat es situa en un 

16,9%. 

 

  

 
20 Estat de la joventut, 2019. Observatori Català de la Joventut. 
21 Les dades de nivell socioeconòmic estan estretes del l’Observatori del sistema de salut de Catalunya que fa la distinció entre Zona 

Urbana i Zona Nord 
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Gràfic 46. Distribució per secció censal del percentatge de població amb ingressos per sota el 

60% de la mediana. Igualada, 2017. 

 

Font: Igualada en xifres, 2019 

 

 

2.1.5. Salut 

La salut, entesa en la seva concepció més àmplia, té a veure amb el benestar físic, social i 

emocional de les persones i, en el cas específic del col·lectiu de joves, inclou aspectes com la 

sexualitat i la salut reproductiva, l’estil de vida i les conductes de risc, la salut laboral, entre 

d’altres. 

Segons el Pla de Salut d’Igualada 2019-2022, la salut depèn de factors econòmics, culturals, 

mediambientals, socials i polítics vinculats a polítiques no sanitàries. Destacar també que en 

aquest procés participatiu del Pla de Salut d’Igualada realitzat l’any 2019 , en ésser preguntats 

sobre les principals problemàtiques en matèria de salut a les que s’enfronten les persones 

adolescents i joves menors de 25 anys d’Igualada, les respostes s’han concentrat clarament en 

el consum de drogues (incloent-hi el tabac i l’alcohol), amb un 25%, els mals hàbits alimentaris 

amb un 23% i el malestar emocional (baixa autoestima, ansietat, depressió...) amb un 21%. 

Un problemàtica aquesta que es pot veure agreujada entre els i les joves per la manca 

d’oportunitats i/o expectatives de futur i la conseqüent dificultat d’emancipar-se. De fet, en el 

qüestionari obert al jovent igualadí els temes relacionats amb la salut ocupen el segon lloc en 

les preocupacions més destacables actualment pel jovent del municipi amb un 44% de les 

respostes obtingudes.  

Per començar, observem el concepte de salut autopercebuda . Aquest és un indicador 

d’autoavaluació de la salut que combina l’experiència subjectiva pel que fa a malalties i altres 

sensacions com l’esgotament. De mitjana, la meitat de la població jove de Catalunya considera 

que la seva salut és molt bona o excel·lent. La diferència entre àmbits territorials no és gaire 

gran, tot just oscil·la tres punts amunt o avall de la mitjana. El mateix s’esdevé si s’analitzen les 

dades a partir de la grandària del municipi. Les Comarques Centrals es troben 3 punts per sota 
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de la mitjana, i és un dels àmbits on menys joves d’entre 15 i 34 anys consideren la seva salut 

com a molt bona o excel·lent (48,3%) 

  

Gràfic 47. Salut autopercebuda com a excel·lent o molt bona. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 

2017. Percentatge. 

 

Font: Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals. 2017. UAB. 

Segons l’Informe de la situació i necessitats de la joventut a les Comarques Centrals de l’any 

2017, aquestes no es troben gaire ben posicionades respecte a la resta d’àmbits pel que fa a la 

valoració subjectiva de l’estat de salut (només un 48,3% consideren la pròpia salut com a molt 

bona o excel·lent) i és un dels àmbits on hi ha més joves que se senten angoixats o deprimits 

(41,2%). En canvi, la satisfacció amb la vida és de les més elevades (85,5% la puntuen amb més 

d’un 7). 

 

Salut sexual i reproductiva 

Estadístiques a nivell de Catalunya indiquen que el 86,1% dels joves de 15 a 29 anys utilitzen 

algun tipus de mètode anticonceptiu en les seves relacions sexuals. La utilització de mètodes 

anticonceptius està força estesa entre els joves, però és precisament en la franja d’edat més 

jove, d’entre els 15 i els 19 anys, quan es presenta un percentatge més baix.  

Aquest 20% doncs d’adolescents i joves que no utilitzen mètodes anticonceptius s’exposen al 

risc d’embaràs. D’entre el jovent igualadí el mètode anticonceptiu més utilitzat és el preservatiu 

masculí tot i que el 17% declaren haver practicat la marxa enrere i el 10% diuen no haver pres 

cap mesura de protecció en les seves relacions sexuals amb penetració. 
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Gràfic 48. Mètodes anticonceptius que coneixen els joves d’Igualada, 2020-2021. 

 

Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

El preservatiu masculí i la píndola anticonceptiva son els mètodes anticonceptius que més 

coneixen els i les joves igualadins, seguit del preservatiu femení ( 84% dels nois i 81.9% de les 

noies) segons l’enquestes a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 

Una altra dada a tenir en compte és l’índex d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). Al 

municipi i en el període 2013-2014 la taxa general d’IVEs va ser de 10,3 interrupcions per 1.000 

dones de 15 a 44 anys amb 154 interrupcions, el què suposa una variació de -26.3% d’IVE’s 

respecte el període 2011-2012. El pes més important d’IVE’s en el període 2012-2014 serà en el 

grups d’edat de 25 a 29 anys ( taxa de 18.9 per cada 1000 dones del mateix grup d’edat) i en el 

de 20 a 24 anys ( taxa de 15.8 IVES per cada 1000 dones del mateix grup d’edat). En el període 

2013-2014 i segons l’Estadística de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs a Catalunya, les taxes 

d’IVE de dones nascudes fora de l’estat espanyol és el doble que la mateixa taxa en dones 

residents a l’estat espanyol. Tot i no tenir dades més actualitzades del municipi d’Igualada o la 

comarca sí és destacable remarcar les taxes d’IVE’s a la província: mentre l’any 2015 aquesta 

taxa era d’un 20.4%, l’any 2018 va passar a ser del 23.9%. 

Per últim, destacar el fet que el 40% de les dones que interrompen l’embaràs ja havien realitzat 

un avortament voluntari amb anterioritat.  

D’altra banda, l’ Enquesta d’hàbits de salut dels estudiants de 4t curs d’ESO d’Igualada (2015) 

ens mostra que vora el 20% dels enquestats (14.3% dels nois i el 18.1% de noies) ha mantingut 

relacions sexuals amb penetració i que la mitjana d’edat de la primera relació sexual amb 

penetració és de 14,7 anys. Dels que ja han mantingut o mantenen relacions sexuals 

destaquen les dades de les noies on aquestes responen en major mesura que els nois en tots 

els ítems. Per exemple, en quan a la freqüència de les relacions sexuals un 29.6% de les noies 

manifesta tenir relacions diversos cops per setmana en contraposició a un 11.8% dels nois. 
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Gràfics 49 i 50.  Relacions sexuals amb penetració i freqüència de les relacions sexuals del 

jovent d’Igualada, 2020-2021. 

Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

En aquesta mateixa enquesta també es ressalta que el 80% de les noies se senten totalment 

capaces de rebutjar a mantenir una relació sexual amb penetració sense preservatiu. En el cas 

dels nois, aquest percentatge baixa al 52%. Segons el qüestionari obert al jovent igualadí 2020-

2021 un 67% dels i les joves del municipi manifesten que se senten suficientment 

informats/des sobre pràctiques sexuals, prevenció d’embarassos no desitjats i prevenció de 

malalties de transmissió sexual. Són les noies, amb un 62% de les respostes les que major 

percentatge representen en aquest ítem, envers el 38% dels nois. 

 

 

La violència masclista 

 

Les dades de violència masclista només són la punta de l’iceberg d’un fenomen molt més ampli 

i extens. Per tant, som conscients que les xifres que aquí es reflecteixen només mostren una 

petita part d’aquesta xacra, fruit d’una societat masclista i patriarcal. 

 

Durant el període 2016-2020 es van realitzar més de 200 atencions a dones des del MICOD 

(Servei d’atenció a la Dona de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena). Cal tenir present, però, 

que les dades presentades a partir de l’any 2018 ja són dades exclusivament dels serveis 

d’atenció del municipi d’Igualada. Així es pot observar una certa tendència a una disminució de 

les atencions es mantenen per sobre de les 60 dones ateses per any. Cal tenir present que als 

Serveis d’Igualada no només s’atenen dones que viuen al municipi sinó també a d’altres 

municipis com Òdena, Vilanova, etc. La franja d’edat majoritàriament usuària d’aquest servei 

segueixen essent les dones adultes joves. Tot i així, dones joves i /o adolescents comencen a 

veure aquests tipus de servei com un servei de proximitat al qual accedir. 
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Gràfic 51. Dones ateses al SIAD. Igualada, 2018-2020, per franges d’edat.  

 
  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIAD. 

 

El Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra va registrar, a l’any 2017, a Igualada, 129 

dones víctimes de violència masclista. D’aquestes, la majoria es troben en la franja de 31 a 60 

anys. Pel que fa a la nacionalitat, la gran majoria (79,8%) tenen la nacionalitat espanyola. Per 

àmbits, el de la parella aglutina gairebé la totalitat dels casos. El 67% de la violència exercida és 

de tipus psicològic, mentre que el 26% és violència física, el 6% econòmica i el 2% sexual. 

En l’enquesta oberta a joves del municipi un 41% dels enquestats manifesten haver patit o 

conèixer algú que hagi patit o viscut una situació de violència masclista (48% de noies i 28% de 

nois). A més un 7% dels alumnes de 4t d’ESO manifesten haver patit algun tipus d’assetjament 

sexual (3.6% al carrer, 1.8% a l’institut, 1.5% en altres llocs). D’aquestes dades un 3,1 % de nois 

reconeixen haver patit a més assetjament sexual per les xarxes socials envers el 10.1% de 

noies22. 

 

Gràfics 52 i 53. Maltractament psicològic i assetjament sexual a les xarxes socials. Joventut 

Igualada, 2020-2021. 

 

Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 
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Estil de vida i conductes de risc 

Pel que fa als hàbits alimentaris de la població jove, les dades de l’Enquesta de Salut de 

Catalunya (ESCA) de l’any 2020 apunten que la meitat de la població de 18 a 74 anys presenta 

un excés de pes (sobrepès o obesitat) essent el 58,% en els homes i el 42,4% en les dones. 

Aquests indicadors augmenten amb l’edat i en les persones de classe menys afavorida així com 

en les persones amb estudis primaris o sense estudis, sobre tot en dones. En el cas de la població 

d’Igualada el 12.4% de la població de 18 a 74 anys tenen sobrepès i el 14.45% té obesitat. 

 Destaquem de l’enquesta sobre hàbits de salut a alumnes de 4t d’ESO d’Igualada les 

dades següents: tot i que entorn al 75% dels joves està en el seu normopès (73.1% dels nois i 

76.5% de noies), un 31,5% de noies considera que el seu pes és lleugerament alt i un 5.4% que 

és massa alt. Aquestes dades són considerablement inferiors en el cas del nois. Per contra, un 

percentatge més elevat de nois considera que el seu pes és lleugerament baix i un 4.2% que és 

massa baix. Tot i no tenir dades específiques sobre imatge corporal i autoestima en el jovent 

d’igualada aquestes dades ens aproximen a la representació mental que els i les joves del 

municipi tenen sobre el seu propi cos i aspecte físic i que té a veure no només amb els sentiments 

i emocions que la persona experimenta respecte a com percep el seu físic sinó també es veu 

influenciada en gran mesura per les persones del seu entorn i la societat en general (valors 

culturals, publicitat, etc.) 

 

Gràfics 54 i 55. Índex de massa corporal i opinió sobre el propi pes. Joventut d’Igualada, 2020-

2021. 

Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

Com a complement d’aquesta informació, destacar que entorn un 36% de les noies enquestades 

ha fet dieta per aprimar-se alguna vegada o n‘està fent una (vora el 20% de nois). 
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Gràfics 56 i 57.  Percentatge de joves d’Igualada que fa dieta per aprimar-se o ha fet dieta, 

2020-2021. 

 

Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

Tot i que s’apunta un increment de l’autopercepció de la pràctica esportiva de 7 punts en 

l’enquesta d’hàbits esportius d’Igualada del 2016 respecte a l’enquesta del 2006 s’apunten, com 

a principals aspectes que afecten especialment els joves: una poca ingesta diària de fruita i/o 

verdura i, sobretot a partir dels 24 anys, una disminució progressiva de la pràctica esportiva.  

L’activitat físico-esportiva majoritària que es practica al municipi és caminar i, per edats, les tres 

franges amb més pràctica esportiva són les persones joves de 16 a 24 anys ( 96%), de 25 a 34 

anys (94%) i de 45 a 54 anys ( 93%). 

Tot i que només entorn el 12% dels joves de 4t d’ESO manifesten que no practiquen ni esport ni 

activitat física fora de l’horari escolar, més del 50% dels joves manifesten que fa esport i activitat 

física (68.9% nois i 51.7% noies). Pel que a la freqüència de la pràctica esportiva cal veure algunes 

diferències pel que fa al sexe dels joves: més del 50% dels nois manifesten fer-ne cada dia o de 

4 a 6 cops per setmana mentres només entorn al 30% de les noies segueix el mateix ritme. Les 

noies en fan, però no tant freqüentment com els nois: el 58.6% manifesta fer-ne 2 o 3 cops per 

setmana. 
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Gràfics 58 i 59. Freqüència de pràctica d’esport i d’activitat física en la joventut d’Igualada, 2020-

2021. 

 

Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

En el qüestionari obert a jovent d’Igualada, el 50% de les respostes indiquen que els i les joves 

el municipi practiquen algun esport de forma regular, essent la pràctica del fitness al gimnàs i 

l’atletisme, així com l’escalada, les activitats més habituals tant en nois com en noies. 

A banda d’això, una problemàtica que afecta de manera especial la població jove és l’exposició 

a conductes considerades de risc. Les dades mostren que els joves tenen més tendència a fumar 

que els adults, tot i que de l’any 2001 al 2018 s’observa una disminució en el percentatge de 

fumadors joves, sobretot entre les dones molt joves. La prevalença del consum de tabac (diari i 

ocasional) en la població de 15 anys i més anys és del 24,6% (27,8% els homes i 21,3% les dones) 

i el 7,7% de les persones està exposada al fum ambiental del tabac a la llar (5,6% dels homes no 

fumadors i 9,6% de les dones no fumadores). El consum de tabac és superior en les persones de 

menys de 64 anys i aquelles amb estudis secundaris23. Segons l’enquesta oberta al jovent 

d’Igualada un 37% comenta que fuma tabac pràcticament a diari i un 16% manifesta fumar 

haixix i/o marihuana almenys un cop al mes.  

 

 

 

  

 

23
 L’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l’ús de serveis sanitaris a Catalunya, 2020, ESCA 2020. 
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Taula 18.  Consum de tabac. Catalunya, 2014-2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Homes 15-24 anys 30.5 27.3 19.1 24.6 27.7 

Homes 25-34 anys 50 38.5 42 41.7 36.7 

Dones 15-24 anys 21.5 21 16.1 15.6 18.9 

Dones 25-34 anys 28.7 31.9 22.7 20.1 31.6 

Total joves 15-24 anys 26.2 24.3 17.6 20.2 23.4 

Total joves 25-34 anys 39.5 35.2 32.4 30.9 34.1 

Més grans de 34 anys 29.2 30.61 28.43 29.05 30.73 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta consum de tabac. IDESCAT,2018  

 

Tanmateix, són dades molt similars a l’enquesta a alumnes de 4t d’ESO on un 29.4% dels nois i 

un 30.9% de noies afirma que han fumat alguna vegada i, dels fumadors, un 40% ho fa cada dia 

i un 18,3% ho fa 3 o més cops a la setmana. El 42.9% dels nois que han fumat algun cop ho fan 

actualment envers el 60,9% de noies. 

L’edat en que els joves de 4t d’ESO afirmen començar a fumar està entorn els 14 anys (per un 

43.2% dels enquestats). Observem, però, un percentatge important del 43.2% que admet haver 

fumat abans dels 14 anys. 

 

Gràfic 60.  Edat d’inici de consum de tabac en el jovent d’Igualada, 2020-2021. 

 

 
Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

Pel que fa a la prevalença del consum de risc d’alcohol a Catalunya, la població de 15 anys i més 

és del 5.7% (un 7.8% els homes i 3.7% de dones) que és superior en les persones de 15 a 44 anys 

(7,1%). L’evolució de la prevalença del consum de risc d’alcohol des del 1994 mostra una 

tendència irregular sobretot en homes. Tot i això , en el 2020 la tendència és a augmentar, 

especialment en les dones24. Segons l’informe de resultats per a Catalunya de l’enquesta sobre 

l’ús de drogues a l’ensenyament de secundària, ESTUDES 2018, l’alcohol és la substància 

psicoactiva més consumida entre els estudiants de 14 a 18 anys. A Catalunya, el 79% dels 

estudiants havien consumit begudes alcohòliques alguna vegada a la vida (82% en dones i un 

75,8% en homes) i el 60% afirma que havia pres alcohol en els darrers trenta dies (64,3% en 

dones i 55,9% en homes). Tot i que aquesta xifra varia segons la franja d’edat, el consum 

s’incrementa a mida que l’edat augmenta, essent un 35% als 14 anys i un 73% als 18 anys. El 

consum diari  gairebé diari d’alcohol ha anat disminuint en les darreres enquestes. 

Taula 19. Taxa de consum d’alcohol de risc a Catalunya, població de 15 a 29 anys, 2009-2017. 

 
24

 ESCA 2020 
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9 

2011 2013 2015 2017 

Homes  2.9 2.7 11.1 4.7 6 

Dones 2.4 4.3 5.5 2.9 4.3 

Total joves 15-29 anys 2.6 3.4 8.4 3.9 5.2 

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

 

A nivell municipal, l’enquesta oberta a joves d’Igualada un 35% afirma prendre alguna beguda 

alcohòlica com a mínim un cop al mes i un 19% un cop per setmana com a mínim.  

Tanmateix, l’enquesta a alumnes de 4t d’ESO informa que l’edat mitjana en que els i les joves 

s’inicien en l’alcohol (han begut almenys mig got de qualsevol beguda alcohòlica ) és de 13,40 

anys. Del total de 80% de joves igualadins que han begut alguna vegada un 83% són homes i un 

77% són dones. A més les dones tenen percentatges superiors als homes tant en borratxeres 

com en consum intensiu o binge drinking. 

El 20,8% dels joves enquestats de 4t d’ESO admeten que s’han emborratxat més de dues 

vegades, un 9.6% ho ha fet dues vegades i un 16.9% una vegada. 

 

 

Gràfic 61.  Percentatge de joves que s’ha emborratxat algun cop a Igualada, 2020-2021. 

 

 
Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

 

 

L’entorn o les circumstàncies en que els joves d’Igualada solen beure alcohol se solen concentrar 

bàsicament en activitats de cap de setmana o en festes familiars: el 67,8% dels enquestats 

manifesta beure en bars i/o discoteques preferiblement i un 58% en festes familiars. Malgrat 

això només el 39,2% admet beure en caps de setmana. 
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Gràfic 62. Percentatge per sexe de les ocasions en que els joves beuen alcohol a Igualada, 2020-

2021. 

 
Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

Pel que fa al consum d’altres substàncies psicoactives l’edat de 14,33 anys és l’edat mitjana de 

la primera consumició (situant-se en 14,44 anys pel que fa al cànnabis i e 13,8 anys pel que fa a 

tranquil·litzants o pastilles per a dormir sense prescripció). En aquest sentit, el 40% de les 

persones enquestades ha provat alguna altra substància almenys un cop a la vida (47% homes i 

33% dones) i d’aquest 40%, el 85,5% ha consumit cannabis, el 12% tranquil·litzants o pastilles 

per dormir sense recepta mèdica, 1,2% cocaïna i 1,2% al·lucinògens.25. Tot i que el 88% de joves 

igualadins manifesta considerar-se suficientment informat/da sobre el consum de drogues, el 

35% afirma que en el seu cercle d’amistats es consumeix pràcticament a diari tabac i un 34% 

haixix o marihuana com a mínim un cop al mes26. 

 

Del jovent que manifesta haver consumit alguna substància psicoactiva com el haixix o la 

marihuana un 7.8% ho ha fet en la darrera setmana abans de l’enquesta, un 3% en els darrers 

30 dies i un altre 3% en el darrer any. Un terç dels joves considera que és relativament fàcil 

aconseguir haixix o marihuana al municipi. 

  

  

 
25

 Enquesta d’hàbits de salut dels estudiants de 4t curs d’ESO d’Igualada. 
26

 Enquesta oberta a joves d’Igualada, 2020-2021. 
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Gràfic 63. Percentatge del darrer consum de haixix o marihuana del jovent d’Igualada, 2020-

2021. 

 
Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

Com acabem de veure el consum de tabac entre els joves, juntament amb el consum d’alcohol 

i cànnabis, són les conductes de risc que més preocupen. Malgrat això, des del Servei de 

Prevenció d’Addiccions de l’ajuntament d’Igualada manifesten que no arriben consultes per part 

de joves ja que és un servei que no es coneix entre la població juvenil d’Igualada. Les darreres 

dades disponibles són unes escasses 5 consultes l’any 2018 (i no directament sol.licitades per 

joves sino pels seus pares i mares). 

L’enquesta d’hàbits de salut en alumnes de 4t d’ESO també inclou dades sobre la relació dels 

adolescents i joves amb l’ús i/o abús de les noves tecnologies. Així, en adolescents de 15 a 17 

anys d’Igualada un 40,2% (47,2% de nois i 33,8% de noies) i un 7,1% refereixen desatendre les 

seves obligacions algunes vegades o bastants vegades per passar més temps navegant per la 

xarxa. A més, un 16,8% manifesta que alguns cops i un 6,1% que bastants cops passen més temps 

navegant per internet que amb amics. Dues o més hores al dia són les que el 14,9% de joves 

(amb marcades diferències per sexe: un 29,1% de nois i un 4,2% de noies) dedica a jugar a 

videojocs o descarregar o visualitzar sèries en línea, pel·lícules, música, etc. L’ús d’aplicacions 

com el Whatsapp són utilitzades durant tres hores o més al dia pel 36,8% del joves igualadins 

(25.3% nois i 47.2% noies). De fet, la segona activitat que amb més freqüència realitzen els joves 

d’aquesta franja d’edat és utilitzar les xarxes socials: un 33% del total (27.6% nois i 37.9% noies). 

La primera causa de mort entre el col·lectiu jove a Catalunya són els accidents de trànsit. En els 

últims anys, però, la mortalitat per accidents viaris ha disminuït de manera accentuada, 

especialment entre els homes. Des de l’any 2000 fins al 2017, la mortalitat per accidents de 

trànsit pel que fa als homes s’ha dividit per sis. Aquest fet ha empès la mortalitat mitjana també 

a valors relativament baixos. Ara bé, gran part de la reducció s’ha efectuat entre el 2000 i el 

2010. En el període 2010-2017, els valors s’han estancat i no s’aconsegueixen reduccions 

significatives27. Per franges d’edat, la incidència és major entre els joves de 20 a 24 anys i de 25 

a 29 anys, edat en la que és més probable que es desplacin amb vehicle privat. Encara que els 

accidents de trànsit han disminuït de forma considerable al conjunt de Catalunya en els últims 

 
27

 Estat de la joventut, 2019. Observatori català de la joventut 
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anys (des de 2000 la taxa de mortalitat per accidents de trànsit s’ha reduït a més de la meitat, 

passant d’una taxa de mortalitat juvenil del 22,8 per 100.000 habitants al 4,04 l’any 2013; 8,01 

per 100.000 habitants a les comarques centrals)28, cal tenir present que l’alcoholèmia suposa 

una conducta de risc i que, com hem vist, afecta especialment els joves. 

Pel que fa als tipus de transports més utilitzats per joves i la seva freqüència cal destacar l’ús del 

cotxe (un 45.6% dels enquestats manifesta fer-lo servir sempre i un 29.6% sovint), la bicicleta 

(10% sempre i un 12.2% sovint) i l’autobús (15.9% sempre i un 12.2% sovint).  

A Igualada, un 42.56% el jovent manifesta haver patit algun accident de trànsit en el darrer any 

: un 21.5% ha patit un accident, un 1,5% dos accidents i un 9,6% tres o més accidents. 

 

Gràfic 64. Percentatge de joves d’Igualada que ha patit accidents de trànsit en els últims 12 

mesos, 2020-2021. 

