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Pla estratègic del Consell Comarcal

• Com són els joves de 
la Conca

• Què estem fent
• Propostes?



Els joves de la Conca

• Cada cop menys.
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Població Joves

Forès 47 4

Vallclara 110 7

Savallà del Comtat 59 9

Vallfogona de Riucorb 94 9

Senan 51 11

Passanant i Belltall 161 12

Vilanova de Prades 118 12

Pontils 120 13

Conesa 116 16

Llorac 96 16

les Piles 207 24

Rocafort de Queralt 251 28

Vilaverd 452 50

Barberà de la Conca 478 51

Blancafort 393 61

Pira 500 63

Solivella 619 85

Vimbodí i Poblet 954 108

Sarral 1.587 226

Santa Coloma de Queralt 2.726 410

l'Espluga de Francolí 3.791 555

Montblanc 7.290 1.103



Els joves de la Conca

• Cada cop menys.

Un15% ?

Moderador
Notas de la presentación
El 2016 era ja de només el 14,2%



Els joves de la Conca

• Cada cop menys.

• Amb estudis.

Moderador
Notas de la presentación
Curs 2017/2018: Demarcació de Tarragona, estudiants que han superat l’ESO: 60% Batxillerat 25% cicle formatiu de grau mitjà 15% cicle formatiu de grau superior



Els joves de la Conca.

• Cada cop menys.
• Amb estudis.

• Baixa taxa d’atur.
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Els joves de la Conca.

• Cada cop menys.
• Amb estudis.

• Baixa taxa d’atur.

Amb feines precàries que 
es fan cròniques

Sobreformats
Borses d’atur en sectors 

desafavorits

Moderador
Notas de la presentación
Risc de pobresa.



Els joves de la Conca.

• Cada cop menys.
• Amb estudis.
• Baixa taxa d’atur però feines precàries.

• Compromesos políticament

Moderador
Notas de la presentación
Disminueix la satisfacció amb el funcionament de la democràcia entre els joves.Passa del 53% de satisfacció l’any 2006 al 15% l’any 2016.L’interès en la política es manté amb un 51,8% dels joves interessats o molt interessats.



Els joves de la Conca.

• Cada cop menys.
• Amb estudis.
• Baixa taxa d’atur però feines precàries.
• Compromesos políticament.

• Amb nous ritus socials

Botellon

Xarxes socials

Moderador
Notas de la presentación
El 44% dels homes i el 30% de les dones  catalanes d'entre 15 i 29 anys reconeixen haver tingut intoxicacions etíliques.



I què fem des de les administracions?

Generalitat:
Pla Nacional de Joventut 
2017-2020

Consell Comarcal:
Pla Comarcal de Joventut 
2017-2020

Ajuntaments:
Plans Locals de Joventut



Pla Comarcal de Joventut: objectius estratègics 

• Impulsar actuacions i projectes, en 
col·laboració amb els ens locals de la 
comarca, que afavoreixin el coneixement de la 
Conca de Barberà, dels seus municipis i de la 
seva realitat sociocultural entre els joves de la 
comarca.

• Col·laborar i donar suport al món associatiu de 
la Conca de Barberà i especialment a les 
entitats juvenils de la comarca.

• Promoure la transició i el desenvolupament 
dels joves de la comarca cap a l’autonomia 
personal fomentant els programes d’ocupació 
i emprenedoria juvenil.

• Fomentar la realització de programes de 
formació i sensibilització en matèria de salut 
jove i especialment els relacionats amb les 
conductes de risc.



Pla Comarcal de Joventut: objectius estratègics 

• Impulsar actuacions i projectes, en 
col·laboració amb els ens locals de la 
comarca, que afavoreixin el coneixement de la 
Conca de Barberà, dels seus municipis i de la 
seva realitat sociocultural entre els joves de la 
comarca.

• Col·laborar i donar suport al món associatiu de 
la Conca de Barberà i especialment a les 
entitats juvenils de la comarca.

• Promoure la transició i el desenvolupament 
dels joves de la comarca cap a l’autonomia 
personal fomentant els programes d’ocupació 
i emprenedoria juvenil.

• Fomentar la realització de programes de 
formació i sensibilització en matèria de salut 
jove i especialment els relacionats amb les 
conductes de risc.

Moderador
Notas de la presentación
3 programes i 14 projectes estratègics.



Propostes

• Portar a terme polítiques municipals 
actives de foment de la natalitat.

• Desenvolupar programes de lluita 
contra les bosses de joves amb baixa 
formació.



Propostes

• Portar a terme polítiques municipals 
actives de foment de la natalitat.
• Llars municipals d’infants gratuïtes
• Participació de les empreses de la comarca en 

finançar projectes que fomentin la natalitat als 
municipis

• Desenvolupar programes de lluita contra 
les bosses de joves amb baixa formació.
• Impulsar activitats formatives als mateixos 

municipis per a joves amb baixa formació
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