 

Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

 

Adolescència i joventut i salut mental29 

 

Segons l’informe de salut comunitària del Departament de Salut de la Generalitat, l’any 2016, el 

3% de la població havia estat atesa a un centre ambulatori de salut mental. Segons l’informe 

Igualada en xifres, l’any 2019, al municipi els majors de 18 anys van acudir a consultes de Salut 

Mental preferiblement per trastorns de depressió (tant d’homes com de dones) i esquizofrènia. 

Pel que fa al menors d‘edat, la gran part de les consultes va ser per TDAH. 

 

En l’etapa de l’adolescència, dels 12 als 17 anys aproximadament, els joves es troben en un 

moment de canvis importants i de “fragilitat subjectiva” que pot desencadenar en alguns 

adolescents en trastorns importants, els quals es tendeixen a manifestar a través de la conducta. 

Segons la TTIA (Taula Territorial d’Infància i Adolescència de l’Anoia), “en els últims anys a la 

comarca de l’Anoia hi ha hagut un augment considerable de casos complexes que corresponen 

a trastorns mentals greus i també trastorns de conducta amb auto i hetero agressivitat”. Els 

 
28 Dades del Sistema d’indicadors sobre la Joventut de Catalunya.  
29 Informació extreta del document elaborat per la Taula Territorial d’Infància i Adolescència de l’Anoia: Abordatge del trastorn 

mental greu i trastorn de conducta greu a la comarca de l’Anoia, Igualada, juliol 2014, del Pla de Salut d’Igualada 2019-2022 i 
l’enquesta oberta a joves del municipi 2020-2021. 
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infants i adolescents afectats per patologies mentals tenen, al seu torn, més risc de tenir 

problemes d’adaptació en l’entorn escolar present i futur.  

L’ Enquesta d’hàbits de salut els estudiants de 4t curs d’ESO d’Igualada (2015) inclou un seguit 

de preguntes referents a l’estat d’ànim dels adolescents i les relacions amb els altres de les quals 

es pot extreure que un 83% del enquestats tenen un estat d’ànim positiu i el 17% negatiu. A més 

el 74% manifesta tenir una bona o molt bona relació amb el seu pare o tutor, percentatge que 

augmenta fins el 87% en relació amb la mare o tutora. Gairebé un 37% ha patit riures o insults 

a l’escola o de camí cap a l’escola almenys alguna vegada i gairebé el 47% ha participat en 

aquestes situacions. Un 11,6% ha sigut colpejat, atacat o amenaçat almenys algun cop i el 7% ha 

participat en alguna d’aquestes situacions. Un 88,8% manifesta que mai ha patit maltractament 

escolar i un 85,8% que mai ha patit maltractament físic, percentatge que baixa fins el 63,5% en 

el cas de maltractament psicològic. Pel que fa a l’assetjament sexual un 7% manifesta haver-ne 

patit, sobretot al carrer (5% nois i 8% noies). 

Més recentment, a l’enquesta oberta a joves del municipi un 66% manifesten que en el darrer 

any han patit moments d’angoixa, ansietat, estrès o altra tipus de malestars psicològics (55% 

nois i 72% noies). D’aquests, un 30% han consultat un psicòleg o qualsevol altre professional de 

la salut mental per a aquests malestars (28% nois i 31% noies) envers el 34% que creu que no és 

necessari (50% nois i 39% noies). Un total d’11% dels enquestats manifesten que no ha acudit a 

cap consulta de psicòleg o similar perquè els fa vergonya. 

 

2.1.6. Teixit associatiu i participació 

La participació juvenil és un aspecte que amb el temps ha anat prenent importància, fins a ser 

avui en dia un dels eixos principals de les polítiques de joventut a Catalunya. Per participació 

entenem la relació dels joves amb l’esfera pública, és a dir, la seva manera d’intervenir com a 

agents actius en la ciutat i en el seu temps lliure i de lleure. La participació ha esdevingut, 

d’aquesta manera, un valor fonamental en les polítiques públiques es general i molt 

especialment en les de joventut on, entre d’altres objectius, es proposa apoderar les persones 

joves impulsant el seu paper actiu com a ciutadans i ciutadanes. 

 

Participació i política   

Tot i la més que mencionada “desafecció política per part dels joves”, el cert és que cada vegada 

és més evident que els joves opten per formes de participació política menys tradicionals. Els 

partits polítics i els sindicats sembla que no són capaços de canalitzar les inquietuds polítiques 

dels joves. En aquest sentit, és significatiu que la proporció de joves catalans que declaren estar 

satisfets amb el funcionament de la democràcia i, per extensió, de les institucions, sigui cada 

vegada menor. Fins al punt que, segons dades del baròmetre d’opinió del CEO, només el 14,1% 

dels joves de 18 a 29 anys (i el 8% de joves de 25 a 29 anys) se senten satisfets amb el 

funcionament de la democràcia. Mentre que, per altra banda, en els últims anys, l’interès dels 

joves per la política no ha fet més que incrementar  
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Les enquestes d’opinió mostren també com cada vegada més les persones, sobretot el col·lectiu 

de joves, tendeixen a prioritzar el què s’anomenen valors post-materialistes, com la llibertat 

d’expressió o la solidaritat. Les dades del baròmetre d’opinió del CEO indiquen que el 73% dels 

joves catalans de 18 a 29 anys prioritzen aspectes com protegir la llibertat d’expressió o 

augmentar la participació dels ciutadans en les decisions importants del govern com a 

objectius polítics principals pels propers anys.  

 

El teixit associatiu de la ciutat 

Una forma de participar és a través de les associacions. Un de cada tres joves a Catalunya 

pertanyen a una associació o entitat de voluntariat, un indicador important del dinamisme 

social d’un territori. Concretament, a les Comarques Centrals, és on el percentatge és més alt 

amb un 38,6% de joves que pertanyen a alguna associació30. Segons l’enquesta oberta al jovent 

igualadí un 20% els i les joves del municipi manifesta pertànyer a una o varies associacions 

juvenils, essent el Club de Bàsquet d’igualada i l’associació Eixarcolant les més nomenades. 

A Igualada, nombroses entitats intervenen en la dinamització social i cultural de la ciutat. 

Actualment, hi ha 366 entitats censades al registre municipal que treballen en diferents àmbits, 

sobretot trobem entitats esportives i culturals.  

 

Taula 20. Entitats registrades. Igualada, 2015.  

 Número d’entitats Percentatge 

AMPES escoles 27 7% 

Associacions de veïns 20 5% 

Entitats assistencials 69 16% 

Entitats comercials 9 2% 

Entitats culturals 93 24% 

Entitats de lleure 23 6% 

Entitats de música 36 9% 

Entitats esportives 77 20% 

Entitats gremials 17 5% 

Entitats polítiques 7 2% 

Altres 16 4% 

TOTAL 366 100% 

Font: Ajuntament d’Igualada. 

 

 

 
30 P. Serracant, R. Soler, La joventut catalana al segle XXI. Un anàlisis del sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, p. 144. 

Les dades corresponen a l’any 2005 i segons l’enquesta de participació política elaborada pel Departament de Joventut el 2011 hi 
havia un 46,5% dels joves de 15 a 29 anys que participaven al menys en una associació no lucrativa. Sembla que hi ha hagut un 
increment de la participació en entitats, tot i que les dades associacionisme dels joves segueixen sent inferiors a les del conjunt de 
la població (66,3%).  
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D’entre aquestes es troben les següents entitats juvenils, o bé entitats censades al departament 

que duen a terme activitats especialment adreçades a joves: 

● A.E. Torxa 
● A.EJ. Caresmar- M.A Salvà 
● Club Valldaura 
● Esplai Àuria d’Apinas 
● Grup de lleure La Clau 
● Jove Cambra Internacional 
● Associació Juvenil Rec on Fire 
● Club Isard 
● Grup Valldaura 
● APINAS 
● Escola Pia Igualada- grup MOU-TE 
● Jove orquestra simfònica 

 

D’altres que no pertanyen al Departament de Joventut però que les formen majoritàriament 

joves o bé adrecen les seves accions als joves són: 

● Moixiganguers Igualada 
● Coll@nada 
● Coral Xalest 
● Fundació sociocultural Atlas 
● Creu Roja Anoia

Espais de participació ciutadana 

Igualada compta des de l’any 2004 amb un Consell Municipal de Joves que es defineix com un 

“òrgan de participació sectorial de naturalesa consultiva, amb la finalitat de promoure la 

participació juvenil, canalitzar la reflexió o dinamitzar activitats i programes de manera conjunta 

entre l’Ajuntament, les entitats i els ciutadans vinculats al sector de la joventut”31 

(posteriorment, l’any 2017 és quan es comença a comptar també amb un consell d’Infants al 

municipi). Està constituït per:  

● El/la president/a 
● El/la regidor /a de Joventut 
● Un/a representant de tots els grups municipals de l’Ajuntament, que no necessàriament 

ha de tenir la condició de regidor/a 
● Un/a representant de les entitats juvenils i de totes aquelles amb vocació de servei a la 

joventut 
● Un/a representant de cadascun dels col·lectius de joves no associats que ho sol·licitin 

formalment 
● Un/a representat de cascuna de les entitats de serveis de l’àmbit de la joventut 
● 6 joves a títol individual, un/a per cada districte municipal, dels quals tres seran nois i 

tres seran noies 

 

31 Reglament del Consell Municipal de Joves: https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=37525 
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L’any 2013 es va procedir a iniciar un procés de reforma, ja que es considerava un òrgan massa 

burocratitzat, poc dinàmic i resolutiu i sense capacitat executiva, i es van incorporar alguns 

canvis en el reglament. Actualment, convindria repensar de nou la naturalesa i el funcionament 

d’aquest òrgan, que no acaba d’encaixar amb les demandes i les noves formes de participació, 

més informals. 

A banda del Consell Municipal de Joves, hi ha altres espais de participació ciutadana al municipi 

i programes transversals en els quals els joves poden participar.  

En relació a la participació directa del jovent del municipi i segons l’enquesta oberta 2020-2021 

un 25% dels participants manifesten haver-se adreçat alguna vegada a l’Alcalde o algun 

regidor/a per algun tema , ja sigui directament, per escrit o per qualsevol altre mitjà. 

 

 

2.1.7. Activitat en el lleure, cultural i esportiva 

El temps que els joves dediquen a l’oci i el temps lliure és important doncs acaba per configurar 

també la seva identitat i la manera com es relacionen amb el seu entorn. Així el lleure queda 

definit com un espai de relació i socialització dels i les joves, en la mesura que afavoreix la 

construcció i l’expressió de les identitats individuals i col·lectives, a través de l’apropiació 

d’espais específics, de la constitució de grups d’amics, de la participació en activitats creatives, 

etc. 

Segons les últimes dades disponibles de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals, la població 

catalana de 15 a 29 anys disposa de 7 hores i 42 minuts de temps lliure de mitjana al dia.  

Un indicador que s’ha tingut present en l’enquesta oberta al jovent igualadí és la quantitat de 

diners que cada jove es gasta setmanalment en el seu temps lliure o d’oci. 

 

Gràfic 65.  Diners setmanals gastats per jove. Igualada, 2020-2021. 

 

Font: Elaboració propia a partir de dades del Qüestionari obert a joves d’Igualada 2020-2021. 

Així, més del 50% dels enquestats manifesta no gastar-se més de 10€ a la setmana, un 30% se’n 

gasta entre 10 i 20€, 14% entre 20 i 50% i només un 3% entre 50 i 100€ setmanals. Com s’ha 

comentat més amunt, tenint present que majoritàriament es tracta de menors de 15 anys es 

poden comprendre d’una manera més contextualitzada aquestes dades. 
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L’oci nocturn és un altre dels indicadors a tenir en compte a l’hora d’analitzar la realitat juvenil 

a la ciutat. Malgrat que un 24% dels enquestats en el qüestionari obert 2020-2021 manifesta 

que encara no ha començat a sortir de nit (es tracta majoritàriament de joves menors de 15 

anys) sí destaquem un percentatge relativament alt de joves que abans dels 14 anys (13%) o als 

14 anys (15%) ja gaudeixen de sortides nocturnes. Un de cada 5 joves igualadins manifesta que 

va començar a sortir de nit quan tenia 15 anys i només un 11.26% dels i les joves enquestats 

manifesta com a primera activitat en el seu temps d’oci el quedar i sortir amb amics, ja sigui en 

horari diari o nocturn. La necessitat d’establir relacions socials estables (amics, etc) entre els i 

les joves del municipi queda palesa també en l’enquesta oberta en tant que un 34% els 

enquestats manifesta que aquesta és la la seva major preocupació en l’actualitat. 

 

L’enquesta sobre hàbits de salut als i les alumnes de 4t d’ESO també ens mostra algunes dades 

significatives en aquest sentit. Tot i que un 30% del jovent igualadí manifesta no sortir mai en 

horari nocturn, un 27% expressa que surt almenys una nit a la setmana, un 18.5% surt entre 

una i tres nits mensuals i un 22.6% surt menys d’una nit al mes. Dels que surten, un 62.2% ho 

fan habitualment en cap de setmana i només un 8.9% tant entre setmana com en cap de 

setmana. De totes les respostes rebudes en l'enquesta un 31.1% manifesta que torna a casa 

abans de les 24h, un 25.6% entre les 24 i les 2 de la matinada. Destaquem un 22.2% del jovent 

igualadí de 4t d’ESO que manifesta tornar a casa passades les 2 de la matinada. 

 

 
Gràfic 66.  Freqüència en què els joves surten de nit per divertir-se a Igualada, 2020-2021. 

 
Font: Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021 

 

En quant a les activitats preferides per fer durant els caps de setmana s’observen clares 

diferències segons el sexe dels i de les joves d’Igualada, posant de manifest que certes activitats 

encara resten molt feminitzades o masculinitzades en el temps lliure. 
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Taula 21.  Activitats preferides del jovent d’Igualada segons sexe, 2020-2021. Percentatges. 

 

 Nois Noies 

Mirar la televisió 27.7% 36.9% 

Escoltar música 37.8% 51.7% 

Jugar a videojocs 58% 10.7% 

Utilitzar xarxes socials 38.7% 53.7% 

Llegir 8.4% 12.8% 

Estar a casa 21.8% 43% 

Fer esport 43.7% 13.4% 

Fer botellón 9.2% 11.4% 

Font : Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 

2020-2021 

 

En general, el jovent igualadí respon majoritàriament amb activitats relacionades amb l’esport 

(36,66%) o la cultura (25,01%) al qüestionari obert 2020-2021 quan se’ls pregunta per les seves 

primeres i preferides activitats en temps d’oci o de lleure. Malgrat aquests resultats cal remarcar 

que l’enquesta conté més d’un 46% dels enquestats corresponents a edats entre 12 i 16 anys 

raó per la qual activitats socials relacionades amb l’oci nocturn o d’altres hagin quedat 

esbiaixades o relativament rebaixades en l’enquesta. 

 

Gràfic 67. Edat en què comencen a sortir de nit els i les joves d’Igualada, 2020-2021. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Qüestionari obert 2020-2021. 

 

 

El consum cultural de la joventut és significativament diferent al dels adults  

 

La lectura, sigui de llibres o diaris, és una activitat amb un biaix d’edat i de gènere destacable. 

L’any 2018, més del 50% de la població catalana de 30 anys o més declara haver llegit el diari el 

dia anterior. Aquest percentatge no arriba al 40% en el cas de la població jove. Els homes joves, 

amb un percentatge del 44,2%, mostren una tendència a llegir diaris força més alta que les dones 

(31,1%). La lectura habitual de llibres també és diferent entre la població adulta i el col·lectiu 

jove. Ara bé, aquesta diferència és relativament més petita. El 59,2% dels adults llegeixen 

habitualment, mentre que en el cas de les persones joves es registra el 51,8% (aproximadament, 

1 punt més alt pel que fa als homes joves i 1 punt més baix pel que fa a les dones joves). 
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El jovent igualadí manifesta una tendència a la baixa en aquestes estadístiques de lectura i 

consum de llibres, al menys és el que mostra l’enquesta oberta al jovent del municipi on només 

un 8.89% dels enquestats manifesta que la seva primera activitat en temps lliure o d’oci és la 

lectura o aquella relacionada amb els llibres i/o la música (escoltar música, tocar algun 

instrument...). 

L’esport juvenil 

Els hàbits saludables de les persones joves a Igualada es pot analitzar a través de dos indicadors: 

d’una banda, el consum de tabac (que ja s’ha analitzat més amut) i de l’altra, la realització 

d’activitat física.  

En termes generals, el període 2011-2018 es presenta com una etapa positiva en l’evolució dels 

hàbits saludables de la població jove igualadina. Ara bé, hi ha diferències remarcables entre 

sexes, unes diferències que es mantenen estables en el període estudiat. Els homes fumen més, 

però practiquen més esport. Pel que fa a l’activitat física, els homes són els que tenen uns hàbits 

més saludables; és a dir, ells practiquen més esport, concretament el 89,7%. En canvi, pel que 

fa a les dones, aquest valor és del 82,8%. Des del 2014, aquestes dades han millorat 10 punts en 

el cas dels nois i 14 punts en el cas de les noies32. 

La pràctica esportiva a Igualada està molt vinculada a l’esport de competició que fa que a partir 

d’una determinada edat (en l’adolescència i més enllà) és difícil practicar esports d’equip sense 

un enfocament competitiu. 

 

Pel que fa a la freqüència de la pràctica d’esport, un 46.9% manifesta que en fa entre 2 i 3 cops 

per setmana. Les dades, però, son significativament divergents segons el sexe de qui respon: 

mentre un 58.6% dels nois practica esport 2 o 3 cops per setmana només ho fa el 35.25% de 

noies. Cosa similar però amb dades intercanviades succeeix amb la pràctica de l’activitat física: 

un 41.25% de noies i un 27.15% de nois en practiquen 2 o 3 cops per setmana. Percentatges 

molt baixos (entorn el 3 i el 4%) no fa esport o en fa 3 cops al mes o menys, cosa que denota 

que la pràctica de l’esport o l’activitat física resta prou arrelada entre els joves d’Igualada. 

 

 

  

 
32 Estat de la joventut,  2019. Observatori Català de la Joventut. 
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Gràfics 68 i 69. Freqüència de pràctica d’esport i activitat física del jovent d’Igualada, 2020-

2021. 

 

 
Font : Enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO a Igualada. 2020-2021. 

 

 

Usos dels equipaments culturals 

Una de les dades de què disposem és l’ús que els joves fan del servei de préstec de la Biblioteca 

Municipal, és a dir, el nombre de vegades que els usuaris utilitzen el carnet per fer préstec de 

documents així com el nombre absolut d'usuaris actius del Servei de préstec. Segons dades 

facilitades per la biblioteca, “els adults són els que més utilitzen el servei de préstec i els que 

ho fan menys són els joves (de 15 a 24 anys). Aquests utilitzen la Biblioteca més per estudiar i 

connectar-se a les noves tecnologies que per fer ús del préstec”.   

 

Gràfic 70. Usos del préstec a la Biblioteca d’Igualada per franges d’edat, 2019. 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Biblioteca d’Igualada. 
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Com es pot observar, efectivament la franja d’edats dels i de les joves (15-24 anys) junt a la dels 

Petits lectors és de la que menys serveis o usos de préstec efectuà l’any 2019 seguint amb la 

tendència dels darrers anys. Aquestes dades es poden comparar en les següents taules, on 

queda palès el poc ús que fan els joves d’aquest Servei de préstec. 

Taula 22. Ús del Servei de préstec a la Biblioteca d’Igualada. 2018-2020. 

 

 2018 2019 2020 

Joves ( 15-24 anys) 2877 2778 1683 

Adults (25-39 anys) 4804 4215 2514 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Biblioteca d’Igualada. 

 

Taula 23. Usuaris actius de préstec a la biblioteca d’Igualada. 2018-2020 

 

 2018 2019 2020 

Joves ( 15-24 anys) 996 872 724 

Adults (25-39 anys) 1183 1110 816 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Biblioteca d’Igualada. 

 

Com es pot extreure d’aquestes taules la mitjana d’usos per usuari en la franja d’adults (25-39 

anys) es manté prop de 4 (4.06 usos per usuari l’any 2018 i 3.79 l’any 2019). Per altra banda, en 

el sector de la població més jove (15-24 anys) aquesta mitjana d’usos és inferior (2.88 usos per 

usuari l’any 2018 i 3.18 l’any 2019). Destacar l’augment exponencial dels usos del adults joves 

(25-39 anys) durant l’any 2020 (29.23 usos per usuari), dada que s’hauria d’entendre com a 

conseqüència conjuntural de la situació de pandèmia per COVID19 que va fer augmentar el 

consum d’aquest Servei de Biblioteca en aquest sector poblacional. Aquest augment 

conjuntural, però, no es va observar en el sector de la població més jove amb només 2.32 usos 

de mitja per usuari durant l’any 2020. 

Els equipaments de proximitat , com són la biblioteca i els centres culturals i les polítiques de 

formació (l’escola d’art, l’escola de música, La Tarima i també les subvencions a entitats) 

incorporen l’equitat entre els criteris d’intervenció. És rellevant que les persones enquestades 

en un estudi de la Diputació (2019) destaquen les polítiques culturals vinculades a l’equitat, 

sobretot en la dimensió de pràctica cultural, molt associada al paper de la biblioteca33. 

Tanmateix, malgrat que hi hagi una oferta cultural molt consolidada a lgualada, el tipus d’usuari 

o d’usuària de les activitats que ofereixen l’Ajuntament i les entitats és poc divers (“Hi ha molts 

joves que fan moltes coses, però sempre són els mateixos. Els mateixos joves estan en diferents 

entitats i espais.»). 

Els principals factors condicionants de la participació cultural en el municipi segons aquest 

estudi són: la situació socioeconòmica, l’origen cultural i el nivell educatiu de les persones. A 

Igualada la participació cultural s’entén més aviat com una participació grupal o comunitària, i 

no per al consum individual. En aquest context, les persones que assisteixen a activitats que 

ofereixen l’Ajuntament i les entitats tenen, en general, vincles d’amistat o familiars amb les que 

organitzen aquests esdeveniments. 

 
33

 L’equitat en les polítiques culturals. El cas d’Igualada. Diputació de Barcelona, 2019 
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2.2. LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

2.2.1. Organització municipal. Equip de treball 

El Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada està format per les següents figures 

professionals: 

Cap de Servei de Joventut: És la responsable del Departament de Joventut municipal i 

l’encarregada de coordinar i gestionar totes les polítiques de joventut que aquest desenvolupa. 

Defineix el Pla Local de Joventut i lidera, impulsa, gestiona i coordina totes les polítiques i 

programes que aquest inclou. Al mateix temps, es coordina amb la resta de departaments o 

institucions per poder-les dur a terme tan transversalment com de manera interdepartamental 

Categoria: Tècnica 

Formació: Llicenciada 

Contractada com a personal laboral Grup Cotització: 2  

 

Informadores Juvenils (2 persones): Porten a terme les tasques i funcions corresponents del 

Servei d’Informació Juvenil tant a l’equipament juvenil com en els instituts. També 

desenvolupen alguns serveis de programació i dinamització d’activitats socioculturals. 

Categoria: Informadora juvenil 

Formació: Diplomades o Cicle formatiu de grau superior 

Contracte de prestació de serveis per licitació pública. 

 

Animadora sòciocultural: És l’encarregada d’impulsar, afavorir i fomentar projectes 

socioeducatius per promoure la participació social, cultural i comunitària dels i les joves 

d’Igualada, tant a la Kaserna com a Cal Badia, en altres equipaments i a l’espai públic. 

Categoria: Animadora sociocultural 

Formació: Diplomades o Cicle formatiu de grau superior 

Contracte de prestació de serveis per licitació pública. 

 

Administrativa: Porta a terme  tasques de administratives pròpies del Departament d’Infància i 

Joventut. 

Categoria: Administrativa 

Formació: Estudis Secundaria 

Contractació: Grup Cotització 5 C1 (Funcionaria) 

 

Conserge-auxiliar pràctic: És la persona encarregada de mantenir la infraestructura de l’edifici 

així com de realitzar les tasques pròpies de consergeria. 

Formació: Graduat escolar 

Contractació: Auxiliar Pràctic Grup Cotització 7 

Categoria: Auxiliar pràctic



 

 

2.2.2.Posicionament i xarxa de relacions de la regidoria de joventut 
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2.2.3.Pressupost i recursos del departament de joventut – 2021 

Per l’any 2021 el pressupost previst per a la Regidoria de Joventut, talent i Igualtat de gènere de 

l’Ajuntament d’Igualada és de 3.918.912,31 € distribuïts en els següents conceptes o partides: 

Coordinació Departament Joventut: 115.451,82 € 

Joves per a la Cooperació: 3.000 € 

Subvencions a entitats: 10.476,25 € 

Consell de Participació de Joves: 2.700 € 

Activitats de l’esplai: 8.100€ 

Participació Jove: 51.458€ 

La Kaserna- Equipament juvenil 150.863,22€ 

Setmana Jove: 1.840€ 

Setmana urbana: 13.770€ 

Universitats i formació professional, on s’inclouen qüestions com 
beques i inversió en edifici: 

3.497.000€ 

Pla d’Igualtat de gènere: 64.883,02€ 

 

Més abaix s’inclou el pressupost detallat per capítols i partides. 

Així mateix, tenint en compte la interinstitucionalitat des de la que es concep el PLJ-Ig 22-26, cal 

tenir en compte, també, els recursos i serveis que ofereixen la Direcció General de Joventut de 

la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia.
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2.2.4.Mapa d’equipaments 
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2.2.5.Serveis, actuacions i projectes adreçats a la població jove 

Les actuacions que conformen les polítiques de joventut a Igualada en el període 2016-2020 

queden recollides en el Pla Local de Joventut 2016-2020, algunes de les quals han evolucionat 

des de la seva formulació inicial, i també són el resultat del treball d’altres regidories i 

departaments. 

A partir de les entrevistes a tècnics i tècniques municipals de les regidories de joventut, 

ensenyament, ocupació, serveis socials, esports, cultura, salut, medi ambient i cooperació i 

comerç s’han identificat les actuacions en què les persones que hi participen o s’hi beneficien 

són adolescents o joves entre els 12 i els 30 anys i, d’altra banda, els serveis universals que s’hi 

adrecen al conjunt de la població i, per tant, també als i a les joves. 
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Taula - Resum de les actuacions en l’àmbit de les polítiques de joventut 2020 i previsió de continuïtat 

 

Àrea municipal Projecte, servei, actuació Descripció Col·lectiu Continuïtat Orientació de l’evolució 
Joventut Servei d’Informació, 

Orientació i Assessorament 
Juvenil (presencial a La 
Kaserna i telemàtic) 

Servei d’atenció presencial i telemàtica a 
consultes i dinamització de la informació 
juvenil amb activitats en l’equipament juvenil i 
descentralitzades en els Instituts 

Joves de 12 a 30 
anys 

Sí Potenciar serveis especialitzats en l’assessorament acadèmic, 
laboral, de mobilitat internacional i de salut i benestar. 
Potenciar l’ús de la web i Xarxes Socials (crear la figura del Social 
Media Manager) 

Assessorament acadèmic Joves a partir dels 
14 anys 

Sí Reforçar la cooperació amb l’Oficina Jove de l’Anoia per a 
l’elaboració de materials informatius i formació continuada dels 
professionals. 
Potenciar l’acompanyament, més enllà de les consultes puntuals, en 
el procés d’escollir estudis. 

Assessorament laboral – Borsa d’ofertes 
laborals 

Joves a partir dels 
16 anys 

Sí Articular una coordinació més gran amb el servei local d’ocupació. 
Potenciar l’ús de la web i Xarxes Socials per difondre ofertes 
laborals, principalment. 
Potenciar l’acompanyament, més enllà de les consultes puntuals, en 
el procés de recerca de feina. 

Assessorament de mobilitat internacional Joves a partir dels 
14 anys 

Sí Reforçar la cooperació amb l’Oficina Jove de l’Anoia per a 
l’elaboració de materials informatius i formació continuada dels 
professionals. 

Assessorament de salut i benestar Joves a partir dels 
11 anys 

Sí Integrar l’atenció individual amb les activitats grupals (#EmConec o 
similars). Oferir activitats grupals per a famílies. 
Potenciar l’acompanyament, més enllà de les consultes puntuals. 

Assessoria per a la participació, el voluntariat i 
l’associacionisme 

Joves i adolescents Sí Desenvolupar activitats grupals de promoció de les entitats juvenils. 

Taller sol·licitud beques Activitats d’assessorament en la tramitació de 
la sol·licitud de beques generals 

Joves i famílies Sí Seria convenient augmentar el número d’ordinadors disponibles per 
poder atendre les consultes de forma més immediata. 

#EmConec Activitats per a l’autoconeixement personal i la 
formació de competències socials i per a la 
vida 

Joves de 15 a 18 
anys 

Sí Integrar les activitats grupals amb l’espai d’atenció individual i 
activitats per a famílies 

Fira d’ensenyament d’Igualada Fira en què es presenten els centres educatius 
d’Igualada i de la Conca d’Òdena. 

Joves major de 15 
anys i famílies 

Sí Trasllat del lideratge al Departament d’Ocupació 

#PINS – Projecte d’Informació 
en els Instituts – Joves 
Corresponsals 

Activitats d’informació, orientació i 
assessorament en els Instituts 
Dinamització d’un grup de joves corresponsals 
en els Centres d’Ensenyament Secundari 

Joves estudiants de 
secundària 

Sí Augmentar el número d’activitats a l’aula 
Reforçar el paper dels joves corresponsals en el projecte. 
Ampliar la formació en habilitats comunicatives dels corresponsals. 
Augmentar la participació i la coordinació amb el professorat 

Campanyes de sensibilització 
en l’àmbit de la igualtat de 
gènere i la diversitat sexual i 
afectiva 

Activitats de dinamització i d’informació 
juvenil i sensibilització. “Per gustos culs”, 
“Setmana de les figues i els ous”... 

Joves estudiants de 
secundària 

Sí Potenciar l’ús de xarxes socials (Instagram i Tik-Tok) 
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Campi qui pugui Activitats de dinamització de la informació 
juvenil en l’àmbit de la mobilitat internacional i 
el turisme juvenil 

Joves a partir dels 
18 anys 

Sí Integrar les activitats en la dinàmica de l’assessoria de mobilitat 
internacional. 

Activitats programa AIRE Tallers sobre mobilitat internacional, 
sexualitat, igualtat de gènere i relacions 
afectives, educació emocional, diversitat 
cultural... 

Professorat i 
alumnat ESO 

Sí  

Millora acadèmicament Espai de deures i tècniques d’estudi. 2 grups Estudiants ESO Sí Incloure suport i acompanyament emocional 

Dinamització del programa 
AIRE 

Dinamitzar la guia de recursos i activitats que 
s’ofereix des del Departament d’Educació als 
centres educatius per tal de complementar els 
continguts acadèmics amb xerrades i tallers 

Professorat i 
alumnat Instituts 

Sí Millorar les eines de participació de l’alumnat en la tria i avaluació 
de les activitats. 

Sala d’estudi Ampliació de l’horari de la biblioteca central 
d’Igualada en períodes d’exàmens (hivern i 
primavera) 

Estudiants Sí Ampliar places i reduir l’horari fins a les 22 h (actualment fins a les 
00) 

Camp de treball urbà Activitat d’estiu amb metodologia 
d’Aprenentatge i Servei. 

Joves de 14 a 18 
anys 

Sí Reformular el projecte 
Mantenir la pernoctació que es va introduir en l’edició de 2019. 

Cursos i tallers 
Kaserneta 
Kaserna +16 – AgendaJove 
+15 

Activitats d’aprenentatge: formació en el 
lleure, culturals, artístiques i tecnològiques. 
Programació per a menors de 16 anys, per a 
majors de 16 anys, trimestrals i en períodes de 
vacances. 

Adolescents d’11 a 
15 anys. 
Joves majors de 16 
anys 

Sí Augmentar la diversitat de temàtiques. 
Adaptar l’oferta de temàtiques a l’evolució dels interessos dels i de 
les joves. 
Crear activitats que permetin interactuar els diferents grups (Festa 
final, mostra...) 
Ampliar les activitats a Cal Badia i Centres Cívics (Centre i Nord) 

Impuls – pressupostos 
participatius joves 

Pressupostos participatius (15.500,00 €) Joves de 16 a 30 
anys 

Sí Revisar les bases i el procés deliberatiu per a la selecció dels 
projectes. 

Certamen de música jove 
d’Igualada 

Concurs de música (grups i solistes) per a la 
promoció de grups i músics locals 

Joves de 16 a 35 
anys 

Sí Possibilitat de crear sinèrgies amb el Festival Anòlia. 

#MostraJove Dinamització d’un grup de joves interessants 
per les arts escèniques per crear una 
programació juvenil en el marc de la Mostra 
Igualada, fira d’espectacles infantils i juvenils 

Joves de 12 a 18 
anys 

Sí Vinculació amb Impuls. Crear sinèrgies entre ambdós projectes. 

Estiu a la fresKa Agenda d’activitats d’oci en el mes de juliol per 
les tardes – vespres. 

Joves de 15 a 30 
anys 

Sí Augmentar la diversitat de temàtiques. 
 

Barraques (Festa major) Coordinació de l’espai de Barraques de festa 
major, en col·laboració amb el Dep. de Cultura 
i el Dep. de Salut. 

Associacions 
juvenils i culturals 

Sí Trasllat del lideratge del projecte al departament de Cultura des de 
l’any 2018. 

Encambra’t Festival de música de cambra jove d’Igualada. 
Classes de música de cambra i cicle de 
concerts que es celebra al mes de setembre 
Coorganitzat amb el Quartet Altimira 

Joves músics de 15 
a 25 anys 

Sí  
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Serveis Socials Centre obert – Casal de Joves Espai socioeducatiu per a adolescents – La 
Galleda 

Adolescents de 12 
a 16 anys. Grup de 
12 joves 

Sí Ampliar el treball socioeducatiu (orientació i acompanyament 
personal) a joves de 16 a 18 anys. 
Desplegament del nou model dels Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa). 

Taula per la convivència Espai de relació entre els agents que 
intervenen al territori per tal de cercar una 
millor coordinació, fer actuacions més eficaces 
i donar un missatge més unificat davant la 
ciutadania 

Tota la ciutadania Sí  

Ig-Nova Ocupació Servei Local d’Ocupació Servei d’orientació i acompanyament 
individual per a la recerca de feina 

A partir dels 16 
anys 

Sí  

Activitats d’orientació grupal. Tallers i 
activitats formatives sobre habilitats i recursos 
per a la recerca de feina, màrqueting personal, 
etc. 

A partir dels 16 
anys 

Sí  

Borsa de treball (Xaloc) i intermediació laboral A partir dels 16 
anys 

Sí  

Club de feina (espai amb taulell d’ofertes, 
telèfon, ordinador, impressora...) 

A partir dels 16 
anys 

Sí  

Espai de recerca de feina Programa de formació per a la recerca de feina 
per Internet 

A partir dels 16 
anys 

  

Joves en pràctiques Contractació de joves en pràctiques en 
diversos departaments municipals. 

Joves a partir dels 
16 anys amb CFGM 
o titulació 
superior. 

Sí  

Plans d’ocupació Contractació de 6, 9 o 12 mesos en diversos 
departaments municipals 

A partir dels 16 
anys 

Sí  

Anoia Activa Cursos de formació amb pràctiques en 
empreses en els sectors de la restauració, la 
logística, la gestió administrativa i la neteja 
industrial 

A partir dels 16 
anys 

Sí Adaptació dels perfils formatius a la demanda del territori. 

Formació de Certificats de 
Professionalitat 

Cursos per obtenir el certificat de 
professionalitat d’atenció sociosanitària a 
persones dependents i administratiu 

A partir dels 16 
anys 

Sí  

Oficina Tècnica Laboral Servei de suport i acompanyament en la 
recerca de feina per a persones amb trastorn o 
malaltia mental 

A partir dels 16 
anys 

Sí  

Activitats d’orientació laboral 
dins del programa AIRE 

Tallers de presentació del procés de recerca de 
feina i de recursos existents 

Joves a partir dels 
16 anys 

Sí  

Difusió d’ofertes de feina  Llista de distribució per correu electrònic 
d’ofertes laborals a altres serveis (Joventut, 
Serveis socials...) 

Professionals Sí  
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Ensenyament Programes de Formació 
Professional Inicial 

3 programes amb 15 places cadascun. 
Conveniat amb el Dep. d’Educació Gen. Cat. 

Joves sense l’ESO Sí  

Projectes de diversificació 
curricular 

2 programes: Passa pantalla (tallers d’art 
digital i cuina) i Estades (10 h setmanals en 
serveis municipals fent tastets d’oficis) 

Joves de 3r i 4r 
d’ESO amb 
dificultats per 
seguir el 
currículum ordinari 

Sí Ampliar el número de places en el programa d’estades en serveis 
municipals. 
Ampliar el número de centres participants. 

Projectes de Servei comunitari Activitats de Servei Comunitari vinculades al  
Currículum de l’ESO amb metodologia 
d’aprenentatge-servei 

Alumnat de 3r 
d’ESO (Ins. Joan 
Mercader i Badia 
Margarit) 

Sí  

Programa AIRE Elaboració d’una programació de recursos i 
activitats organitzades per diversos 
departaments municipals i entitats que 
s’ofereix als centres educatius per tal de 
complementar els continguts acadèmics amb 
xerrades i tallers 

Professorat i 
alumnat Instituts 

Sí  

Programa Noves Oportunitats Projecte que té per objectiu facilitar el retorn 
al sistema educatiu de joves de 16 a 24 anys 
que l’han abandonat. Projecte comarcal amb 
seu a Vilanova i a Santa Margarida de M. 

Joves de 16 a 24 
anys que hagin 
cursat l’ESO, que 
no estudiïn i no 
treballin. 

Sí  

 Pla Local d’Absentisme Escolar Detecció i atenció a situacions d’absentisme 
escolar 

Alumnat absentista Sí  

Esports Esport i valors Educar en valors (treball en equip, 
compromís...) a través de l’esport 

Adolescents de 12 
a 16 anys 

Sí Aprofundir en la promoció de l’esport femení 
Fer l’activitat en les instal·lacions dels instituts per tal d’apropar-la 
als barris. 

Natació joves i natació 
avançada 

Activitats aquàtiques per a joves de 14 a 18 
anys a la piscina municipal Les Comes 

Joves a partir de 18 
anys 

Sí S’han hagut de limitar les places per manca d’espai 

Preus bonificats en les 
instal·lacions esportives per a 
joves 

Descomptes en la inscripció a activitats 
esportives dels equipaments esportius (Infinit). 
Preu jove: 42,20 € mensuals (adult: 52,50 €) 

Joves de 16 a 21 
anys 

Sí Intensificar la difusió mitjançant altres departaments municipals: 
Serveis socials, joventut, Instituts... 

Instal·lació de calistènia 
(Work-out) 

Instal·lació de work-out a la Ronda del Rec Adolescents i joves Sí  

Instal·lació de boulder per a la 
pràctica de l’escalada 

Proposta derivada del projecte IMPULS 
(pressupost participatiu jove) 

Adolescents i joves Sí Pendent d’executar 
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Cultura Visites guiades i tallers de 
coneixement del patrimoni 
igualadí 

Programa de visites:  Cementiri, “Aqualata” 
Igualada medieval, Ruta modernista, El passeig 
Verdaguer, arribada del tren a Igualada, El 
Gasogen de Cal Pascual i la industrialització a 
Igualada 

Estudiants, joves 
que participen en 
programes 
d’intercanvi 
escolar... 

Sí  

Festival Anòlia Festival de música (juliol). Concerts gratuïts Obert a tothom Sí  

Festa Major (darrera setmana 
d’agost) 

Programació d’actes de festa major. 
La programació i activitats per a joves es 
concentra al voltant de l’espai Barraques, 
principalment. 

Activitats obertes a 
tothom. 
Joves participants 
en l’entitat La 
Collanada 

Sí  

Revetlla Jove (Sant Joan) Revetlla de Sant Joan per a públic jove 
organitzada pel Casal Popular d’Igualada El 
Foment 

Activitat oberta a 
tothom 

Sí  

Fins als 25 a 5 Entrades a 5 € per als menors de 25 anys per 
als espectacles de la programació estable del 
Teatre Municipal Ateneu. 

Joves fins als 25 
anys 

Sí  

Igual’art Ajut de suport a projectes d’arts visuals 
(pintura, escultura, dibuix o gravat, com també 
en fotografia, videoart o la combinació de 
qualsevol d’elles). 2000,00 € - retenció fiscal 
per a l’organització d’una exposició. 

Joves artistes a 
partir dels 18 anys 

Sí  

Premis Ciutat d’Igualada Premis de reconeixement a la creació artística, 
recerca i compromís social: d’art digital, 
poesia, fotografia, composició musical, 
disseny, recerca, investigació i compromís 
social i cívic 

Oberts a tothom Sí  

Activitats culturals dins del 
Programa AIRE (Museu de la 
pell i comarcal de l’Anoia) 

Activitats i tallers de coneixement del 
patrimoni cultural igualadí. 

Professorat i 
alumnat d’Instituts 

Sí  

“Coneguem la música” 
(Biblioteca) 

Club de música. 
Xerrada sobre música per a l’alumnat del 
batxillerat artístic de l’Ins. Joan Mercader 

Alumnat batxillerat 
artístic Joan 
Mercader 

Sí  

Jam de poesia per a joves 
(Biblioteca) 

Amb motiu del dia mundial de la poesia, recital 
de poesia i música per a joves 

Joves a partir de 16 
anys 

Sí  

Taller d’escriptura jove 
(Biblioteca) 

Tallers d’escriptura per a joves en el marc del 
Mercat de Lletres (setembre) 

Joves a partir de 16 
anys 

Sí  

“DeBat a Bat” per a joves 
(Biblioteca) 

Els Bats són kits de llibres i altres objectes que 
poden ser mirats i explorats de forma 
participativa. S’inclouen en el programa AIRE 

Joves de 12 a 16 
anys 

Sí  
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Sanitat i salut 
pública 

Activitats de formació i 
sensibilització de salut en la 
festa major 

Formació per a les entitats organitzadores de 
barraques de Festa major sobre el consum 
d’alcohol. 
Recomanacions de salut a l’espai “FM Salut” 

Població en 
general i entitats 
(algunes juvenils) 

Sí  

Protocol de detecció i actuació 
davant el consum de drogues 
per part de joves i adolescents 

Revisió, actualització i difusió d’aquest 
protocol 

Professionals del 
treball amb joves 

Sí  

Enquesta en centres educatius 
sobre consum de drogues i 
altres conductes de risc en 
adolescents 

Realització d’una enquesta anual sobre 
conductes de risc en població adolescent 

Professionals, 
adolescents de 12 
a 16 anys 

Sí  

Educadors/es de carrer per a 
la prevenció i sensibilització 
sobre el consum de drogues 

Disposar de parelles d’educadors/es en espais 
on és freqüent el consum per a la 
sensibilització sobre les conseqüències i la 
reducció de riscos 

Joves de 16 a 29 
anys 

Sí  

Sessió sobre prevenció del 
consum de drogues en cursos 
de monitors/es, grup de 
Corresponsals i AMPAs 

Xerrada – taller sobre prevenció del consum 
de drogues en adolescents adreçada a 
monitors/es de lleure, grup de Corresponsals 
en els instituts i famílies 

Monitors/es de 
lleure 
Famílies 

Sí  

Oci nocturn saludable Iniciar un procés participatiu sobre prevenció 
del consum de drogues i oci nocturn saludable 
amb adolescents i joves. 
Realitzar activitats d’oci nocturn amb espais de 
prevenció del consum i de reducció de riscos. 

Adolescents i joves Sí  

Difusió del Servei de 
prevenció de les addiccions en 
menors d’edat 

Activitats de difusió del servei (concurs de 
logotip, sessions de presentació...) 

Adolescents i joves 
Famílies 

Sí  

Campanyes de sensibilització i 
prevenció 

Realitzar una campanya o exposició anual 
sobre prevenció del consum de drogues. 
Realitzar una campanya anual sobre relacions 
sexuals i afectives saludables 

Adolescents i joves Sí  

Capacitar a joves com a agents 
d’informació en oci saludable 

“Joves agents de salut” Adolescents i joves Sí Actuació prevista en el pla de salut que encara no s’ha desenvolupat 

Protocol per a l’abordatge de 
la violència masclista 

Protocol per detectar, atendre i abordar 
situacions de violència masclista 

Població general Sí  

Tardes Joves Servei d’informació i consulta sobre sexualitat i 
relacions afectives en els CAP 

Adolescents i joves Sí  

Concurs d’Instagram per a la 
prevenció de la violència 
masclista 

Concurs de cartells i imatges sobre violència 
masclista 

Adolescents i joves Sí Ampliar les temàtiques a l’àmbit de la diversitat sexual i la 
LGTBIfòbia. 

Activitats de salut en la 
Programació AIRE 

Tallers i activitats per a escoles i instituts de 
sensibilització i educació per a la salut 

Professorat i 
alumnat d’instituts 

Sí  
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Habitatge Prestacions econòmiques (per 
fer front a deutes de quotes 
hipotecàries, lloguer...) 

Tot i que no són serveis exclusius per a joves, 
ells i elles les poden sol·licitar, en igualtat de 
condicions que la població adulta. 

Persones en risc 
d’exclusió social 
residencial 

Sí  

Borsa d’habitatge de lloguer 
social 

Tot i que no són serveis exclusius per a joves, 
ells i elles les poden sol·licitar, en igualtat de 
condicions que la població adulta. 

Majors d’edat o 
joves 
emancipats/des 

Sí  

Registre de sol·licitant 
d’habitatge de Protecció 
Oficial 

Tot i que no són serveis exclusius per a joves, 
ells i elles les poden sol·licitar, en igualtat de 
condicions que la població adulta. 

Majors d’edat o 
joves 
emancipats/des 

Sí  

Cooperació i 
comerç 

Comissió Igualada Solidària Comissió formada per l’Ajuntament i entitats 
de cooperació en les que participen joves (CC 
ONG Ayuda al desarrollo i Associació 
d’agermanament Igualada – Nueva Esperanza). 
Suport a entitats de cooperació al 
desenvolupament. 

Joves participants 
en entitats que 
desenvolupen 
projectes de 
cooperació 

Sí  

Medi ambient Xarxa d’escoles verdes 
Xarxa d’escoles per la 
sostenibilitat d’Igualada 

Cada institut o escola que forma part de la 
Xarxa té un comitè ambiental format per 2-3 
professors, 3-4 alumnes, equip directiu i 
AMPA. Cada dos anys es fa una trobada de les 
escoles i instituts de la comarca per compartir 
experiències. 

Joves dels instituts 
Badia i Margarit, 
Maristes, Monalco, 
Acadèmica 
Igualada, Escola 
Anoia, Ateneu 
igualadí, Escola Pia, 
Escola Àuria.  

Sí Augmentar la xarxa amb la participació de més instituts 

Activitats de medi ambient en 
la Programació AIRE 

Tallers i activitats per a escoles i instituts de 
sensibilització mediambiental 

Professorat i 
alumnat d’instituts 

Sí  

Igualtat SIAD (Servei d’informació i 
atenció a les dones) 

Servei gratuït d’informació i atenció a les 
dones que ofereix assessorament jurídic i 
psicològic en l'àmbit laboral, social, personal i 
familiar 

A partir de 13 anys Sí   

Campanyes de sensibilització i 
informació 

8M, 28J, 20N, la setmana de les figues i les ous joves de 12-29 
anys 

Sí   

SIE - Servei d'intervenció 
especialitzada en violència 
masclista 

El Servei d'Intervenció Especialitzada és un 
servei gratuït que ofereix atenció integral i 
recursos en el procés de recuperació i 
reparació a les dones que han patit o pateixen 
situació de violència, i també a llurs fills i filles. 
També incideixen en la prevenció, la 
sensibilització i la implicació comunitària. 
Compten amb un equip professional 
multidisciplinari integrat per persones 
titulades en psicologia, treball social, educació 
social, dret i inserció laboral. 

A partir de 13 anys Sí   
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2.2.6.Actuacions adreçades als i a les joves incloses en altres plans 

municipals 

Els plans municipals vigents que preveuen actuacions orientades, específicament, a la població 

adolescent i juvenil, diferents del Pla Local de Joventut, són els següents: 

- Pla Local d’infància, adolescència i família 2018-2022 

- Pla Local d’acció comunitària inclusiva 2020-2023 

- Pla de Salut d’Igualada 2019-2022 

- Pla d’igualtat de gènere MICOD 2016-2019 

Aquests plans preveuen les següents actuacions orientades a la població adolescent i/o jove: 

Pla Local d’Infància, adolescència i família 2018-2022 

- Promoure noves iniciatives puntuals de participació dels i de les adolescents en el 

disseny d’esdeveniments i espais de la ciutat (mostra de teatre, festa major...) 

- Consolidar les iniciatives existents d’impuls de la participació dels i de les adolescents a 

la ciutat (grup de Corresponsals, pressupostos participatius de la Kaserna...) 

- Potenciar les visites dels i de les adolescents a l’Ajuntament i replantejar les visites dels 

instituts als equipaments municipals (Deixalleria, punt d’informació turística, OAC, 

equipaments per a joves, ple municipal...) 

- Preveure la creació futura d’un consell d’adolescents 

- Promoure la presentació d’entitats a adolescents i famílies 

- Promoure el voluntariat i l’associacionisme entre els adolescents (campanyes de 

sensibilització, espais informatius, accions d’intermediació i foment del voluntariat). 

- Continuar dinamitzant espais de participació dels infants i adolescents (Cal Badia, Parc 

Central...) 

- Posar en funcionament una taula d’infància i adolescència amb la participació de les 

diferents regidories implicades. 

- Renovar i adaptar els espais públics tenint en compte les necessitats i demandes 

d’infants i adolescents (espais de joc, taules de ping-pong, skatepark...) 

- Promoure la realització d’activitats per a infants i adolescents en els diferents 

equipaments dels barris de la ciutat (biblioteca, ludoteques, centres cívics...) 

- Oferta d’activitats per a adolescents i joves en el Centre Cívic Nord. 

- Integrar les necessitats i visions d’infants, adolescents i famílies en els Plans de Mobilitat. 

- Promoure accions de l’agenda 2030 

- Diferenciar espais de la biblioteca. Crear un espai per a adolescents per a connectar-se 

a Internet, estudiar i fer treballs en grup. 

- Oferir sales d’estudi per a adolescents i joves en horaris no convencionals en diferents 

punts de la ciutat. 

- Repensar la manera de fer arribar la informació als i a les adolescents sobre els recursos 

i activitats de la ciutat. 

- Mantenir i consolidar els programes i activitats de prevenció i promoció de la salut 

- Repensar els tallers de promoció d’hàbits de vida saludables de la programació AIRE, 

implicant el professorat i l’alumnat en l’avaluació i disseny. 
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- Millorar la difusió i el coneixement dels recursos d’atenció en l’àmbit de la salut per als 

adolescents (Servei de prevenció de les addiccions d’Igualada...) 

- Introduir continguts de prevenció i promoció de la salut en formacions de monitors/es 

de lleure. 

- Dissenyar un programa d’oci nocturn alternatiu mitjançant la dinamització del grup de 

Corresponsals, entitats, etc. 

- Millorar la coordinació entre els diferents agents que atenen els col·lectius infantil i 

adolescents, treballant per definir nous protocols o millorar els existents. 

- Evitar l’escletxa digital i afavorir l’accés a les tecnologies i la connexió a Internet dels i 

de les adolescents. 

Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva 

- Afavorir iniciatives d’oci saludable per a joves. 

- Generar intervencions de caràcter preventiu de promoció d’hàbits saludables 

- Creació d’un servei d’orientació tant a nivell formatiu com laboral especialitzat en joves 

de 15 a 25 anys. 

- Difusió de l’oferta cultural i de lleure de la comarca a través del Punt d’Informació 

Juvenil. 

- Presentació de les diferents entitats socioculturals i de lleure mitjançant activitats en els 

instituts o una jornada/fira. 

- Espais de trobada intergeneracionals entre joves i gent gran. 

- Activitats de reforç escolar i acadèmic en equipaments i entitats. 

- Accions formatives per a joves que no han acabat l’ESO. Detecció i atenció a joves amb 

possibilitats d’abandonar o que han abandonat el sistema educatiu. 

- Afavorir la inclusió en activitats de lleure i extraescolars dels infants i els joves. 

- Augmentar l’oferta d’activitats de lleure gratuïtes per a adolescents. 

Pla de Salut d’Igualada 

- Disposar d’un protocol de detecció i actuació davant el consum de drogues per part de 

joves i adolescents 

- Fer una enquesta anual en centres educatius sobre consum de drogues i altres 

conductes de risc en adolescents 

- Educadors/es de carrer per a la prevenció i sensibilització sobre el consum de drogues 

en espais on s’hi produeix (espais d’oci...) 

- Sessió sobre prevenció del consum de drogues en cursos de monitors/es, grup de 

Corresponsals i AMPAs 

- Desenvolupament d’activitats d’oci nocturn saludables 

- Difusió del Servei de prevenció de les addiccions en menors d’edat 

- Campanyes de sensibilització, prevenció i formació d’hàbits saludables 

- Capacitar a joves com a agents d’informació en oci saludable 

- Protocol per a l’abordatge de la violència masclista 

- Difusió del servei Tardes Joves 
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Pla d’Igualtat de gènere MICOD 

- Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, departaments i fases de l’acció 

de govern 

- Projectar una imatge realista plural i no discriminatòria de les dones i dels col·lectius 

LGTBI en el llenguatge visual i escrit 

- Garantir l’accés als serveis, recursos i espais sense discriminacions per raó de gènere. 

- Prevenir les accions abusives i de violència de gènere en joves 

- Ruptura dels rols i estereotips de gènere entre infants i joves 

- Tallers sobre feminisme, igualtat i corresponsabilitat en les cures 

- Activitats de salut sexual, afectiva i reproductiva per a joves amb perspectiva de gènere. 

- Programes d’educació emocional adreçats a la població jove. 

- Mantenir el programa coeducatiu de la MICOD amb la realització periòdica d’accions de 

coeducació en els centres educatius, esplais i centres de lleure. 

 
 

2.2.7.Anàlisi interna de l’organització municipal i la seva orientació en el 

treball amb els i les joves 

Mitjançant l’entrevista als tècnics i a les tècniques municipals de les àrees de joventut, cultura, 

esports, ensenyament, serveis socials, habitatge, medi ambient, cooperació i comerç i ocupació 

s’ha fet una anàlisi i valoració de l’organització municipal i de la seva orientació per al 

desenvolupament de polítiques de joventut. 

L’entrevista ha plantejat tres qüestions bàsiques: 

1. Aspectes que representen un valor positiu o que poden ser considerats punts forts de 

l’organització municipal a l’hora de treballar amb joves en el municipi: 

 

- Es disposa de diversos plans sectorials que plantegen propostes d’actuació específiques 

per a la població juvenil, a més a més del Pla Local de Joventut: Pla de Salut, Pla 

d’infància, adolescència i família, Pla d’acció comunitària inclusiva, Pla d’Igualtat de 

Gènere MICOD. 

- Diverses àrees ofereixen activitats i projectes de forma específica per a adolescents i 

joves. 

- Es compta amb la predisposició dels Instituts per treballar conjuntament. El Programa 

d’activitats AIRE és una bona eina per facilitar l’accés als Instituts de les diverses 

regidories i àrees municipals. 

- Alguns programes i serveis estan consolidats i són força coneguts: La Kaserna, el Punt 

d’Informació Juvenil, Impuls, el programa de Corresponsals... 
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2. Aspectes que representen punts febles de l’organització municipal a l’hora de treballar 

amb joves en el municipi: 

 

- Les necessitats i els interessos dels i de les joves moltes vegades no estan ben 

identificats. 

- Manca coordinació i comunicació entre les diferents àrees de gestió municipal sobre el 

treball que desenvolupen adreçat a la població juvenil. 

- No es disposa d’un pla de treball amb joves compartit i assumit pel conjunt de 

l’organització municipal. Dificultats per establir un treball en xarxa entre àrees i 

departaments municipals. 

- No s’aprofiten, suficientment, les possibilitats d’establir sinèrgies entre projectes i 

serveis de diferents regidories. 

- Dificultat per comunicar amb els i les joves en el seu llenguatge i a través dels canals que 

ells i elles utilitzen habitualment. Cal utilitzar millor les xarxes socials i treballar des de 

la proximitat, en els seus espais (instituts...) 

- Més enllà dels i de les professionals del Departament de joventut, manca formació 

específica sobre com treballar amb joves polítiques sectorials (joves i cultura, joves i 

salut, joves i ocupació...) 

- Dificultats perquè els i les joves s’adaptin a les normatives municipals pel que fa a 

horaris, soroll, ús de l’espai públic, etc. especialment en activitats festives (festa 

major...). 

- Algunes de les actuacions no s’avaluen suficientment 

Propostes de millora en relació a les dificultats detectades: 

- Crear una taula o un espai de coordinació amb reunions periòdiques entre els diferents 

equipaments, serveis i departaments que treballen amb joves. 

- Disposar d’eines de diagnosi i avaluació (enquestes, espais de participació dels i de les 

joves en les polítiques públiques...) que permetin conèixer els seus interessos i opinions 

i tenir espais d’interlocució directa.  

- Cal fer un treball amb els i les joves des de l’espai públic. Treball d’educadors/es de 

carrer. 

- Cal habilitar d’espais per a la trobada i la socialització dels i de les adolescents. 
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2.3.LA VISIÓ DELS JOVES 

La participació dels joves en la diagnosi per al disseny del nou Pla Local de Joventut s’ha articulat 

mitjançant tres espais: 

- Qüestionari obert (499 respostes) 

- Dinàmica de teatre social amb els i les joves que formen part del grup de Corresponsals  

- Tallers participatius en els instituts (Escola Anoia, Institut Pere Vives Vich, Institut Badia 

i Margarit) 

- Mural obert a La Kaserna 

- Entrevistes a persones referents d’entitats i col·lectius juvenils (Fundació sociocultural 

Atlas, Grup Isard, Grups Mou-te, APINAS, Jove Cambra d’Igualada i AE Caresmar) i a 10 

joves que s’han ofert a través del qüestionari obert. 

Val a dir, que les mesures de prevenció per la COVID-19 han suposat una adaptació de les 

metodologies de participació que han primat les entrevistes individuals en front dels grups de 

debat. 

 
 

2.3.1. Qüestionari obert als i a les joves 

Resum de les dades de l’enquesta: 

Enquesta on-line oberta el 19 de gener de 2021 fins al 29 d’abril de 2021. 

499 respostes al qüestionari (no totes les persones responen totes les preguntes. Els resultats 

mostren el percentatge en relació al número total de persones que respon cada pregunta). 

Perfil dels i de les participants 
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Focalització: Quines són les tres qüestions que més et preocupen? 

Les qüestions que més preocupen als joves que han respost el qüestionari són els estudis, la 
salut i trobar feina, tant en el cas dels nois com en el de les noies, les relacions socials i 
l’economia familiar també són focus de preocupació compartida. En el cas de les noies apareix 
una diferència notable en relació a la preocupació per la igualtat de gènere i les violències 
masclistes, molt superior a la que mostren els nois. 

General (499 respostes) 
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Nois (177 respostes) 

 

Noies (315 respostes) 

 

Estudis 

 

Si analitzem la resposta a aquesta pregunta tenint en compte el sexe, s’observa que un 10% dels 
nois indiquen haver abandonat alguns estudis sense finalitzar-los, mentre que les noies són la 
meitat, un 5%. 
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Calculat sobre les persones que responen que sí a la pregunta “Has abandonat alguns estudis sense finalitzar-los?” 

Entre les noies, els motius que s’apunten són: 

- Pèrdua de motivació 
- Els estudis em van decebre, no eren el que m’esperava 
- Econòmic 
- Canvi de residència 
- Embaràs 

Mentre que els motius que apunten els nois són: 

- Pèrdua de motivació 
- Els estudis em van decebre, no eren el que m’esperava 
- Dificultats de conciliació amb la feina 
- Econòmic 

 

Un 59% dels nois indique que saben a què volen dedicar-se en el futur. Mentre que les noies 

ho fan en un 44% 

 

El 67% de les noies es plantegen la possibilitat d’anar a estudiar a l’estranger, mentre que els 
nois ho fan en un 52% 

 

Els nois puntuen lleugerament per sota de les noies en titulacions universitàries, mentre que 
puntuen lleugerament per sobre en formacions de Cicle formatiu o inferiors. 
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Tot i que majoritàriament tant nois com noies no es senten suficientment informats sobre les 
diferents opcions acadèmiques, els nois es consideren més informats (45%) que les noies (22%). 

 

Els nois mostren més interès per poder rebre beques per materials o per transports (un 7% més 

que les noies) i molt menys per rebre serveis d’orientació o reforç acadèmic (-7% en rebre serveis 

de reforç, -21% en rebre serveis d’orientació, -6% en disposar de la fira d’ensenyament i -4% en 

disposar d’un espai per fer treballs en grup). 

En l’àmbit de la formació, els nois es mostren més interessats en rebre formacions instrumentals 

i tècniques (+8% en cursos d’informàtica), mentre que les noies s’estimen més que els nois rebre 

formacions en l’àmbit de les competències socials (-1% per a la formació sobre treball en grup) 

i la gestió de l’estrès i l’organització personal (-14%). 

 

 

No s’observen diferències entre sexes en aquest aspecte. 
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Treball i ocupació 

 

 

Les noies puntuen un 10% per sobre dels nois en la resposta “Encara no sé de què m’agradaria 

treballar”. En canvi els nois es mostren més optimistes i positius que les noies (+6%) en relació 

a l’encaix entre la feina futura i allò que els agradaria fer. 

D’altra banda, els nois valoren més aspectes com la remuneració econòmica (+14%) o la 

proximitat al lloc de residència (+5%) a l’hora de definir la seva satisfacció amb el lloc de treball 

i les noies valoren més aspectes com treballar en alguna cosa que els interessi (-12%), el clima 

laboral (-7%) o la conciliació amb el temps lliure i la família (-3%). 

 

 

 

L’opció d’anar a treballar a l’estranger és més present per a les noies (75%) que per als nois 

(62%), tot i que ambdós grups indiquen que és una possibilitat de forma majoritària. 
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De nou s’observa un interès inferior dels nois pels serveis d’orientació en la recerca de feina (-

10%), per fer pràctiques (-19%) o pels cursos d’idiomes (-7%). En canvi es mostren més 

interessats que les noies en l’assessorament per crear una empresa (+6%). 

 

Coherentment amb la pregunta anterior, la diferència entre els nois i les noies disposats a fer 
pràctiques de forma voluntària com a mitjà per ampliar l’experiència laboral és del -15%. 

 

I també, en concordança, els nois es mostren més disposats a crear la pròpia empresa (+6%). 

Habitatge 

 

El percentatge de noies emancipades és lleugerament superior al dels nois (+2%). 

 

Calculat sobre els que responen “Sí” a la pregunta “Actualment, vius emancipat/da de la família d'origen?” 

S’observa una lleugera tendència superior a emancipar-se en solitari dels homes (+2%), mentre 

que les dones que s’emancipen en parella o amb companyes de pis és superior (2% i 5% 

respectivament). 



 

99 
 

 

Calculat sobre els que responen “Sí” a la pregunta “Actualment, vius emancipat/da de la família d'origen?” 

Les dones que han tingut dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca en els darrers dotze mesos 

són un 6% més que els homes. 

 

No s’aprecien diferències significatives segons el sexe. 

 

Oci i temps lliure 

 

El percentatge de nois que gasten entre menys de 10 i 20 euros és inferior al de les noies (-2% i 

-4% respectivament), mentre que el grup de nois presenta percentatges més alts que el de les 

noies per a despeses d’entre 20 i 100 € (+2% i +3% respectivament). En conseqüència els nois 

tendeixen a tenir una despesa més alta en el seu temps lliure que les noies. 

 

El percentatge de noies que comença a sortir de nit abans dels 16 anys (15 o menys) és del 52%, 

mentre que el de nois és del 43%. Cap als 18 anys aquest percentatge s’ha igualat. 
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Els nois puntuen per sota en la pràctica de totes les activitats artístiques proposades, en relació 

a les noies. Els nois que no practiquen cap activitat artística són un 18% més que les noies que 

tampoc ho fan. 

 

La pràctica esportiva, especialment en el futbol (+19%), és més habitual entre els nois que entre 

les noies. 

Salut i afectivitat 

 

Les noies indiquen haver patit algun problema de salut en el darrer anys per sobre dels nois (16% 

i 11% respectivament). 

 

Els nois es consideren suficientment informats sobre el consum de drogues en major 

percentatge que les noies (+32%). 
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Els nois es consideren suficientment informats sobre les pràctiques sexuals i la prevenció 

d’embarassos no desitjats en major percentatge que les noies (+16%). 

 

Les noies indiquen haver experimentat moments d’ansietat, angoixa, estrès o altres malestars 

psicològics en un 72%, mentre que els nois ho fan en un 55%. 

 

Els nois tendeixen a considerar innecessari consultar un psicòleg/oga en situació de malestars 

en un percentatge superior a les noies (+11%). Les noies que no consulten un psicòleg/oga no 

ho fan per diversos motius com pot ser por, vergonya, preu o dificultat per accedir a un servei 

públic d’atenció psicològica però no tant perquè no ho considerin necessari. 

 

L’experiència directa o indirecta de la violència masclista és molt més evident en les dones 

(+28%). 

 

L’experiència directa o indirecta de la violència homòfoba és molt més freqüent en les dones 

que en els homes (+24%) 

Participació 
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No s’observen diferències destacables entre nois i noies en la pràctica associativa. 

Mobilitat 

 

Informació 

 

No s’observen diferències destacables segons el sexe. 
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2.3.2. Tallers participatius en els instituts i amb el grup de Corresponsals 

S’han realitzat 3 tallers participatius en els instituts (Escola Anoia, Institut Pere Vives Vich i 

Institut Badia i Margarit) amb alumnat de 3r i 4r d’ESO i un taller a La Kaserna amb usuaris i 

usuàries del servei. Els tallers han consistit en un mural de recollida de propostes a partir de la 

pregunta “Què vols millorar la vida de les persones joves a Igualada?” (es presenten només les 

propostes tècnicament viables i de competència municipal): 

- Més llocs per trobar-se 

- Una sala amb jocs - ludoteca 

- Espais amb wifi i de recàrrega del mòbil 

- Descomptes en espais culturals i esportius 

- Més carrils bici 

- Xerrades educatives més motivadores en els instituts 

- Cinema (anime) a la fresca per a joves i adolescents 

- Més pistes esportives per tota la ciutat 

- Fires al parc central 

- Ajudes a l’habitatge 

Amb el grup de corresponsals i les dinamitzadores del Punt d’Informació Juvenil s’ha fet una 

dinàmica sobre l’abandonament escolar. La dinàmica ha consistit en una sessió de teatre social 

en què es representava el cas pràctic d’un noi que no sap com continuar els seus estudis i que 

està pensant en abandonar-los. Les informadores juvenils representaven el seu propi paper i el 

de la tutora de l’institut, i la resta de joves figuraven ser amics i amigues amb diferents perfils. 

Després de la representació (25’) s’han comentat les següents qüestions: 

- Les informadores ofereixen les activitats i serveis que tenen o que han preparat sense 

tenir en compte les necessitats individuals. Ofereixen a tothom el mateix (xerrades, 

informació...). 

- Quan el/la jove s’adreça a les informadores, aquestes prenen de seguida la paraula i 

comencen a oferir propostes i alternatives. El jove no se sent escoltat. No té la sensació 

de què es tingui en compte la seva situació personal, allò que pensa o allò que sent. 

- El jove no diu, de primeres, allò que pensa o que sent ja que parteix de la idea que se’l 

valorarà negativament. També apareix l'ombra de la por a la valoració de la família, del 

professorat i dels iguals. 

- Moltes vegades el problema no és la falta d’informació per poder continuar els estudis. 

Més aviat s’acusen problemes relacionats amb la motivació, l’autoestima, el sentir-se 

capaç o interessat/da, la dificultat (por) per prendre una decisió que sembla molt 

determinant del futur, això genera molt malestar. 

- Els propis joves (amics/gues) es senten impotents de no poder ajudar. A la llarga això 

crea un distanciament amb la persona que té la dificultat. Hi ha poques persones que 

puguin mantenir-se al costat d’algú que té problemes sense poder fer-hi res que faci 

canviar la situació. 

- El/la jove que es troba en aquesta situació no veurà les coses més clares perquè els 

altres li diguin. Ho ha de veure per ell/a mateix/a i això demana, de vegades, més temps. 
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- El que seria bo és que el/la jove pugui fer aquest procés sense perdre el recolzament 

dels iguals, de la família o de les professionals (informadores juvenils, tutora...). 

- Per crear i mantenir fort aquest vincle és necessari trobar-se sovint i, en el cas de les 

informadores juvenils (assessores, orientadores...) dedicar les primeres trobades a crear 

aquest vincle, a conèixer al/a jove i a crear una relació de confiança en què el/la jove no 

es senti jutjat o valorat de forma negativa. 

- També és important treballar amb sentit de l’oportunitat. Una mateixa proposta o 

alternativa no és rebuda de la mateixa manera en diferents moments. Cal esperar el 

moment adequat en què sigui oportuna. 

- Els iguals i les figures adultes no han col·laborat entre elles. No han compartit informació 

ni han pensat en fer una estratègia conjunta. Tots i totes valoren la feina i l’actuació dels 

altres però no s’han parat a pensar en actuar conjuntament. 

 

2.3.3.Entrevistes a representants d’entitats juvenils 

S’han realitzat entrevistes als referents i representants de les entitats i grups juvenils: 

- Fundació Sociocultural ATLAS 

- Grup ISARD 

- APINAS 

- Agrupament Escolta CARESMAR 

- Jove Cambra d’Igualada 

- Grups Mou-te / Servei socioeducatiu La Peça – Escola Pia d’Igualada 

 

Les entrevistes s’han centrat en tres qüestions-clau: 

- la valoració i propostes de millora sobre els serveis i els recursos existents, 

- la formulació de propostes orientades a atendre necessitats de les persones joves no 

ateses o no cobertes 

- i la priorització sobre les línies d’actuació del nou Pla Local de Joventut. 

Les aportacions per àmbits temàtics són: 

 

 

Educació 

- Es percep una diferència entre l’alumnat de l’escola concertada i el de la pública 

(segregació socioeconòmica). 

- Promoure l’educació financera des de diferents perspectives (com estalviar? Com 

consumir de forma sostenible? Com fer la declaració de renda?...) 

- Ampliar les beques i ajudes econòmiques a l’estudi. 

- Oferir espais de reforç acadèmic amb recursos informàtics i de connexió. 
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Treball 

- Crear un programa de pràctiques en empreses per a joves universitaris i estudiants de 

CFM/CFGS. 

- Millorar i augmentar les ofertes de la borsa de treball. 

Salut i benestar 

- En l’actual situació de pandèmia cal atendre la salut mental de les persones joves i 

també buscar formes per tal que es relacionin de forma segura, sense renunciar-hi. 

- Promoure activitats per evitar l’ús abusiu del telèfon mòbil, les xarxes socials... evitar 

l’aïllament i l’individualisme. 

- En l’àmbit de les adaptacions de la ciutat i de les activitats per a persones amb diversitat 

funcional encara queden moltes coses per fer. 

Lleure, cultura i esport 

- Ampliar l’ oferta d’activitats als serveis existents tot apliant i variant el tipus d’activitats 

(no repetir sempre les mateixes activitats). 

- Es podrien utilitzar els patis escolars per apropar la pràctica esportiva a tot arreu. Ara 

està molt concentrada a Les Comes i a l’equipament esportiu L’Infinit. 

- També caldria distribuir més en el territori serveis com són els horts urbans, pistes 

d’skate i aparells de calistènia per a l’exercici físic. 

- Caldria reduir o fer exempcions per a grups i entitats de les taxes per l’ús de pistes 

esportives. 

- Potenciar l’ús dels Centres Cívics tot facilitant a les entitats juvenils l’ús de sales per fer 

activitats (sala de projeccions, sales d’actes). 

- Diversificar els continguts de l’oferta de tallers per a joves (Kaserneta i + 16) 

- Obrir a grups de tota la comarca i de diversitat de gèneres i estils el Certamen de música 

jove d’Igualada. 

- El Camp de treball que s’organitza a l’estiu és insuficient. Caldria ampliar l’oferta 

d’activitats d’estiu (model casal) per a adolescents de 12 a 16 anys. 

- Cal potenciar Cal Badia i el el Centre Cívic Nord com a nous espais per a activitats amb 

joves. 

- Promoure activitats d’oci nocturn alternatives a les discoteques, bars i espais similars. 

- Potenciar les activitats de lleure en grup. 

- L’oferta de música en viu a la ciutat és molt limitada 

- Fer un skate-parc al barri del Rec 

- Oferta d’activitats d’estiu (tipus casal) per a adolescents i joves (els casals que es fan són 

només per a infants) 

Participació 

- Les entitats valoren el suport (subvencions, materials, espais...) que els dona 

l’Ajuntament. Això no treu que pensin que els aniria bé rebre’n més, en especial en 

forma de recursos materials i espais. 
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- Caldria augmentar la participació de les persones joves en el disseny i valoració de les 

activitats i serveis que són per ells i elles, especialment la dels joves amb diversitat 

funcional o joves migrats nouvinguts. 

- El vermut de Nadal per a les entitats és un bon espai de networking. Caldria potenciar 

més espais d’intercanvi per establir possibles col·laboracions entre elles. 

- Cal reduir la burocràcia i facilitar la participació sense que sigui necessari complir tants 

formalismes (constituir-se com entitat, permisos d’ús d’equipaments o de l’espai 

públic...) 

- Prioritzar les entitats locals en la contractació o prestació de serveis a través de convenis 

i no tant a través de la contractació. Generar projectes compartits entre entitats i 

Ajuntament. 

- Potenciar allò que fan i que ofereixen les entitats. Plantejar projectes conjunts entre 

Ajuntament i entitats. 

- Facilitar espais i projectes als i a les joves en què ells/es puguin prendre responsabilitats 

i tirar endavant projectes propis. Els i les joves es senten poc útils socialment. Els adults 

no els deixen prou espai per participar. Cal potenciar el voluntariat entre el jovent. 

- Oferir suport a entitats juvenils facilitant ajuda a nivell logístic, com oferir materials 

específics (material per a la pràctica esportiva...). 

Informació i difusió 

- La Kaserna, com a Punt d’Informació Juvenil i com a lloc on anar a buscar recursos (sales 

de reunió, préstec d’equip de so...) i la programació de tallers és coneguda per la pràctica 

totalitat de les persones entrevistades. 

- La resta de projecte (IMPULS, PINS, #Mostrajove, Certamen de música jove, 

Encambrat...) no són coneguts de forma generalitzada. 

- La percepció general és que Igualada disposa d’una bona xarxa de serveis i equipaments 

però que cal impulsar i potenciar els serveis i equipaments existents donant-los a 

conèixer més entre el jovent. 

- El Punt d’Informació Juvenil hauria de ser més actiu, no hauria d’esperar a què siguin els 

i les joves qui vagin a fer les consultes. Hauria d’organtizar activitats i anar a buscar als i 

a les joves allà on s’hi troben. 

- Alguns serveis (assessories) són poc coneguts. Cal millorar la comunicació i la difusió 

dels serveis per a joves. 

Mobilitat 

- Millorar la xarxa de transport públic. 

Cohesió social 

- Augmentar les ajudes econòmiques a famílies en situació de vulnerabilitat. 

- Manquen serveis d’atenció a la dona, a col·lectius LGTBI+ i a les violències masclistes. 

Priorització de les actuacions en l’àmbit de les polítiques de joventut: 

Les actuacions que es consideren prioritàries són: 
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- Orientació acadèmica i professional. Suport en l’educació i formació. 

- Accés al treball (accions d’orientació i d’inserció laboral). 

- Prevenció de conductes de risc i atenció a la salut física i psicològica de les persones 

joves. 

- Promoció de la participació social i ciutadana i de les entitats. 

Necessitats com a entitats: 

- Espais per fer les activitats 

- Reducció i exempció dels preus públics per a l’ús de pistes esportives 

- Promoció de l’entitat per augmentar la participació i l’entrada de nous socis/es 

 

2.3.4.Entrevistes a persones joves 

S’han fet 10 entrevistes en profunditat a persones joves del municipi majors de 18 anys que han 

respost el qüestionari i que s’han ofert a participar. 

Les aportacions per àmbits temàtics són: 

 

Educació 

- L’Escola Oficial d’Idiomes té poca oferta d’idiomes diferents. 

- Falten ajuts més directes per estudiar en forma de beques. També falta informació sobre 

aquest tema. 

Treball 

- Les formacions ocupacionals que s’ofereixen no estan orientades als principals tipus 

d’indústria d’Igualada. Caldria fer formacions en l’àmbit del packaging, per exemple. 

- En relació als serveis per trobar feina, cal que siguin més eficaços i anar directes a l’arrel 

dels problemes, per exemple, a més a més d’oferir orientació, caldria tenir més ofertes 

de feina, fer ofertes de feina des de l’Ajuntament o bé facilitar contractes en pràctiques. 

També és important que treballin amb la perspectiva de l’edat (no és el mateix buscar 

feina quan es té experiència que quan no es té). Sembla que tracten igual a tothom, 

independentment de l’edat o les circumstàncies que tingui cada persona. 

- Calen serveis d’orientació (real) que siguin més efectius. En els serveis que existeixen 

t’expliquen què pots estudiar o com buscar feina, però quan proves de fer allò que t’han 

dit i no obtens bons resultats arribes a la conclusió de què no ho has fet bé o que el 

servei no serveix per res. 

Salut i benestar 

- Els i les joves estan sotmesos a molta pressió: estudiar, aprovar, obtenir plaça a la 

universitat, trobar feina, feines precàries... Tanta pressió genera molta ansietat. Però la 

solució no és anar al psicòleg/oga, sinó canviar aquestes condicions. 
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Habitatge 

- L’accés a l’habitatge és molt difícil per a les persones joves. L’ordre de prioritats hauria 

de ser primer facilitar l’accés al treball i, a continuació, a l’habitatge. 

Lleure, cultura i esport 

- Calen espais de trobada per a les persones joves, en especial per a les persones de més 

de 18-20 anys, per tal que puguin aparèixer projectes i propostes gestionades pels 

propis joves. La Kaserna no fa aquesta funció i l’espai és “com d’oficina”. Cal promoure 

espais en què els i les joves puguin “fer xarxa” entre ells. 

Participació 

- L’Ajuntament hauria d’escoltar més als i a les joves. La participació en el disseny del Pla 

Local està bé però només es fa cada quatre o cinc anys i després ningú s’enrecorda. 

Caldria demanar la participació dels i de les joves més sovint, per coses més concretes i 

que es pugui veure si l’Ajuntament ha tingut en compte l’opinió dels i de les joves o no. 

Informació i difusió 

- Igualada té bastants equipaments però cal potenciar-los més per tal que la gent els 

utilitzi més. La majoria de les persones joves no utilitzen els equipaments, a excepció de 

la biblioteca i els esportius (qui fa esport). Algunes persones entrevistades pensen que 

l’Ajuntament no en fa més difisuó perquè els equipaments (esportius i centres cívics) ja 

estan “plens” i si augmentés la demanda no podria donar resposta. 

- Per utilitzar els equipaments esportius no hauria de ser necessari fer-se soci. 

Mobilitat 

- Cal millorar el transport públic, en especial amb la resta de la comarca i per les nits del 

cap de setmana. 

- Cal millorar la xarxa de carrils bici, que hauria d’anar per la calçada i no per la vorera. Cal 

ocupar l’espai dels cotxes i no el dels vianants. 

 

Cohesió social 

- Cal un servei per a persones de col·lectius LGTBIQ, per tal que es puguin trobar i 

compartir experiències. 
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Priorització de les actuacions en l’àmbit de les polítiques de joventut: 

 

Les actuacions que es consideren prioritàries són: 

- Les principals dificultats dels i de les joves tenen a veure amb el seu procés 

d’emancipació (trobar feina i habitatge). 

- Orientació acadèmica i professional. Suport en l’educació i formació. 

- Atenció a la salut mental de les persones joves, en especial en la situació actual de 

pandèmia. 

- Promoció de la pràctica esportiva i cultural 
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2.4.SÍNTESI DE LA DIAGNOSI 

Punts forts 

- Existència d’una regidoria i un Servei de joventut amb 
tradició de treball planificat. 

- Es disposa d’un ventall ampli de serveis i projectes, a 
més de tots els que es generen des de les diferents 
àrees i regidories. 

- Programacions consolidades i ben valorades pels i per 
les joves: Corresponsals, Impuls, Certamen de música 
jove d’Igualada, grup de joves de la #MostraJove, 
Programa AIRE... 

- Equip de treball de la regidoria de joventut molt 
motivat i amb capacitat per al treball amb els i les 
joves. 

- Formacions de les informadores juvenils de grau en 
psicologia, psicopedagogia, pedagogia i educació 
social. 

- Equipaments juvenils (La Kaserna i Cal Badia) amb 
potencialitat per tenir un paper referencial per als 
joves. 

- Bona xarxa de serveis i equipaments i de zones verdes. 

- Teixit associatiu juvenil ric amb diversitat d’àmbits 
(lleure, sociocultural, esportiu...) 

- Desenvolupament en el darrer any des del Punt 
d’Informació Juvenil de La Kaserna d’assessories 
especialitzades en els àmbits de la salut i el benestar 
personal (psicosocial), l’orientació acadèmica i 
professional, la mobilitat internacional i la 
participació, el voluntariat i l’associacionisme. 

- Ús intensiu i creatiu de les xarxes socials per part de 
l’equip de joventut. Capacitat per comunicar amb els 
i les joves utilitzant el seu llenguatge i canals. 

- Disposar de diversos plans sectorials (salut, infància, 
adolescència i família...) que tenen en compte 
l’atenció als i a les joves atenent a les característiques 
de la seva etapa vital. 

- Disposar de diagnosis, relativament recents en l’àmbit 
de les polítiques d’infància, l’adolescència i la inclusió 
social. 

Punts febles 

- Les dinàmiques de treball transversal entre 
departaments i regidories són febles. El Pla Local de 
Joventut no es té present com un document 
programàtic del conjunt de l’organització municipal. 

- No existeixen gaires espais de treball estables, 
compartits pels diferents tècnics municipals en 
l’àmbit de les polítiques de joventut. 

- Poca oferta d’activitats d’oci o esportives per a 
adolescents i joves gratuïtes. 

- Poca oferta d’activitats d’oci nocturn alternatiu (a 
anar a bars, discoteques...). 

- Poca oferta d’activitats d’estiu per a adolescents (a 
mode de Casal d’estiu). 

- L’oferta d’activitats esportives es troba concentrada 
a Les Comes. 

- Els Centres Cívics o les instal·lacions esportives i patis 
dels instituts no s’estan utilitzant suficientment per 
ampliar la distribució territorial de les activitats 
socioculturals i esportives i descentralitzar-les. 

- No s’han arribat a consolidar espais de participació 
juvenil amb visió global de les polítiques de joventut 
del municipi. La participació juvenil es concentra al 
voltant de projectes concrets (Impuls, Mostra...). 

- L’equipament juvenil de La Kaserna no compleix la 
funció d’espai de trobada per a adolescents i joves. 
En bona part com a conseqüència de la pandèmia. La 
major part de l’activitat que es fa és dirigida i amb 
inscripció.  

- Les entitats de lleure podrien tenir una paper de 
prescripció del programa Impuls entre els seus socis 
adolescents i joves. 

- Dificultat per descentralitzar els serveis d’orientació 
laboral de la seu d’Ig-Nova. Caldria acostar aquests 
serveis a equipaments juvenils i instituts. 

- El gruix dels i de les joves que participen en activitats 
i serveis són adolescents. Baixa participació relativa 
de persones joves majors de 18 anys. 

- Serveis d’orientació poc personalitzats, que atenguin 
la persona des de la seva situació i circumstàncies. 
Percepció de poca utilitat. Més aviat són serveis 
d’informació sobre recursos i són poc propers als i a 
les joves. 

- Dificultat dels professionals que no són 
específicament de joventut per comunicar les seves 
propostes al públic juvenil. 
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Oportunitats 

- Cal Badia i Centre Cívic Nord com a nous equipaments  
amb potencialitat per acollir noves propostes i 
projectes. 

- Bon clima d’entesa i relació amb les entitats juvenils. 

- Percepció generalitzada de l’existència de necessitats 
en els àmbits de l’educació (orientació, segones 
oportunitats...), l’accés al treball i la salut mental dels 
i de les joves. 

- Bona relació i acollida del servei de joventut en els 
Instituts. 

- Percepció dels joves de necessitat de serveis 
d’orientació i assessorament en els processos de 
transició acadèmica, d’inserció laboral i en l’àmbit de 
la salut i el benestar personal. 

- Consell d’infants consolidat. 

- Existeix demanda no coberta d’activitats d’estiu per a 
adolescents (model casal) 

- La pandèmia ha fet més clara la percepció dels i de les 
joves de la vulnerabilitat i de la importància de la cura 
emocional. 

Amenaces 

- Dificultat per atendre els projectes ja existents i la 
creació de nous projectes a Cal Badia amb el personal 
del departament de joventut actual. 

- Possible aparició a curt termini de llistes d’espera en 
serveis d’orientació personal que requereixen de fer 
un acompanyament sostingut a mig termini. 

- L’oferta d’ocupació en el territori és insuficient per 
atendre la inserció laboral de persones joves sense 
experiència prèvia. La manca d’ofertes de feina fa 
que els joves percebin els serveis d’orientació laboral 
com a “poc útils”. 

- Desconfiança dels i de les joves dels serveis 
d’orientació en l’àmbit de la salut mental (vergonya, 
estigmatització...). 
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2.5. CONCLUSIONS I PRIORITZACIÓ 

Tenint en compte la informació obtinguda en el procés de diagnosi, la priorització de les 

actuacions feta per tècnics/ques i joves i els recursos disponibles, es proposa l’organització del 

nou Pla Local de Joventut d’Igualada 2022-2026 al voltant de tres eixos principals: 

- Emancipació i èxit en les transicions, atenent de forma prioritària les transicions 

educativa i laboral. 

- Benestar dels i de les joves (físic, psicològic i social) 

- Participació social de les persones joves en la vida del municipi 

 

 

 

 

  

  

Emancipació i èxit 

en les transicions 
Benestar 

Participació social 

Salut 
Cohesió i suport social 
Igualtat i diversitat 
Lleure 
Esport 

Iniciatives socioculturals 
Cultura i creació 
Associacionisme i 
voluntariat 

Educació i 
formació 
Treball 
Habitatge 
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3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 
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3.1. MISSIÓ 

La missió del Pla Local de Joventut d’Igualada per al període 2022-2026 és facilitar al jovent 

igualadí les oportunitats, els recursos i els serveis suficients per promoure el seu 

desenvolupament integral i harmònic com a persones, els seus processos de transició a la vida 

adulta a través de la formació i l’accés a l’ocupació i la seva participació social, crítica i 

transformadora. 

El PLJ Igd 22-26 vol incidir, de forma clara i decidida, en tres dimensions de la vida de les persones 

joves del municipi: 

- El seu procés d’emancipació: la conquesta de l’autonomia personal en els processos de 

transició a la vida adulta, posant especial èmfasi en l’èxit de les trajectòries formatives i 

l’accés a l’ocupació. 

- El seu benestar integral: físic, emocional i social 

- L’exercici de la seva ciutadania a través de la participació social en les polítiques que 

l’afecten i en la vida social i cultural del seu municipi. 

 

 

3.2. VISIÓ 

L’horitzó que persegueix el PLJ Igd 22-26 és que Igualada esdevingui un municipi en què els i les 

joves... 

 

- Assoleixen l'autonomia personal... 

o Mitjançant l’accés a l’educació i l’èxit educatiu per a tots i totes, des de 

l’equitat, establint mesures i actuacions que permetin compensar i evitar la 

reproducció de les desigualtats d’origen social o personal i assolir l’èxit educatiu. 

o Mitjançant l’accés a l’ocupació i al treball, com a mitjà per al sosteniment 

econòmic personal i familiar, però també com a mitjà de participació en la 

construcció comunitària i de realització personal. És molt important facilitar 

recursos als i a les joves perquè puguin construir itineraris vocacionals i 

estimular la seva capacitat d’iniciativa i emprenedoria. 

o Mitjançant l’educació afectiva i emocional i la formació de competències per a 

la vida (life skills), - com la presa de decisions de forma autònoma i responsable, 

la capacitat per cercar i accedir als recursos i serveis de suport personal, la 

iniciativa personal i l’autocura del benestar personal – de forma que el procés 

educatiu s’orienti a l’assoliment del benestar i de la realització personal i no 

només a la formació per al treball i la producció. 

 

- Participen, són protagonistes de la transformació social i exerceixen la seva ciutadania, 

de forma crítica i activa... 

o Per això és necessari que se’ls escolti; que no se’ls discrimini o limiti l’accés a la 

participació per raó de la seva edat, i que es valori el seu punt de vista en tant 

que contribueix a formar una visió més completa, i també més complexa, de la 
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realitat. És important que s’escolti a tots i a totes, no només als més organitzats 

o als que disposen de més recursos personals per a l’expressió pública. En 

aquest sentit, cal donar-los la paraula, cal consultar-los i demanar-los opinió i 

cal sortir al seu encontre per teixir espais de comunicació i de participació activa. 

El desig de participar s’alimenta del sentiment de pertinença, de formar part. 

Així doncs, per mobilitzar la participació és primordial actuar de forma inclusiva 

amb els i les joves. 

o I cal anar més enllà d’escoltar-los i demanar-los l’opinió. Cal establir espais i 

construir projectes empoderadors. La transmissió educativa i cultural no 

requereix que els adults perdin o cedeixin part de la seva educació o de la seva 

cultura... Empoderar el jovent, donar-li capacitat per decidir i actuar, implicar 

cedir-li una part del poder adult i això requereix confiar en ells i en elles. Quin 

millor espai per cedir-los aquest poder que l’àmbit de les polítiques que els 

afecten directament? La visió que orienta el PLJ Igd 22-26 és la d’unes polítiques 

de joventut participades, activament i críticament, pel jovent. 

 

- I tot això es fa des de l’administració pública, amb criteris d’eficàcia,  eficiència i 

sostenibilitat, promovent intervencions des de la transversalitat, la 

interdepartamentalitat i la cooperació amb els agents socials de la ciutat. 

3.3. VALORS 

El PLJ Igd 22-26 assumeix els principis rectors i d’actuació apuntats en la Llei 33/2010, de l’1 

d’octubre, de polítiques de joventut. 

- La integralitat: les polítiques de joventut han de respondre a una perspectiva integral 

que interrelacioni els diversos àmbits de la vida de les persones joves i que s’articuli 

sobre la base de plantejaments de xarxa i coordinació transversal. 

- La transversalitat: el treball en el desenvolupament de les polítiques de joventut ha 

d’incorporar les diverses òptiques de treball sectorial i les diverses dinàmiques 

associatives i comunitàries pròpies de les persones joves, tenint en compte l’articulació 

en els diversos nivells territorials. Els departaments, les institucions, les entitats i els 

agents que correspongui han de treballar coordinadament en cada intervenció sobre les 

polítiques de joventut. 

- La territorialitat: les polítiques de joventut han d’incorporar el punt de vista territorial. 

Totes les actuacions necessàries en benefici de les persones joves s’han de dur a terme 

tenint en compte les diferents realitats territorials. 

Així mateix, els principis d’actuació, que el PLJ Igd 22-26 assumeix com a valors propis, són: 

- Universalitat: l’actuació pública en matèria de joventut s’ha d’adreçar a totes les 

persones joves sense distinció de sexe, ètnia, origen, estat civil, ideologia, creences, 

opció sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

- La igualtat d’oportunitats. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de reduir 

les desigualtats entre els diferents punts de partida de les persones joves en el procés 

d’elaboració de llur propi projecte de vida. Les actuacions administratives són 
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compatibles amb una discriminació positiva si aquesta es justifica per una situació de 

desigualtat material, cerca la igualtat real i facilita la integració social.  

- L’atenció a la diversitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de 

considerar i atendre la diversitat i la diferència de gènere, ètnica, territorial, física, 

psíquica, social i cultural, per garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones joves 

i promoure el valor de la solidaritat en la diversitat. 

- L’emancipació juvenil. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de tendir a 

facilitar les condicions bàsiques necessàries per a l’emancipació de les persones joves. 

- La participació. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir una 

cultura participativa i facilitar que les persones joves, en els diferents àmbits socials, es 

puguin vincular als processos de presa de decisions i a les entitats juvenils i formar-ne 

part. 

- La corresponsabilitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir 

capacitat de decisió i gestió sobre els afers públics i potenciar la corresponsabilitat en el 

seu exercici. La gent jove ha de poder participar en les polítiques públiques, per si 

mateixos o per mitjà d’entitats, per prendre part en el disseny de les polítiques socials 

destinades a les persones joves. 

- La innovació i l’aprenentatge social. L’actuació administrativa en matèria de joventut 

ha d’incorporar com a base per a la construcció de les polítiques de joventut la innovació 

permanent, l’aprenentatge social, l’experimentació i la negociació. 

- La proximitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut, per millorar l’aplicació 

de polítiques de joventut adequades a cada territori i a cada col·lectiu, ha de promoure 

el disseny i l’aplicació de solucions des dels centres de decisió situats prop de les 

persones joves. 

- L’interès juvenil. Totes les polítiques públiques han de tenir en compte la dimensió 

juvenil, especialment les que afecten les persones joves d’una manera directa o 

indirecta. 

- La coordinació, la cooperació i la planificació. Les polítiques de joventut han de 

respondre a les necessitats detectades. És un deure de les administracions públiques 

catalanes amb competència en aquesta matèria la coordinació, la cooperació i la 

planificació de les polítiques de joventut, tant pel que fa al disseny com a l’execució. 

- L’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable. Els programes i les actuacions adreçades 

als i a les joves  han d’estar dotats dels recursos suficients per assolir els objectius 

previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat i gestionant-los amb 

responsabilitat. 

- La descentralització i la desconcentració. Les polítiques de joventut s’han de planificar 

des de la proximitat, tot garantint-ne la plena eficàcia i l’execució. 

- La sostenibilitat social i mediambiental. Assumint i treballant per a l’assoliment dels 

Objectius per al Desenvolupament Sostenible. 
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4. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I 
ACTUACIONS 
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4.1. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 
 

4.1.1. Línia estratègica 1. Èxit en les transicions educativa i laboral 

Objectiu general 1.1. Augmentar l’èxit i la continuïtat en les trajectòries educatives de les 

persones joves, facilitant l’accés als recursos formatius i l’orientació acadèmica. 

Objectius específics: 

 

1.1.1. Oferir informació, orientació i acompanyament personalitzats mitjançant 

assessories especialitzades en els àmbits de l’educació, l’ocupació, la salut i el 

benestar personal. 

1.1.2. Detectar els i les joves que finalitzen o abandonen els estudis d’ESO, cicles 

formatius o Batxillerat sense obtenir la titulació i que no continuen estudiant i 

oferir-los orientació personalitzada i una solució de continuïtat. 

1.1.3. Detectar i atendre situacions d’absentisme escolar en l’ESO. Desenvolupar i 

aplicar el Pla Local d’Absentisme Escolar. 

1.1.4. Difondre els serveis i programes adreçats a facilitar el retorn al sistema educatiu 

de joves que l’han abandonat amb nivells formatius d’ESO, com el Programa 

Noves Oportunitats Educatives (NOE), cursos i proves d’accés, formació de 

persones adultes o altres similars. 

1.1.5. Oferir suport en la tramitació electrònica de preinscripcions, matriculacions i 

sol·licitud de beques. 

1.1.6. Oferir activitats de difusió i dinamització d’informació acadèmica: xerrades, 

tallers, presència a la Fira d’ensenyament. 

1.1.7. Oferir activitats per a la formació d’habilitats i competències per a la presa de 

decisions, la gestió de l’estrès i l’estudi. 

1.1.8. Oferir activitats de difusió i dinamització d’informació de mobilitat 

internacional. 

1.1.9. Oferir programes de diversificació curricular per a alumnes de 3r i 4r d’ESO amb 

més dificultats amb la finalitat de promoure la seva continuïtat en els estudis. 

1.1.10. Oferir Programes de Formació Professional Inicial als i a les alumnes que 

finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat. 

1.1.11. Difondre i donar a conèixer l’oferta formativa de la ciutat i de la Conca d’Òdena 

mitjançant l'organització de la Fira d’Ensenyament d’Igualada. 

1.1.12. Facilitar espais adequats per a l’estudi en períodes d’exàmens ampliant l’horari 

de la biblioteca i cercant altres emplaçaments per tal de distribuir en els diversos 

barris l’oferta d’aquest servei (instituts, equipaments cívics i juvenils...). 

1.1.13. Oferir un servei de reforç acadèmic a La Kaserna i a Cal Badia que incorpori la 

formació de competències d’auto-organització i estudi. (Programa 

d’Acompanyament Educatiu a l’ESO) 

1.1.14. Promoure la mobilitat internacional en l’àmbit acadèmic. 
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Objectiu general 1.2. Millorar l’ocupabilitat de les persones joves i facilitar el seu accés a 

l’ocupació. 

 

Objectius específics: 

1.2.1. Informar, assessorar i orientar les persones joves en el seu procés de recerca de 

feina mitjançant la difusió d’ofertes laborals (borsa de treball) i la formació de 

competències per a l’ocupabilitat (Club de feina, tallers i activitats 

d’orientació…). 

1.2.2. Promoure la contractació de joves en l’organització municipal mitjançant 

contractes en pràctiques i plans d’ocupació. 

1.2.3. Millorar la formació tècnica professional de les persones joves mitjançant cursos 

de formació ocupacional vinculats al teixit empresarial de la comarca. 

1.2.4. Promoure l’actitud emprenedora entre les persones joves. 

1.2.5. Promoure la mobilitat internacional com a mitjà de millora de l’ocupabilitat de 

les persones joves. 

 

Projectes, serveis i actuacions: 

1. Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil 

1.1. Servei d’Informació i orientació juvenil 

1.2. Assessoria acadèmica 

1.3. Assessoria laboral 

1.4. Assessoria de salut i benestar personal – Consulta Jove 

1.5. Assessoria de participació, voluntariat i associacionisme 

1.6. #Pins. Programa d’Informació juvenil en els Instituts 

1.7. @IgualadaJove 

1.8. Butlletí electrònic – Agenda jove d’Igualada 

2. Dispositiu de detecció i atenció a joves en risc d’abandonar la formació en l’etapa post-

obligatòria – NOE (Noves oportunitats educatives). 

3. Pla integral de prevenció de l’absentisme i de promoció de l’èxit educatiu al municipi 

d’Igualada 

4. Fira d’ensenyament d’Igualada 

5. Activitats d’orientació acadèmica en els instituts (incloses en la programació AIRE) i a la 

Kaserna. 

6. Tallers de competències i habilitats per a l’estudi en els instituts (incloses en la 

programació AIRE) i a la Kaserna. 

7. Tallers de suport en la tramitació de preinscripcions i sol·licitud de beques. 

8. Tallers de competències per a l’ocupació en els instituts (inclosos en la programació 

AIRE) i a la Kaserna 

9. Servei d’orientació per a l’ocupació – Ig-Nova 

Tallers i activitats grupals d’orientació per a la recerca de feina 

Oficina Tècnica Laboral Ig-Nova (Persones amb diversitat funcional) 

10. Servei de formació per a l’ocupació – Ig-Nova 

Cursos de Formació ocupacional i Certificats de professionalitat  
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Joves en Pràctiques 

Plans d’ocupació 

11. Servei de suport en la recerca de feina – Ig-Nova 

Borsa de treball Ig-Nova/Kaserna/Web/Xarxes 

Club de la feina Ig-Nova 

12. Programa d’Acompanyament Educatiu en la Secundària (Evolució de l’espai de deures + 

tallers de tècniques d’estudi). 

13. Sales d’estudi 

14. Projectes de diversificació curricular 

15. Programes de Formació Professional Inicial 

16. Masoveria urbana 

 
 

4.1.2. Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 

Objectiu general 2.1. Promoure hàbits de vida saludables i disminuir les conductes de risc en 

els diversos àmbits de la vida de les persones joves. 

Objectius específics: 

 

2.1.1. Realitzar periòdicament una enquesta sobre hàbits de salut i conductes de risc 

en la població adolescent 

2.1.2. Promoure la pràctica esportiva juvenil 

2.1.3. Aprofitar els espais de participació i oci juvenil (Corresponsals, Festa major...) 

per a la prevenció del consum de drogues i altres conductes de risc i de les 

violències masclistes. 

2.1.4. Desenvolupar activitats orientades a la formació d’hàbits de vida saludables i la 

prevenció de conductes de risc en els instituts (incloses dins la programació 

AIRE). 

2.1.5. Promoure espais d’oci saludable. 

2.1.6. Oferir activitats i espais d’informació i assessorament en l’àmbit de la sexualitat, 

el sistema sexe-gènere i l’afectivitat. 

 

Objectiu general 2.2. Promoure l’educació emocional i la formació de competències socials i 

per a la vida. 

 

Objectius específics: 

2.2.1. Desenvolupar activitats preventives en l’àmbit de la salut mental i emocional 

mitjançant un espai de consulta per al benestar i el creixement personal i 

l'organització d’activitats grupals d’educació emocional. 

2.2.2. Desenvolupar un programa d’activitats d’educació emocional i formació de 

competències socials i per a la vida (incloses en la programació AIRE) a 

desenvolupar en els instituts. 
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Projectes, serveis i actuacions: 

1. Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil 

17. Consulta Jove 

18. Activitats de prevenció i promoció de la salut en els instituts (activitats incloses en la 

programació AIRE) 

19. Tallers i activitats de promoció de la igualtat de gènere i la prevenció de les violències 

masclistes en els instituts (Inclosos en la programació AIRE) 

20. Enquesta d’hàbits de salut i conductes de risc entre els i les adolescents 

21. Campanyes de sensibilització en l’àmbit de la igualtat de gènere i les violències masclistes 

i la prevenció del consum de drogues 

22. Sessió sobre prevenció del consum de drogues en cursos de monitors/es, grup de 

Corresponsals i AMPAs 

23. Activitats de lleure per a adolescents (evolució de Kaserneta) 

24. Activitats de lleure per a joves (evolució de l’Agenda +16) 

25. Estiu Jove 

26. Casal d’estiu del Servei Socioeducatiu per a adolescents de 12 a 16 anys 

27. Esport i Valors 

28. Natació joves 

29. Esport urbà: work-out, skate, boulder 

30. Beques (ajuts econòmics) per a la pràctica esportiva federada 

31. Preus joves en els equipaments esportius 

32. Esport als instituts. Programa FIT Jove 

33. Campanyes d’informació i prevenció de riscos derivats del consum d’alcohol i altres 

drogues en espais d’oci nocturn (Festa Major) 

34. Protocol de detecció i actuació davant el consum de drogues per part de joves i adolescents 

35. Punt Lilia. Accions de prevenció de violències masclistes i homofòbiques en espais d’oci 

nocturn (Festa Major) 

 
 

4.1.3. Línia estratègica 3. Participació 

Objectiu general 3.1. Promoure i facilitar la participació dels joves en la governança del PLJ Igd 

22/26 i en la vida social i cultural del municipi 

 

Objectius específics: 

3.1.1. Promoure espais de participació dels joves en la governança del Pla Local de Joventut. 

Impulsar la Taula Jove com espai de participació dels joves en la governança i seguiment 

del PLJ Igd 22-26. 

3.1.2. Promoure la iniciativa juvenil i l’aprenentatge per a l’autogestió de projectes. 

3.1.3. Promoure la participació dels i de les joves estudiants en els Instituts i en els seus òrgans 

(delegats, Consell Escolar...) 

3.1.4. Oferir informació sobre l’oferta cultural i associativa de la ciutat 
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3.1.5. Consultar els i les joves sobre les qüestions de la vida de la ciutat que els puguin afectar. 

Crear i dinamitzar un Consell d’Adolescents com a òrgan consultiu municipal. 

3.1.6. Oferir assessorament a les entitats juvenils sobre aspectes legals, de funcionament, 

organització d’activitats, gestió de projectes, etc. 

3.1.7. Oferir suport econòmic i de recursos materials a les entitats juvenils del municipi per 

tirar endavant les seves activitats i serveis. 

3.1.8. Facilitar la difusió i el coneixement de les entitats i col·lectius juvenils entre els i les joves 

per tal que augmenti el número de joves associats/des. 

Projectes, serveis i actuacions: 

1. Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil – SIOAJ La Kaserna        

1.3. Assessoria de mobilitat internacional (programes de voluntariat a l’estranger i de 

cooperació internacional) 

1.5. #Pins. Programa d’Informació juvenil en els Instituts 

1.6. @Igualadajove 

1.7. Assessoria de participació, voluntariat i associacionisme – Viver de projectes. 

1.8. Agenda jove d’Igualada 

36. Taula Jove – Pla Local de Joventut Igd 22-26 

37. IMPULS – Pressupostos participatius joves 

38. Grup de joves #Mostra Jove 

39. #Pins. Grup de Corresponsals 

40. Certamen de música jove d’Igualada 

41. Subvenció a activitats i projectes d’entitats i associacions juvenils 

42. Cessió d’espais i recursos tècnics per a activitats i projectes juvenils 

43. Festival Anòlia 

44. Fins als 25 a 5 

45. Igual’Art 

46. Encambra’t 
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4.2. ACTUACIONS 
 
Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
Línia estratègica 2. Benestar personal 
Línia estratègica 3. Participació 

Actuació 1. Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 30 anys. 

Altres destinataris: Famílies: consultants, demandants d’informació 
Professorat: prescriptors/es del servei, ús d’activitats grupals proposades pel servei a l’aula, passa-classes. 
Professionals d’altres àrees municipals: difusió de les seves activitats i serveis 

Objectius específics: - Facilitar l’accés a la informació als i a les joves sobre les oportunitats, serveis i recursos existents en el territori 
- Atendre les consultes dels i de les joves presencialment, telefònicament i a través del correu electrònic i de les xarxes socials 
- Difondre informacions d’interès juvenil mitjançant publicacions, web i xarxes socials 
- Desenvolupar activitats de dinamització de la informació 
- Oferir serveis d’assessorament especialitzat en els àmbits acadèmic, laboral, de la salut i el benestar personal. 

Descripció: Servei d’informació i orientació juvenil de caràcter generalista. 
Ha de respondre als requeriments del Reglament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 
En el SIOAJ s’integren: 

- Serveis d’assessorament especialitzat: 1.2. Assessoria acadèmica, 1.3. Assessoria laboral, 1.4. Assessoria de salut i benestar – Consulta Jove, 1.5. Assessoria de participació, voluntariat 
i associacionisme. 

- Serveis de descentralització de la informació en els instituts: 1.6. #Pins – Programa d’informació juvenil en els instituts 
- Serveis de comunicació i difusió de la informació: 1.7 Igualadajove.cat i 1.8. Butlletí electrònic . Agenda Jove d’Igualada 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per als diferents serveis i assessories 
- Número d’activitats de dinamització de la informació i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Registre d’atencions del SIOAJ i Assessories 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 2.  Dispositiu de detecció i atenció a joves en risc d’abandonar la formació en l’etapa post-obligatòria. NOE (Noves Oportunitats Educatives) 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 16 i 24 anys que abandonen els estudis postobligatoris sense obtenir titulació. 

Altres destinataris: Famílies, professorat, professionals d’altres àrees municipals (possibles prescriptors) 

Objectius específics: - Disminuir el percentatge d’AEP (Abandonament Escolar Prematur) 
- Potenciar els contextos locals en la lluita contra l’AEP. 
- Millorar l’equitat educativa amb propostes centrades e joves vulnerables. 
- Fomentar la socialització, l’autonomia i la vinculació dels joves al seu entorn. 
- Potenciar la presa de decisions i l’autoconeixement de les joves 
- Acompanyar els i les joves en el procés d’elecció i transició cap als estudis postobligatoris 

Descripció: El projecte Noves Oportunitat Educatives-NOE és una iniciativa que es du a terme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Aquest projecte pretén lluitar contra l’abandonament 

escolar prematur (AEP);  impulsant la coordinació entre els diferents equipaments i serveis municipals, i posant en pràctica un sistema integral d’acompanyament, orientació informació de 

la població jove. 

Departaments implicats: Joventut, Ensenyament, Dinamització econòmica i Serveis Socials Departament que lidera: Joventut i Ensenyament 

Comunicació: Webs municipals, Guia de centres, Campanyes de preinscripció, Campanya de la Fira de l’Ensenyament i mapes de recursos 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per al projecte 
- Número d’usuaris derivats al projecte. 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries i del professorat 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Registre d’atencions informatives i derivacions. 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries i del professorat 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 3. Pla integral de prevenció de l’absentisme i de promoció de l’èxit Educatiu al municipi d’Igualada 

Col·lectiu destinatari: Joves estudiants en les etapes obligatòries (primària i ESO) 

Altres destinataris: Famílies, professorat, professionals d’altres àrees municipals implicades 

Objectius específics: - Reduir l’absentisme escolar en les etapes d’educació obligatòria i aconseguir la plena escolarització. 
- Reduir l’abandonament escolar en l’etapa d’educció secundària. 
-Sensibilitzar sobre la importància d’acabar l’etapa d’educació secundària. 
-Fomentar la coordinació amb els centres escolars. 
-Implicar tots els agents educatius del municipi. 

Descripció: Inclòs e el Pla d’Infància i Adolescència d’Igualada (2018) el Protocol del Pla d’Absentisme és una eina per combatre l’abandonament escolar prematur i el fracàs escolar, així com per prevenir 

la falta d’assistència en les etapes educatives obligatòries, tot implicant a tots els agents educatius i  establint mesures preventives i plans d’acollida i reincorporació de l’alumne absentista a 

l’aula. 

Departaments implicats: Ensenyament, joventut, Serveis sanitaris, Serveis socials i Policia local Departament que lidera: Ensenyament 

Comunicació: Comunicació interna 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número d’adolescents de 12 a 16 anys atesos 
- Valoració tècnica de les professionals implicades 

- Registre del número d’adolescents de 12 a 16 anys atesos 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 4.  Fira d’ensenyament d’Igualada 

Col·lectiu destinatari: Joves de 16 a 30 anys 

Altres destinataris: Famílies, professorat i professionals d’altres àrees municipals 

Objectius específics: - Facilitar l’accés a la informació als i a les joves sobre les oportunitats, serveis i recursos acadèmics i formatius postobligatoris existents a Igualada. 
- Atendre les consultes dels i de les joves relatives a ensenyaments i formacions postobligatòries 
- Difondre informació acadèmica i formativa d’interès juvenil mitjançant publicacions, web i xarxes socials 
- Oferir serveis d’assessorament especialitzat en l’ àmbit acadèmic 

Descripció: Fira que persegueix orientar a tot el jovent i famílies d’Igualada en les diferents opcions acadèmiques per a que disposin d’informació per decidir i encertar el seu futur camí acadèmic i 
professional. 
Inclou: 

- Stands informatius amb tota l’oferta formativa de la ciutat. 
- Xerrades d’orientació 
- Punt d’orientació per resoldre dubtes. 

Departaments implicats: Dinamització econòmica, ensenyament i joventut Departament que lidera: Dinamització econòmica 

Comunicació: Web  https://firaensenyamentigualada.cat, webs  Igualadajove i municipal i xarxes socials.    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)     

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per a les consultes 
- Número d’expositors i visitants 
- Grau de satisfacció de les persones usuàries 
- Grau de satisfacció dels expositors 

- Registre i/o recompte de consultes 
- Registre d’atencions de l’ Assessoria acadèmica 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 
- Qüestionari de satisfacció als expositors 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 

https://firaensenyamentigualada.cat/
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 5. Activitats d’orientació acadèmica en els Instituts incloses en la programació AIRE i a la Kaserna 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 18 anys 

Altres destinataris: Professorat 

Objectius específics: - Posar a l’abast dels centres educatius els múltiples recursos existents per ampliar les oportunitats d’aprenentatge dels alumnes. 
- Ressaltar les potencialitats de la ciutat en quant a serveis i recursos acadèmics a la ciutat. 
- Oferir una sèrie d’activitats i propostes educatives de qualitat 

Descripció: Guia d’activitats i recursos destinats a tot l’alumnat dels centres educatius d’Igualada que es realitzen en horari lectiu, dins o fora dels centres educatius en funció del tipus d’activitat. 

Departaments implicats: Ensenyament i joventut Departament que lidera: Ensenyament 

Comunicació: Webs Aireigualada ,municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells,)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de participants i perfil de l’usuari/a per a les diferents activitats 
- Número d’activitats d’orientació acadèmica en els instituts i a La Kaserna 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 6. Tallers de competències i habilitats per a l’estudi en els instituts incloses en la programació AIRE i a la Kaserna 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 18 anys 

Altres destinataris: Professorat i famílies 

Objectius específics: - Posar a l’abast dels centres educatius els múltiples recursos existents per desenvolupar competències i habilitats per a l’estudi. 
- Ressaltar les potencialitats de la ciutat en quant a serveis i recursos acadèmics a la ciutat. 
- Oferir una sèrie d’activitats i propostes educatives de qualitat 

Descripció: Guia d’activitats i recursos destinats a tot l’alumnat dels centres educatius d’Igualada que es realitzen en horari lectiu, dins o fora dels centres educatius en funció del tipus d’activitat 

Departaments implicats: Ensenyament i Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Webs Aireigualada, municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats...)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de participants perfil de l’usuari/a per a les diferents activitats 
- Número d’activitats d’orientació acadèmica en els instituts i a La Kaserna 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 7. Tallers de suport en la tramitació de beques i preinscripcions acadèmiques 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 30 anys 

Altres destinataris: Famílies 

Objectius específics: - Facilitar l’accés a la informació als i a les joves sobre les oportunitats, serveis i recursos existents en quant a beques d’estudis 
- Atendre les consultes dels i de les joves presencialment, telefònicament i a través del correu electrònic i de les xarxes socials 
- Difondre informacions sobre beques d’interès juvenil mitjançant publicacions, web i xarxes socials 
- Desenvolupar activitats de dinamització de la informació 
- Oferir serveis d’assessorament especialitzat en l’àmbit acadèmic 

Descripció: Activitats especialitzades de suport i ajuda per la tramitació de preinscripcions i sol·licitud de beques d’estudi. 

Departaments implicats: Joventut i Consell Comarcal de l’Anoia Departament que lidera: Joventut i Consell 
Comarcal de l’Anoia 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 



 

130 
 

Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 8. Tallers de competències per a l’ocupació en els instituts incloses en la programació AIRE i a la Kaserna 

Col·lectiu destinatari: Joves estudiants en els instituts (2n cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius), joves de 16 a 30 anys a La Kaserna 

Altres destinataris: Professorat, famílies 

Objectius específics: - Oferir assessorament, informació i orientació professional als joves .. 
- Fomentar l’accés al mercat de treball de les persones joves i d’altres d’Igualada i la seva ocupabilitat. 
- Establir una intermediació entre l’oferta i la demanda a Igualada i l’Anoia. 

Descripció: - Xerrades d’orientació professional i assessorament grupal als Instituts d’Igualada. 
- Xerrades dirigides a grups des de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat. 
- Sessions grupals d’orientació dirigits a joves usuaris de la Kaserna. 

Departaments implicats: Dinamització econòmica Departament que lidera: Dinamització econòmica 

Comunicació: https://www.aireigualada.cat 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per als diferents serveis i assessories 
- Número d’activitats de dinamització de la informació i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 

https://www.aireigualada.cat/
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 9. Servei d’orientació per a l’ocupació – Ig-Nova 

Col·lectiu destinatari: Joves de 16 a 30 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Oferir assessorament, informació i orientació professional a totes les persones que tenen edat laboral. 
- Fomentar l’accés al mercat de treball de les persones joves i d’altres d’Igualada i la seva ocupabilitat. 
- Establir una intermediació entre l’oferta i la demanda a Igualada i l’Anoia. 
- Prestar el servei tant a les persones com a empreses. 
- Establir col·laboracions amb la Diputació de Barcelona i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

Descripció: Servei d’informació i orientació laboral de caràcter generalista. 
En l’Ig-nova s’integren: 

- Tallers i activitats grupals d’orientació per a la recerca de feina i d’orientació professional. 
- Assessoraments individuals d’orientació professionals. 
- Polítiques actives d’Ocupació: Joves en pràctiques, plans d’ocupació... 
- L’Oficina Tècnica Laboral Ig-nova 
- Borsa de Treball i servei de prospecció 

Servei d’acreditació de competències professionals 

Departaments implicats: Dinamització econòmica i joventut Departament que lidera: Dinamització econòmica 

Comunicació: Xarxes socials      Correu electrònic      Materials Gràfics 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a  
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte de consultes ateses 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries. 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 10. Servei de formació per a l’ocupació – Ig-Nova 

Col·lectiu destinatari: Joves de 16 a 30 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Oferir assessorament, informació i orientació professional a totes les persones que tenen edat laboral. 
- Fomentar l’accés al mercat de treball de les persones joves i d’altres d’Igualada i la seva ocupabilitat. 
-Establir una intermediació entre l’oferta i la demanda a Igualada i l’Anoia. 
- Prestar el servei tant a les persones com a empreses. 
- Establir col·laboracions amb la Diputació de Barcelona i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

Descripció: Servei d’informació i orientació laboral de caràcter generalista. 
En l’Ig-nova s’integren: 

- Cursos de formació ocupacional i Certificats de professionalitat 
- Formació Dual 

Departaments implicats: Dinamització econòmica i joventut Departament que lidera: Dinamització econòmica 

Comunicació: Xarxes socials      Correu electrònic      Materials Gràfics 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a  
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte de consultes ateses 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 11. Servei de suport en la recerca de feina – Ig-Nova 

Col·lectiu destinatari: Joves de 16 a 30 anys 

Altres destinataris: Empreses i potencials ocupadors 

Objectius específics: - Oferir assessorament, informació i orientació professional a totes les persones que tenen edat laboral. 
- Fomentar l’accés al mercat de treball de les persones joves i d’altres d’Igualada i la seva ocupabilitat. 
-Establir una intermediació entre l’oferta i la demanda a Igualada i l’Anoia. 
- Prestar el servei tant a les persones com a empreses. 
- Establir col·laboracions amb la Diputació de Barcelona i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

Descripció: Servei d’informació i orientació laboral de caràcter generalista. 
En l’Ig-nova s’integren: 

- Borsa de treball Ig-Nova  
Club de Feina Ig-Nova 

Departaments implicats: Dinamització econòmica i joventut Departament que lidera: Dinamització econòmica 

Comunicació: Xarxes socials      Correu electrònic      Materials Gràfics 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a  
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte de consultes ateses 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 12. Programa d’acompanyament educatiu en la Secundària 

Col·lectiu destinatari: Joves entre els 12 i els 16 anys 

Altres destinataris: Famílies i professorat 

Objectius específics: - Dotar d’espais d’acompanyament a l’alumnat jove d’ESO tant durant el curs escolar com en l’època estival. 
- Contribuir i promoure l’èxit escolar a través del reforç escolar. 
- Oferir suport per a la realització de les tasques escolars per tal de reforçar l’assoliment de les matèries escolars. 
- Treballar dinàmiques motivacionals, tècniques d’estudi i educació emocional amb l’alumnat d’ESO de la ciutat. 

Descripció: Espai on els i les joves poden realitzar els seus deures escolars I proposar consultes amb l’objectiu de crear l’hàbit d’estudi i l’espai ‘estudi de cada jove. 

Departaments implicats: Ensenyament i joventut Departament que lidera: Ensenyament 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials   Materials gràfics (fulletó)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de joves que utilitzen el servei 
- Índex de satisfacció amb el servei 

- Registres d’inscripcions i assistència 
- Qüestionari de satisfacció i propostes de millora 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 13. Sales d’estudi 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Facilitar espais on els joves estudiants poden estudiar i/o fer els deures tant de forma individual com grupal 
- Cedir espais a grups de joves per realitzar treballs escolars 
- Facilitar l’accés i adhesió dels i les joves als espais de l’equipament de La Kaserna 

Descripció: Obertura i cessió de sales per a l’estudi individual i grupal als i les estudiants d’Igualada a l’equipament juvenil La Kaserna. 

Horari d’obertura tot l’any. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per al servei 
- Número d’assistents i reserves 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte de reserva i d’assistència 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 
-  

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 14. Projectes de diversificació curricular 

Col·lectiu destinatari: Alumnat de 3r i 4r d’ESO a proposta de l’equip docent 

Altres destinataris: Professorat i famílies 

Objectius específics: - Facilitar l’assoliment dels objectius i de les competències bàsiques de l’etapa final d’ESO. 
- Potenciar entre l’alumnat l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria. 

Descripció: Programes que comporten una organització curricular diferent per àmbits de coneixement i activitats d’aplicació pràctica fora del centre escolar així com projectes interdisciplinaris. A 
Igualada reben el nom de Projecte Estades. 
Es basen en una metodologia específica i personalitzada.  
Aquests programes poden comportar en alguns casos d’un horari de permanència al centre també diferent. 

Departaments implicats: Ensenyament Departament que lidera: Ensenyament 

Comunicació: Interna amb els equips docents dels instituts i amb els agents que acullen les estades de l’alumnat participant 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil d’alumnat 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries ii dels agents que acullen l’estada 

- Registre i/o recompte d’accions 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries i dels agents que acullen l’estada 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 15. Programes de Formació Professional Inicial 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 15 i 17 anys que han cursat com a mínim fins a 3r d’ESO i compten amb el consell orientador del seu centre educatiu 

Altres destinataris: Professorat, famílies 

Objectius específics: - Preparar el i la jove per iniciar-se e l’aprenentatge d’un ofici i realitzar activitats professionals. 
- Aconseguir les competències professionals corresponents a una qualificació de niell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. 
- Permetre l’accés, un cop superats els dos cursos, a cicles de grau mig i/o assolir el Graduat en ESO 

Descripció: Els cicles formatius de grau bàsic complementen l’oferta formativa de la formació professional, conjuntament amb els cicles formatius de grau mitjà i superior. E acabar aquesta formació 

l’alumnat obté el Títol Professional Bàsic que li permetrà l’accés a cicles de grau mitjà i/o assolir el títol de Graduat e Educació Secundària Obligatòria 

Departaments implicats: Ensenyament Departament que lidera: Ensenyament 

Comunicació: Interna amb els agents educatius. Difusió de l’oferta formativa i del període d’inscripció 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil d’alumnat 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’alumnat derivat a través de consells orientadors 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 1. Emancipació i èxit en les transicions – formació/ocupació 
 

Actuació 16. Masoveria urbana 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 18 i 35 anys que compleixin amb les bases de la convocatòria 

Altres destinataris: Propietaris que vulguin oferir un habitatge als masovers/es 

Objectius específics: - Facilitar l’emancipació de les persones jove. Oferir una alternativa d’allotjament socials per aquells joves que necessitin un habitatge 
- Ampliació del parc d’habitatge de lloguer social 
- Promoció de la rehabilitació d’immobles en desús o degradats 

Descripció: Aquest és un programa específic de mobilització d’habitatges dins l’àmbit municipal que consisteix en oferir als propietaris d’aquests, diversos ajuts i avantatges per dur a terme les obres de 
rehabilitació o reforma i posada al dia de les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i/o eficiència energètica exigida per la normativa vigent de l’interior dels seus habitatges per destinar-los 
al projecte de Masoveria urbana i, si és el cas, dels elements comuns de l’immoble. 
El projecte pretén facilitar l’accés dels joves als habitatges, tenint en compte que aquest és un dels col·lectius amb més dificultats per accedir a aquests. Els joves que accedeixin a la condició 

de masover rebran una formació inicial bàsica per dur a terme les obres necessàries a l’habitatge i el seu posterior manteniment. Aquesta forma de rehabilitació és un dels punts forts del 

projecte ja que suposa una reducció de costos econòmics, la corresponsabilitat de realitzar millores del que serà el seu futur habitatge i l’aportació de nous coneixements en rehabilitació i 

manteniment que li reporta als joves masovers. 

Departaments implicats: Habitatge, joventut i Serveis socials Departament que lidera: Habitatge 

Comunicació: Campanya específica a través de Webs, xarxes socials 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de masovers/es - Registre d’atencions informatives i derivacions 
- Qüestionari de satisfacció a les persones beneficiàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 17. Servei Consulta Jove 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys 

Altres destinataris: Famílies, professorat i altres professionals que puguin actuar com a prescriptors del servei 

Objectius específics: - Informar i orientar els i les joves en els àmbits de la sexualitat, les relacions familiars, socials i de parella, la gestió de conflictes i el benestar personal 
- Desenvolupar activitats d’educació emocional i autoconeixement 
- Prevenir i abordar mitjançant informació i orientació personal conductes de risc i situacions de malestar emocional 

Descripció: Servei on compartir preocupacions, dubtes sobre sexualitat i relacions, gestió de conflictes i emocions, on adquirir habilitats personals i socials per afrontar la vida. Està liderat per una 
psicòloga, que orienta i dona eines per millorar el benestar i les relacions amb les persones de l'entorn. 
Els serveis que ofereix la “La consulta Jove” van des de l'atenció individualitzada a la intervenció amb grups de joves, creant també espais de reflexió i assessorament a altres professionals de 
l’àmbit educatiu i atenció familiar si es sol·licita. Aquest servei començarà oferint un taller d’habilitats personals en format presencial anomenat “Atreveix-te”, on s’obrirà debat sobre 
diferents temes i es resoldran dubtes. 
“La consulta Jove” obre els matins de dimecres i divendres, de 9 a 13h, i les tardes de dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 19h. Per fer una trobada presencial, cal demanar cita prèvia al 621 251 

732. I també es pot demanar una atenció telefònica, adreçant la consulta per Whatsapp al mateix número de telèfon o enviant un correu electrònic a laconsultajove@anoiajove.cat. 

Departaments implicats: Joventut i Consell Comarcal de l’Anoia Departament que lidera: Consell Comarcal de 
l’Anoia 

Comunicació: Webs anoiajove.cat i igualada jove.cat  Xarxes socials  Materials gràfics 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a 
- Número d’activitats i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 18. Activitats de prevenció i promoció de la salut en els instituts incloses en la programació AIRE 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 18 anys 

Altres destinataris: Professorat 

Objectius específics: - Posar a l’abast dels centres educatius els múltiples recursos existents per prevenir i fer promoció de la salut. 
- Ressaltar les potencialitats de la ciutat en quant a serveis i recursos acadèmics a la ciutat. 
- Oferir una sèrie d’activitats i propostes educatives de qualitat 

Descripció: Guia d’activitats i recursos destinats a tot l’alumnat dels centres educatius d’Igualada que es realitzen en horari lectiu, dins o fora dels centres educatius en funció del tipus d’activitat. 

Departaments implicats: Ensenyament i Salut Departament que lidera: Salut 

Comunicació: https://www.aireigualada.cat 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de participants perfil de l’usuari/a per a les diferents activitats 
- Número d’activitats realitzades 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 
-  

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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https://www.aireigualada.cat/
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 19. Activitats de promoció de la igualtat de gènere i de prevenció de les violències masclistes en els instituts incloses en la programació AIRE 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 18 anys 

Altres destinataris: Professorat 

Objectius específics: - Posar a l’abast dels centres educatius els múltiples recursos existents per prevenir les violències masclistes en els instituts. 
- Promoure la igualtat de gènere entre l’alumnat dels centres educatius de la ciutat. 
- Ressaltar les potencialitats de la ciutat en quant a serveis i recursos acadèmics a la ciutat. 
- Oferir una sèrie d’activitats i propostes educatives de qualitat 

Descripció: Guia d’activitats i recursos destinats a tot l’alumnat dels centres educatius d’Igualada que es realitzen en horari lectiu, dins o fora dels centres educatius en funció del tipus d’activitat. 

Departaments implicats: Ensenyament i Gènere Departament que lidera: Gènere 

Comunicació: https://www.aireigualada.cat 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de participants perfil de l’usuari/a per a les diferents activitats 
- Número d’activitats realitzades 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 
-  

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 20. Enquesta d’hàbits de salut i conductes de risc entre els i les adolescents 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 16 anys 

Altres destinataris: Professionals i agents socioeducatius 

Objectius específics: - Conèixer alguns hàbits i conductes relacionades amb l salut dels i de les joves escolaritzats/des a 4t d’ESO d’Igualada 
- Identificar-ne factors de risc en els i les joves escolaritzats/des a 4y d’ESO de la ciutat 
- comparar els comportaments i els factors de risc d’aquest jovent amb els d’altres poblacions 
- Monitoritzar les conductes relacionades amb la salut d’aquests/es joves al llarg del temps. 

Descripció: Instrument promogut per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el municipi d’Igualada que facilita informació sobre la percepció de l’estat de salut i els estils de vida dels i les joves 
de 4t d’ESO. 
S’extreuen dades sobre: la percepció de l’estat de salut, els accidents i la mobilitat, l’estat d’ànim, els hàbits d’alimentació, l’oci, el consum de tabac, alcohol i drogues, sexualitat i relacions 

interpersonals, COVID-19 

Departaments implicats: Salut Departament que lidera: Salut 

Comunicació: Web, xarxes, mail a centres educatius, presentació pública a la ciutadania 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil dels enquestats 
 

- Resultats publicats de l’enquesta 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 21. Campanyes de sensibilització en l’àmbit de la igualtat de gènere i les violències masclistes i la prevenció del consum de drogues 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys 

Altres destinataris: Famílies i professionals del treball amb joves 

Objectius específics: - Facilitar l’accés a la informació als i a les joves sobre les violències masclistes i la prevenció del consum de drogues 
- Sensibilitzar a la població jove de la ciutat sobre la igualtat, les violències masclistes i el consum de drogues 
- Difondre informacions d’interès juvenil mitjançant publicacions, web i xarxes socials 

Descripció: Realització d’una campanya o exposició anual sobre prevenció del consum de drogues i una campanya anual sobre les relacions sexuals i afectives saludables. 
La campanya sobre salut sexual i  afectiva és la de Figues i Ous (finals de novembre – inicis de desembre) 
Exposicions anulas com poden ser: “Dona la volta a l’alcohol” i “El tabac al descobert” 
Campanyes per la Setmana Sense Fum, Dia Mundial Sense Alcohol i dates concretes relacionades amb el Projecte NitsQ 

Departaments implicats: Joventut, Salut i Gènere Departament que lidera: Departament de la 
campanya (Salut o gènere) 

Comunicació: Webs, xarxes socials, materials específics depenent de la campanya 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número d’activitats realitzades 
- Número de participants i perfil per a les diferents activitats 
- Índex de satisfacció de les persones participants 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones participants 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 22. Sessions sobre prevenció del consum de drogues en cursos de monitors/es, grup de corresponsals i AMPAs 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys 

Altres destinataris: Famílies, educadors/es en el lleure 

Objectius específics: - Facilitar l’accés a la informació a professionals del lleure, famílies i Corresponsals sobre prevenció del consum de drogues. 
- Atendre les consultes dels i de les professionals, famílies i corresponsals, telefònicament i a través del correu electrònic i de les xarxes socials 
- Difondre informacions d’interès juvenil sobre consum de drogues mitjançant publicacions, web i xarxes socials 
- Desenvolupar activitats de dinamització de la informació i sensibilització sobre el consum de drogues en la població juvenil. 

Descripció: Xerrada-taller sobre prevenció del consum de drogues en adolescents i joves adreçada a monitors/es de lleure, grup de corresponsals en els instituts i famílies. 

Departaments implicats: Joventut, ensenyament i salut Departament que lidera: Salut 

Comunicació: Webs Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de i perfil de l’usuari/a assistents 
- Número d’activitats de dinamització de la informació i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 23. Activitats de lleure per a adolescents 

Col·lectiu destinatari: Adolescents entre 11 i 16 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Dinamitzar la població d’entre 11 i 16 anys a les tardes oferint activitats de lleure gratuïtes o amb preu popular en horari extraescolar i d’estiu. 
- Treballar des de la perspectiva de la cohesió social  
- Fomentar l’assimilació d’hàbits i valors així com una conducta positiva i participativa. 
- Actuar de nexe i referent per als joves usuaris i captar joves que fan ús de l’espai exterior de l’equipament. 
- Vetllar per l’acollida de qualitat que faciliti al jove la informació sobre els serveis i activitats de La Kaserna i fomentar la seva participació. 
- Realitzar noves propostes d’activitats partint de la valoració de la vivència i les idees i inquietuds dels joves. 

Descripció: Conjunt d’activitats per a joves d’11 a 16 anys que es poden fer a Igualada en horari de tarda. 
S’organitzen en dues fases: 
- Durant el curs escolar: d’octubre a juny 

- Durant l’estiu: al mes de juliol. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Webs Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per a les diferents activitats 
- Número d’activitats de dinamització i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 24. Activitats de lleure per a joves 

Col·lectiu destinatari: Joves de 16 a 30 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Dinamitzar la població en edat de 16 a 30 anys a ls tardes oferint opcions d’activitats de lleure gratuïtes o amb presu populars en horari extraescolar. 
- Treballar des de la perspectiva de la cohesió social. 
- Fomentar l’assimilació d’hàbits i valors, així com una conducta positiva i participativa. 
- Actuar de nexe i referent per als joves usuaris i fer captació dels joves que fa ús de l’espai exterior de l’equipament convidant-los a participar dels serveis. 
- Vetllar per una acollida de qualitat que faciliti al jove la informació sobre els serveis i activitats de l’equipament que pugin ser del seu interès. 
- Realitzar joves propostes d’activitats partint de la valoració de la vivència i les idees i inquietuds dels joves. 

Descripció: Conjunt d’activitats per a joves d’16 a 30 anys gratuïtes o amb preu popular que es poden fer a Igualada en horari de tarda. 
S’organitzen en dues fases: 
- Durant el curs escolar: d’octubre a juny 

- Durant l’estiu: al mes de juliol. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per a les diferents activitats 
- Número d’activitats de dinamització de la informació i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 25. Estiu Jove 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Fomentar la implicació i participació dels joves en igualtat de condicions. 
- Dinamitzar la població d’entre 11 i 15 anys a les tardes oferint activitats de lleure gratuïtes o amb preu popular a l’estiu. 
- Treballar des de la perspectiva de la cohesió social  
- Fomentar l’assimilació d’hàbits i valors així com una conducta positiva i participativa.. 

Descripció: Conjunt d’activitats per a joves que es poden fer a Igualada  a finals de juny i tot el mes de juliol 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Campanya específica a través de programa en paper que arriba a totes les llars, xarxes socials i webs de igualadajove.cat  i igualada.cat 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número d’activitats de dinamització i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 
 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 26. Casal d’estiu del Servei Socieducatiu per a adolescents de 12 a 16 anys 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 16 anys 

Altres destinataris: Famílies 

Objectius específics: - Atendre els menors de 12 a 16 anys en situació de risc en l’època estival 
- Afavorir el desenvolupament personal en un entorn de lleure 
- Potenciar la socialització i la integració social 
- Afavorir l’adquisició d’aprenentatges bàsics 
- Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc 
- Compensar dèficits socioeducatius. 

Descripció: Servei d’atenció diürna en època estival destinats a adolescents on es realitza una tasca d’intervenció socioeducativa fora de l’horari escolar, s’estimula i potencia l’estructuració i el 

desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo i el lleure. Cal la valoració prèvia per part dels Serveis socials bàsics. 

Departaments implicats: Serveis socials Departament que lidera: Serveis socials 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil de l’usuari/a per als diferents activitats 
- Número d’activitats 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 27. Esport i Valors 

Col·lectiu destinatari: Adolescents entre 12 i 16 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Fomentar la cohesió social i la igualtat de gènere 
- Desenvolupar en els i les joves eines d’autonomia personal i autoconeixement. 
- Fomentar l’establiment de vincles entre els grups d’iguals 
- Crear i fomentar hàbits saludables 
- Establir i fomentar en el jovent valors de l’esport: alegria, confiança, cooperació, superació, esforç, etc. 

Descripció: Activitats esportives setmanals per a joves de 12 a 16 anys que no poden assolir fer una activitat extraescolar esportiva per raons econòmiques. 
Es focalitza en els valors que l’esport transmet: joc, diàleg, companyonia, compromís, respecte, etc. 

Departaments implicats: Joventut i Esports Departament que lidera: Joventut i Esports 

Comunicació: Web Igualadajove, esportigualada i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil de l’usuari/a per als diferents activitats 
- Número d’activitats 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 28. Natació Joves 

Col·lectiu destinatari: Joves de 14 a 18 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Gaudir de la natació i les activitats aquàtiques 
- Practicar esports aquàtics diversos 
- Facilitar espais de socialització a través de la pràctica de la natació 

Descripció: Activitats aquàtica setmanal adreçada a joves d’entre 14 i 18 anys que dominen la natació per gaudir d’una estona divertida practicant esports aquàtics varis i perfeccionar els estils 

Departaments implicats: Esports Departament que lidera: Esports 

Comunicació: Web i xarxes socials esportigualada 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil de participants 
- Índex de satisfacció de les persones participants 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones participants 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 29. Esport urbà: circuit BTT, work-out, skate... 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Promoure la pràctica esportiva a l’aire lliure 
- Facilitar espais de socialització a través de les pràctiques esportives urbanes 

Descripció: Creació i manteniment d’espais i instal·lacions per a la pràctica d’esports urbans 

Departaments implicats: Esports Departament que lidera: Esports 

Comunicació: Senyalització a l’espai públic 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número d’elements per a la pràctica d’esports urbans 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 30. Beques i ajuts per a la pràctica esportiva federada 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys 

Altres destinataris: Clubs esportius 

Objectius específics: Potenciar i premiar l’esforç personal de cada esportista federat. 

Descripció: Premis d’excel·lència esportiva adreçats als i les esportistes de caràcter individual que hagin obtingut bons resultats en competicions federades d’àmbit estatal o internacional de la darrera 
temporada que hagin finalitzat completament a final d’any. 

Departaments implicats: Esports Departament que lidera: Esports 

Comunicació: Xarxes socials i comunicació directa amb esportistes 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de beques atorgades 
- Índex de satisfacció de les persones beneficiàries 

- Registre de beques atorgades 
- Qüestionari de satisfacció a les persones beneficiàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 31. Preus joves en els equipaments esportius 

Col·lectiu destinatari: Joves de 15 a 25 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Facilitar l’accés del jovent a les instal·lacions esportives de la ciutat 
- Promoure l’esport entre els i les joves d’Igualada afavorint l’accés a instal·lacions municipals 
- Oferir preus bonificats als i les joves de la ciutat. 

Descripció: Bonificacions econòmiques en els abonaments a instal·lacions esportives municipals per a la pràctica esportiva. 

Departaments implicats: Esports Departament que lidera: Esports 

Comunicació: Informació personal en les instal·lacions esportives, web igualadaesports 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de bonificacions i perfil de l’usuari/a per als diferents serveis 
 

- Registre de persones usuàries (joves beneficiaris dels descomptes) 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 32. Esport als instituts. Programa FIT Jove 

Col·lectiu destinatari: Alumnat de 4r d’ESO dels centres educatius d’Igualada del Pla Català Esport a l’Escola 

Altres destinataris: Professorat i centres d’ensenyament de secundària 

Objectius específics: Intervenir en la prevenció del consum de drogues entre adolescents de zones de risc. 
Promoure la pràctica esportiva 

Descripció: Crear una oferta atractiva d’exercici físic per adolescents com a opció saludable d’ocupació de temps d’oci 
Promoció d’aquesta activitat física  a tot el grup/classe al Centre Esportiu Municipal Infinit 
Seguiment dels nois/es que volen continuar durant tot el curs dins el programa 

Departaments implicats: Esports  / Consell català de l’esport Departament que lidera: Esports 

Comunicació: Interna amb el professorat d’educació física dels instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil de participants 
- Número d’instituts participants 
- Número d’activitats i sessions 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones participants 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 33. Campanyes d’informació i prevenció de riscos derivats del consum d’alcohol i altres drogues en espais d’oci nocturn (Festa Major) 

Col·lectiu destinatari: Joves entre els 14 i els 30 anys 

Altres destinataris: Població en general i entitats de la ciutat 

Objectius específics: - Prevenir el consum d’alcohol i altres drogues dels joves en espais d’oci nocturn, especialment durant la Festa major 
-Sensibilitzar la població jove en la prevenció dels consum d’alcohol i altres drogues en temps d’oci nocturn, especialment durant la Festa Major. 
-Crear campanyes d’informació i prevenció dels riscos derivats del consum d’alcohol i altres drogues en temps d’oci nocturn 

Descripció: Campanyes informatives i formatives per a joves sobre el consum d’alcohol I altres drogues en espais púbics d’oci nocturn, sobre tot en festa Major. 

Departaments implicats: Salut Departament que lidera: Salut 

Comunicació: Web, xarxes socials, materials gràfics i formació a entitats, materials específics NitsQ 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de campanyes 
- Número de persones participants 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Registres d’usuaris 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 34. Protocol de detecció i actuació davant el consum de drogues per part de joves i adolescents 

Col·lectiu destinatari: Joves entre els 12 i els 30 anys 

Altres destinataris: Professionals d’entitats i associacions que treballen amb joves, professorat, professionals d’altres àrees municipals implicades 

Objectius específics: - Controlar i coordinar les actuacions de prevenció de consum de drogues i altres conductes de risc entre la població jove 
- Coordinar les actuacions de prevenció, atenció i intervenció davant les drogodependències i altres conductes de risc. 
- Sensibilitzar els joves i les seves famílies, així com altes agents socials implicats per a prevenir el consum de drogues i altres conductes der risc. 
- Promoure la difusió de les actuacions de prevenció del consum de drogues per part de la població jove. 

Descripció: Protocol que permet dotar als agents i professionals que treballen amb joves d’una eina efectiva de prevenció, detecció i intervenció en l’abordatge del consum de drogues i estableix un 
marc comú d’actuació per a tots els agents implicats i afavoreix la coordinació dels diferents agents e un circuit sistematitzat. 
Aquest protocol permet donar una resposta eficaç, planificada i instaurar en el marc de la comunitat social, educativa, etc. en la majoria de les situacions i està conformat per un conjunt 
d’orientacions que cal contextualitzar en la realitat de cada centre, entitat, professional, etc.  
Conjunt d’orientacions que engloben tant actuacions de prevenció universal, faciliten recursos i actuacions de detecció i prevenció en casos de consum o tinença de drogues per part dels i les 

joves d’Igualada. 

Departaments implicats: Salut, Ensenyament, Joventut, CASD, CSMIJ Departament que lidera: Salut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics     Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número d’actuacions realitzades en aplicació del protocol - Registre del número d’actuacions realitzades 
 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 2. Salut i benestar personal 
 

Actuació 35. Punt Lila. Accions de prevenció de violències masclistes i homofòbiques en espais d’oci nocturn (Festa Major) 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 30 anys 

Altres destinataris: Entitats i agents socials implicats en el treball amb joves 

Objectius específics: - Reforçar la prevenció i l’atenció a les situacions de violència masclista i homofòbica durant la Festa Major. 
- Promoure campanyes de sensibilització contra les violències masclistes i homofòbiques en espais d’oci nocturn, especialment durant la Festa Major. 

Descripció: Campanyes informatives i formatives per a joves sobre els diferents tipus de violències masclistes i homofòbiques en espais púbics d’oci nocturn, sobre tot en festa Major. 

Actuació prevista en el Pla de Salut d’Igualada 2019-2020 

Departaments implicats: Igualtat de gènere i Salut Departament que lidera: Igualtat de gènere 

Comunicació: Formació a entitats, carpa informativa i d’atenció amb informadors/es i un equip d’atenció i cura. 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de consultes i perfil de l’usuari/a per a les diferents accions 
- Número d’activitats realitzades 

 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 36. Taula Jove 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 30 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Crear un espai de participació de la població jove d’Igualada. 
- Afavorir la intervenció dels i les joves i les entitats i associacions juvenils de la ciutat en les polítiques de joventut locals. 
- Avaluar i fer el seguiment anual del PLJ-Igd 22-26 
- Promoure que la població jove de la ciutat faci propostes de millora i intercanvi d’idees sobre el desenvolupament del PLJ-Igd 22-26. 

Descripció: Espai de governança i participació dels joves en el seguiment del Pla Local de Joventut d’Igualada 22-26. Està integrat per joves que, voluntàriament volen participar en el seguiment, 

avaluació i procés de millora de les polítiques de Joventut de la ciutat: 

- Joves associats i no associats 
- Joves participants en els diversos Grups motors vinculats a projectes del PLJ Igd 22-26 
- Joves usuaris o beneficiaris dels serveis. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Assistència a les convocatòries de la Taula Jove 
- Índex de satisfacció de les persones assistents 

- Registre d’assistència a les convocatòries 
- Qüestionari de satisfacció 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 37. IMPULS – Pressupostos participatius joves 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 16 i 30 anys 

Altres destinataris: Entitats, grups i col·lectius juvenils 

Objectius específics: - Crear un espai de participació de la població jove d’Igualada. 
- Afavorir la intervenció dels i les joves i les entitats i associacions juvenils de la ciutat en les polítiques de joventut locals. 
- Avaluar i fer el seguiment dels pressupostos anuals del PLJIg22-26 
- Promoure que la població jove de la ciutat faci propostes i aporti idees i projectes en l’execució d’activitats de les polítiques de joventut. 

Descripció: Procés de participació juvenil al municipi en elació a la determinació del destí de la quantia pressupostària destinada al projecte. Mitjà de corresponsabilització que permet la participació dels 
joves a la gestió del pressupost municipal en polítiques de joventut. 
L’assemblea participativa d’Impuls és la que proposa la distribució de les quanties entre els projectes presentats 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de propostes recollides i perfil de les persones participants 
- Número d’activitats i participació/assistència 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Registre de participants 
- Qüestionari de satisfacció a les persones participants 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 38. Grup de joves #Mostra Jove 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 18 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Fomentar la creació en l’àmbit de les arts escèniques tot creant un espai de participació per a la població juvenil. 
- Oferir un espai de suport a la producció, exhibició i producció de companyies d’arts escèniques d’arreu el territori 
- Promoure les arts escèniques per a joves, les joves dramatúrgies i la cooperació entre companyies de diferents territoris. 
- Involucrar la població jove d’Igualada e la programació juvenil de la mostra. 

Descripció: Dins el marc de la Mostra d’Igualada, es tracta d’un espai de trobada, d’intercanvi d’informació i d’establiment de contactes entre els diferents agents que operen en el sector de les arts 
escèniques per a tots els públics, especialment l’infantil i juvenil. fira que pretén ser una plataforma de difusió dels espectacles infantils i juvenils per nodrir la programació dels municipis i 
festivals de Catalunya i propiciar la internacionalització de les companyies catalanes. 
La Mostra d’Igualada juntament amb el departament de joventut coordina anualment un grup de joves voluntaris que participen activament durant els dies que dura la Mostra en tasques de 
producció i organització, control d’espais, atenció al públic, etc. 
ELGPJ- grup de participació de la Mostra jove està format per joves d’entre 12 i 18 anys d’Igualada i la comarca apassionats/des per les arts escèniques. 

Departaments implicats: Mostra de teatre infantil i juvenil d’Igualada, Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil de participants 
- Número d’activitats de dinamització  
- Índex de satisfacció de les persones participants 

- Registre i/o recompte d’assistència a activitats 
- Qüestionari de satisfacció a les persones participants 

 
 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 39. #PINS . Grup de corresponsals 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 18 anys 

Altres destinataris: Professorat 

Objectius específics: - Crear i potenciar un espai de descentralització i aproximació de la informació i les accions de l’equipament La Kaserna i el departament de joventut als IES del municipi. 
- Fomentar la participació dins els entres educació de secundària i a la ciutat en general. 
- Obtenir una font de coneixement sobre les inquietuds i els interessos del jovent de la ciutat directament del grup de joves corresponsals. 
- Dotar d’eines educatives als corresponsals per tal que assumeixin un paper de lideratge i de referència davant els seus companys/es. 
- Difondre les activitats programades des de l’equipament de joventut. 

Descripció: Servei descentralitzat d’informació, orientació i assessorament juvenils als centres d’educació secundària del municipi. Els PINS consten d’una “paradeta” col·locada estratègicament a l’hora 
del pati en cadascun dels instituts on hi poden trobar tot tipus d’informació el seu interès. També s’hi duen a terme campanyes informatives i participatives de sensibilització sobre temes 
concrets relacionats amb diferents àmbits dels desenvolupament juvenil. 
Els joves corresponsals són un grup de joves de 3r i 4t d’ESO de diversos instituts igualadins que treballen conjuntament per fer arribar informació, fomentar la participació i promoure 

activitats als certes escolars entre els seus companys. El formen una representació d’alumnes i les places estan distribuïdes en relació amb el número d’estudiants que hi ha a cada centre. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número d’activitats de dinamització de la informació i participació/assistència 
- Número d’instituts vinculats al projecte 
- Número de corresponsals 
- Índex de satisfacció dels corresponsals 

- Registre d’activitats 
- Registre d’assistència i participació en activitats 
- Qüestionari de satisfacció per als corresponsals 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 40. Certamen de música jove d’Igualada 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 16 i 35 anys 

Altres destinataris: Escoles de música, músics 

Objectius específics: - Donar suport als joves músics locals. 
- Crear un espai per a que els músics locals puguin mostrar el seu talent musical 
- Potenciar i donar a conèixer els artistes locals tot fomentant-ne una projecció de futur. 
- Oferir un espai d’oci alternatiu i gratuït a la població jove del municipi. 
- Establir-se com a plataforma de llançament de joves músics de la ciutat. 

Descripció: El Certamen de Música jove d’Igualada és un concurs per a joves músics d’Igualada que pretén donar la possibilitat de mostrar el seu talent musical al públic del municipi i donar-se a conèixer 

com a artistes amb projecció de futur. El Certamen està orientat a qualsevol estil de música popular i culmina amb una jornada on es duran a terme totes les actuacions i un jurat expert emet 

el veredicte dels i de les guanyadors/es. Els guanyadors/es tindran un premi econòmic en funció de la categoria a la que es presenten. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil de solistes i grups participants 
- Número d’assistents a les actuacions 
- Índex de satisfacció de les persones participants 

- Recompte d’assistents 
- Qüestionari de satisfacció als grups i solistes participants 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 41. Subvencions a activitats i projectes d’entitats i associacions juvenils 

Col·lectiu destinatari: Joves associats entre els 12 i 30 anys 

Altres destinataris: Entitats juvenils 

Objectius específics: - Facilitar l’accés a la informació als i a les joves sobre les oportunitats, serveis i recursos existents en el territori 
- Recolzar econòmicament la realització de projectes d’entitats i associacions juvenils el municipi 
- Impulsar i fomentar l’associacionisme juvenil. 

Descripció: Convocatòria anual d’ajuts per a projectes I activitats d’interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre o associacions juvenils el municipi. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Convocatòria pública  Web Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups)    Descentralització del servei en els Instituts 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de projectes/entitats subvencionats 
- Quanties econòmiques atorgades 

- Registre i/o recompte d’entitats i projectes subvencionats 
- Justificació de les subvencions 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 42. Cessió d’espais i recursos tècnics per a activitats i projectes juvenils 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 30 anys i entitats, grups i col·lectius juvenils 

Altres destinataris:  

Objectius específics: Facilitar recursos tècnics (equip de so, transport...) per a l’organització d’activitats de grups, entitats i col·lectius juvenils 
Facilitar espais en equipaments municipals per a l’organització d’activitats de grups, entitats i col·lectius juvenils 

Descripció: Oferiment i regulació de l’ús d’espais i materials municipals mitjançant un protocol per a la demanda, bon ús i retorn. 
La Kaserna i Cal Badia, equipaments juvenils, ofereixen espais per facilitar la gestió quotidiana de les entitats juvenils o grups de joves o associats així com la utilització de recursos tècnics. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web Igualadajove i municipal i xarxes socials 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de cessions d’espais sol·licitats  
- Número d’entitats i grups beneficiaris  
- Índex de satisfacció 

- Registre de sol·licituds de cessió d’espai 
- Qüestionari de satisfacció 

 
 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 43. Festival Anòlia 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 16 i 35 anys 

Altres destinataris: Població en general 

Objectius específics: - Oferir espectacles musicals de qualitat al municipi. 
- Presentar una programació diversa que inclogui artistes emergents i locals. 
- Potenciar actuacions que arribin a l’heterogeneïtat del púbic igualadí amb actuacions en directe de tots els gustos. 
- consolidar-se com una de les cites més importants de l’agenda cultural d’estiu al municipi. 

Descripció: Festival de música d’Igualada, amb una llarga trajectòria, que programa les actuacions de grups destacats de l’escena musical catalana en diferents espais públics de la ciutat. Tots els 

concerts són d’entrada gratuïta i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Departaments implicats: Cultura Departament que lidera:  Cultura 

Comunicació: Web municipal i materials gràfics diversos (cartells...) 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número de grups i actuacions 
- Número d’assistents a les actuacions 

- Registre i recompte d’assistència als concerts 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 44. Fins als 25 a 5 

Col·lectiu destinatari: Joves de 12 a 25 anys 

Altres destinataris:  

Objectius específics: - Promocionar actes culturals entre la població jove d’Igualada. 
-Potenciar els espectacles de teatre i altes arts escèniques entre el jovent de la ciutat. 
-Oferir a la població jove del municipi entrades a preu reduït per a assistir als espectacles de teatre de la ciutat 
-Promocionar entre el jovent de la ciutat l’accés a espectacles de teatre. 

Descripció: Campanya impulsada pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada que vol promocionar l’accés a les arts escèniques, concretament espectacles de la programació 

estable del Teatre Municipal l’Ateneu, entre els i les joves de fins a 25 anys de la ciutat, oferint-los entrades als espectacles a un preu de 5 euros. 

Departaments implicats: Cultura Departament que lidera: Cultura 

Comunicació: Web municipal, materials gràfics de la programació d’arts escèniques 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número d’entrades venudes a preu reduït 
- Número d’espectacles programats 

 

- Recompte d’entrades a preu reduït venudes 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 45. Igual’Art 

Col·lectiu destinatari: Joves de 18 a 30 anys 

Altres destinataris: Població en general 

Objectius específics: - Promoure i estimular la creació artística entre el jovent d’Igualada 
- Fomentar la creativitat en projectes d’arts visuals inèdits entre la població jove del municipi. 

Descripció: Ajut econòmic en forma de premi  que l’ajuntament d’Igualada a través del departament de Promoció cultural atorga amb l’objectiu d’estimular la creació artística en l’àmbit local. S’atorgarà 

al millor projecte d’arts visuals inèdit en qualsevol de les seves disciplines: pintura, escultura, dibuix  gravat, fotografia, videoart o combinació de qualsevol d’elles. 

Departaments implicats: Cultura Departament que lidera: Cultura 

Comunicació: Web municipal, convocatòria pública, materials gràfics diversos (fulletó...) 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil de participants 
- Número i categoria d’obres presentades 
- Índex de satisfacció de les persones usuàries 

- Registre i/o recompte de participants 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

 

  

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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Línia estratègica 3. Participació 
 

Actuació 46. Encambra’t 

Col·lectiu destinatari: Joves entre 15 i 25 anys 

Altres destinataris: Músics, població en general 

Objectius específics: - Promoure la formació musical 
- Facilitar espais d’actuació a joves músics 
- Difondre la música de cambra 

Descripció: Festival de música de cambra que s’emmarca dins les activitats de l’Estiu Jove de l’Ajuntament d’Igualada. Inclou classes de música e cambra i cicle de concerts que es celebra al mes de 

setembre. Organitza el departament de joventut junt a Quartet Altimira. 

Departaments implicats: Joventut Departament que lidera: Joventut 

Comunicació: Web encambra’t i Igualadajove i municipal i xarxes socials    Materials gràfics (fulletó amb agenda d’activitats, cartells, roll-ups) 

Avaluació: 

Indicadors Fonts d’informació i registre 

- Número i perfil dels participants 
- Número i perfil d’assistents als concerts 
- Índex de satisfacció de les persones participants 

- Registre i/o recompte d’assistència a les classes 
- Qüestionari de satisfacció a les persones usuàries 

 
 

Calendari: 

2022 2023 2024 2025 2026 

1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 1r T 2n T 3r T 4r T 

                    

                    

                    

 

  

Planificació 
Execució 
Avaluació 
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5. METODOLOGIA DE TREBALL I 
GOVERNANÇA DEL PLA 
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5.1. ASPECTES METODOLÒGICS DE PLANIFICACIÓ 
 

La metodologia de treball per al disseny, desenvolupament i avaluació del Pla Local de Joventut 

d’Igualada 2022-2026 es fonamenta en els principis de la planificació estratègica i la gestió per 

projectes. 

La planificació estratègica consisteix en un procés de treball, orientat a la transformació d’una 

realitat inicial que s’estructura en 4 moments clau. 

 

1. Anàlisi de la situació inicial 

o Anàlisi externa 

▪ Anàlisi del context territorial (Oportunitats i Riscos) 

▪ Anàlisi de les condicions de vida i de la realitat de les persones joves 

(necessitats, demandes i problemàtiques a resoldre) 

o Anàlisi de l’organització (anàlisi interna) 

▪ Identificació dels recursos i de l’organització d’aquests 

▪ Anàlisi de les normes i models de funcionament (Punts forts i punts febles) 

▪ Anàlisi de les polítiques i actuacions aplicades fins al moment i dels seus 

efectes 

2. Planificació 

a. Determinació d’objectius 

b. Definició d’estratègies. Disseny de projectes i serveis 

c. Avaluació de disseny (els projectes que proposem serveixen per assolir els objectius 

fixats?) 

  

 
ANÀLISI DE LA REALITAT 

Avaluació inicial 

 

 

PLANIFICACIÓ 
Determinació d'objectius, 
estratègies,  actuacions i 

organització 

 

 
EXECUCIÓ 

de les actuacions. 
Avaluació de procés 

 
 

AVALUACIÓ FINAL 
 Avaluació de resultats 

 

Pla local de joventut 
Pla anual de gestió 

Projectes 
Registres d’indicadors 

d’avaluació 
Memòries de projecte 

Memòria d’avaluació del Pla 
local de joventut – 
Memòries anuals 
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d. Determinació dels recursos necessaris i de la seva organització 

e. Definició d’aspectes organitzatius: pla de treball, pla de comunicació... 

 

3. Execució. Avaluació de procés (estem complint la planificació?) 

 

4. Avaluació final. Avaluació de resultats (les actuacions desenvolupades, han produït els 

efectes transformadors de la realitat inicial esperats?) 

 

D’altra banda, la gestió per projectes permet definir procediments operatius de treball diferenciats 

per a cada actuació, o grup d’actuacions, que integren el Pla, amb assignacions de recursos i sistemes 

d’avaluació proposats de forma particular. Aquesta forma de procedir aporta flexibilitat i 

adaptabilitat de l’organització als diferents objectius i encàrrecs proposats. 

El Pla Local de Joventut es concreta en els Plans anuals de gestió i aquests, a la vegada, en els  

diferents projectes, que contemplen la realització de diverses activitats. 

El conjunt de projectes a desenvolupar al llarg de l’any configuren el Pla anual de gestió, que 

estableix: 

1. Objectius específics per a l’any 

2. Projectes que l’integren 

3. Organització i equip de treball 

4. Pressupost anual 
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La gestió per projectes permet orientar el conjunt de l’organització a la consecució d’uns objectius 

concrets, derivats d’una anàlisi prèvia, optimitzant els recursos i facilitar la comunicació i la 

participació entre els professionals implicats. El projecte constitueix un “manual de gestió” 

Els projectes han d’incloure la següent informació bàsica de l’actuació a desenvolupar: 

1. Bases que fonamenten el projecte 

a. Destinataris 

b. Necessitats, demandes o problemàtiques que es pretenen abordar 

c. Anàlisi de l’organització (agents implicats...) 

d. Normativa 

 

2. Definició del projecte 

a. Objectius 

b. Accions 

c. Equip de treball: membres i funcions 

 

3. Aspectes d’organització i gestió 

a. Sistemes i mecanismes de coordinació entre professionals 

b. Calendari 

c. Pla de comunicació 

d. Requeriments infraestructurals i tècnics 

e. Requeriments econòmics i financers 

 

4. Sistemes d’avaluació, indicadors i documentació 

 

Així doncs, el procés de planificació ha de generar la següent documentació: 

- Pla Local de Joventut d’Igualada 2022-2026 

 

o Pla Anual de Gestió del PLJ Igd 2022 

▪ Projectes previstos 

o Pla Anual de Gestió del PLJ Igd 2023 

▪ Projectes previstos 

o Pla Anual de Gestió del PLJ Igd 2024 

▪ Projectes previstos 

o Pla Anual de Gestió del PLJ Igd 2025 

▪ Projectes previstos 

o Pla Anual de Gestió del PLJ Igd 2026 

▪ Projectes previstos 
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5.2. SISTEMES PER AL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ 
 

Per determinar si el Pla Local de Joventut, en el seu conjunt, i les actuacions que conté, de forma 

particular, produeixen els efectes de transformació de la realitat i donen resposta a les necessitats i 

problemàtiques detectades en la diagnosi és necessari establir uns criteris d’avaluació i dur a terme 

les corresponents tasques de registre i de documentació. 

Per a l’avaluació del PLJ Igd 22-26 s’utilitzaran els mateixos criteris que s’han utilitzat per al seu 

disseny: 

- Criteri de realisme: es tracta de veure si els objectius plantejats responen realment a les 

necessitats detectades. 

 

- Criteri d’eficàcia: es tracta de comprovar si els objectius fixats s’han complert o no. Per això, 

utilitzarem els indicadors d’avaluació que hem estipulat per a cada actuació. 

 

- Criteri d’eficiència: es tracta de verificar si els objectius s’han complert amb el mínim de 

costos possibles i el rendiment que se n’ha obtingut d’aquests. 

-  
-  

Així mateix, el procés d’avaluació és paral·lel al de disseny i implementació del Pla, d’aquesta forma 

podem distingir entre: 

- Avaluació inicial i de disseny: de la que es desprèn la diagnosi i el disseny del PLJ Igd 22-26. 

 

- Avaluació de procés: s’elabora durant el procés d’implementació del Pla mitjançant el 

registre dels indicadors previstos per a cadascuna de les actuacions. Serveix per analitzar si 

l’actuació s’està implementant segons el que estava previst i introduir correccions. 

 

- Avaluació final: pretén mesurar els resultats, el procés en el seu conjunt, el disseny del propi 

Pla, el seu impacte i l’eficiència (relació entre recursos i resultats). 

 

Així, en el desenvolupament i execució de les actuacions incloses en els diversos projectes es duran 

a terme, de forma integrada, les tasques de registre dels indicadors previstos i s’elaboraran els 

corresponents informes tècnics de valoració. També es documentaran les activitats mitjançant 

fotografies, vídeos, enregistraments, reculls de materials gràfics de difusió, reculls de premsa, etc. 

Una vegada finalitzada l’execució de cada projecte, s’elaborarà una breu memòria de projecte, que 

contindrà una descripció de les actuacions realitzades, una anàlisi dels indicadors registrats i una 

valoració tècnica en relació a l’assoliment dels objectius previstos. Si el projecte s’ha desenvolupat 

en col·laboració o amb la participació de diversos actors o agents (joves, altres professionals, 

instituts...) es presentarà, també, la valoració i propostes de millora que en fan aquests mitjançant 

enquestes de satisfacció o amb l’acta de reunions d’avaluació. Així mateix, s’adjuntaran, com a 

annexes, tots els documents i reculls que permetin “fer memòria” del projecte. 
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Anualment, per donar comptes del grau d’execució i compliment del Pla Anual de Gestió, s’elaborarà 

una memòria anual, que recollirà les diferents memòries dels projectes desenvolupats i una valoració 

tècnica en relació als objectius marcats, així com una proposta de millores i continuïtat que haurà de 

servir per posar les bases del proper Pla Anual. 

Finalment, en arribar a la seva fi, de forma integrada en el disseny del següent PLJ, s’elaborarà la 

memòria final del PLJ Igd 22-26. Aquesta memòria presentarà l’avaluació de resultats del Pla, tenint 

en compte el conjunt de la documentació generada al llarg de la seva implementació. 

 

Així doncs, el procés d’avaluació del PLJ Igd 22-26 ha de generar la següent documentació: 

- Memòria final d’avaluació del Pla Local de Joventut d’Igualada 2022-2026 

o Memòria anual del PLJ Igd 2022 

▪ Memòries dels projectes desenvolupats 

o Memòria anual del PLJ Igd 2023 

▪ Memòries dels projectes desenvolupats 

o Memòria anual del PLJ Igd 2024 

▪ Memòries dels projectes desenvolupats 

o Memòria anual del PLJ Igd 2025 

▪ Memòries dels projectes desenvolupats 

o Memòria anual del PLJ Igd 2026 

▪ Memòries dels projectes desenvolupats 
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5.3. GOVERNANÇA DEL PLA 

Les polítiques públiques, avui, es defineixen i s’implementen a través de fórmules múltiples i diverses 

de col·laboració entre les administracions públiques, el teixit associatiu, les organitzacions socials i el 

sector empresarial. Aquest marc de relacions, caracteritzat per la transparència i el control ciutadà 

de l’activitat política, per la cooperació, la participació i la corresponsabilitat és el que anomenem 

Governança. 

El PLJ Igd 22-26 s’ha elaborat des d’aquest plantejament, en un procés compartit entre els equips 

tècnics municipals, entitats i associacions juvenils i persones joves. 

La governança del Pla, aquest marc de relacions entre els diferents actors i protagonistes, 

s’estructura en tres espais o taules de treball: 

- Taula Jove: espai de participació juvenil integrat per joves que, voluntàriament, volen participar 

en el seguiment, avaluació i procés de millora de les polítiques de joventut d’Igualada. Donen 

veu al jovent del municipi i està integrada per: 

o Joves associats i no associats que vulguin participar. 

o Joves participants en els diversos Grups Motor vinculats a projectes del PLJ Igd 22-26: 

▪ Grup joves Corresponsals 

▪ Grup #Mostra jove 

▪ Grup Impuls 

▪ Altres grups sorgits de processos i espais de participació juvenil 

o Joves usuaris o beneficiaris de serveis: 

▪ Servei d’informació juvenil 

▪ Certamen de música jove 

▪ Altres serveis 

 

Es proposa que es reuneixi, com a mínim un cop anualment: al mes d’octubre, per preparar i 

preveure el programa d’actuacions previst per al curs, i per valorar la feina feta i els resultats 

obtinguts en el curs anterior. 

La Taula Jove compta amb el suport i la dinamització dels i de les tècniques del servei de joventut 

i amb la participació de la Regidora de Joventut. 

Ocasionalment, poden assistir a la Taula Jove altres tècnics i altres representants polítics per 

escoltar, de primera mà, les aportacions del jovent. 

- Taula tècnica: integrada pels tècnics i per les tècniques implicades en els diferents projectes i 

serveis. Poden participar també en aquesta taula professionals d’altres administracions o serveis 

(direccions dels instituts, tècniques comarcals de joventut, etc.). És l’espai que garanteix el treball 

transversal entre regidories i àrees municipals i el desenvolupament coordinat del PLJ. 

 

Es proposa que es reuneixi, com a mínim, un cop anualment, al mes de setembre. 

 

En el marc de la Taula tècnica de Joventut es poden crear comissions o grups de treball per al 

desenvolupament de projectes amb visió interdepartamental. 



 

176 
 

 

- Comissió informativa  de Dinamització Econòmica, Coneixement, Turisme, Promoció de la 

Ciutat i Esports: Es proposa que anualment, al llarg del primer semestre de l'any, en una de les 

comissions de joventut es farà seguiment per presentar la memòria de l'any anterior i el Pla Anual 

de Gestió de l'any en curs. 

 

Es proposa que es reuneixi, com a mínim, una vegada anualment, al llarg del primer semestre de 

l’any, en què es presentarà la Memòria de l’any anterior i el Pla Anual de Gestió de l’any en curs. 
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