Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025.
Foment de l’economia local i l’ocupació
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VIVA I DINÀMICA
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QUIN ÉS EL PUNT
DE PARTIDA?

POBLACIÓ

Evolució de la població a les Garrigues. Anys 2000-2015
20.479
habitants

19.342
habitants

Creixement de la població a les Garrigues per municipis. Evolució 2005-2015 (%)

Municipi
L’Albagés
L’Albi
Arbeca
Bellaguarda
Les Borges Blanques
Bovera
Castelldans
Cervià de les Garrigues
El Cogul
L’Espluga Calba
La Floresta
Fulleda
La Granadella
Granyena de les Garrigues
Juncosa
Juneda
Els Omellons
La Pobla de Cérvoles
Puiggròs
El Soleràs
Tarrés
Els Torms
El Vilosell
Vinaixa
TOTAL

2005

2015

Variació (%)

491
837
2.484
360
5.519
377
991
864
220
448
184
121
790
170
551
3.222
260
250
300
403
116
193
216
607
19.974

419
819
2.278
308
6.019
275
981
695
181
387
160
94
712
161
421
3.384
226
222
295
342
103
147
187
526
19.342

-14,66
-2,15
-8,29
-14,44
9,06
-27,06
-1,01
-19,56
-17,73
-13,62
-13,04
-22,31
-9,87
-5,29
-23,59
5,03
-13,08
-11,20
-1,67
-15,14
-11,21
-23,83
-13,43
-13,34
-3,16

Evolució de la població de les
Garrigues (2005-2015)

El Cogul
17,73%
Cervià
19,56%

Els Torms
23,83%

Bovera
27,06%

Juncosa
23,6%

Fulleda
22,31%

Evolució dels naixements i defuncions a les Garrigues. Any 2000-2013

Piràmide de població de les Garrigues. Any 2014

SERVEIS A LES
PERSONES
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QUIN ÉS EL PUNT DE PARTIDA?

Serveis a la INFÀNCIA i l’ADOLESCÈNCIA
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): servei públic, universal
i gratuït, que té com a objectiu atendre els nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten
dificultats o trastorns en el desenvolupament.
Està integrat per un equip multidisciplinar: fisioterapeuta, logopeda, psicòleg i
treballadora social. Gestionat per TALMA. Servei a les Borges i antena a la Granadella.
Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA): equip multidisciplinar format
per 2 psicòlogues, 1 psicopedagoga, 1 treballadora social i 2 educadors socials. Aquest
equip especialitzat té com a objectiu orientar, diagnosticar, tractar i fer seguiment dels
menors de 18 anys, en situació de risc o desemparament.
Ajudes individuals per a infants i adolescents s'atorguen beques de menjador, de
transport escolar, assistència a activitats extraescolars, per a nens i adolescents de
famílies amb necessitats socioeconòmiques.
Programa de repàs escolar: suport educatiu, en horari no lectiu, a nens de 6 a 12 anys
que presenten retard escolar i/o no reben sistemàticament una continuïtat a la tasca
formativa. Aquest programa es fa conjuntament amb Creu Roja, Càrites de Castelldans
i l'EAP.
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Serveis a la INFÀNCIA i l’ADOLESCÈNCIA
Centre Obert Casal Marino, de les Borges Blanques. Equipament socioeducatiu que
té com a finalitat incidir en els processos de sociabilitat de l’infant, realitzant una
tasca preventiva. Depèn de la Regidoria de Benestar Social i Família de l’Ajuntament
de les Borges Blanques i compta amb el suport de l’Educadora Social que és qui deriva
l’alumnat al Centre.
Compta amb 1 directora/coordinadora i 2 monitores/educadores de lleure. Dirigit a
infants de 6 a 12 anys que presentin una situació de risc familiar, social i/o educativa
que requereixin un suport.
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JOVENTUT
- Oficina Jove de les Garrigues, a les Borges Blanques
- Punt d’Informació Juvenil (PIJ) a la Granadella
 Servei d’orientació laboral. TREBALL. Programes del SOC (Programa de
Garantia Juvenil, recull d’ofertes laborals de la Plana de Lleida (via facebook de
l’Oficina Jove de les Garrigues)
 Espai de salut. SALUT.
 Servei de voluntariat europeu. MOBILITAT
 Educació i formació. Programa Accions en Ruta: L'objectiu d'aquest programa
d'abast comarcal és oferir accions formatives i tallers de dinamització de
qualitat a tots els municipis i promoure la mobilitat juvenil .
 Càpsules formatives en coordinació amb el CEI- Centre d’Empreses
Innovadores de les Borges Blanques.
 Premi Jove Investigador/a de les Garrigues. Dirigit a joves d'entre 16 i 30 anys
que facin una recerca d’un tema d'àmbit garriguenc.
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Existència d’associacions de joves en la majoria dels pobles de les
Garrigues, amb dinamisme i que organitzen activitats.
Coordinació entre entitats de joves de pobles a nivell comarcal,
organitzada per l’Oficina de joves de les Garrigues.
Poca presència de joves en llocs de decisió (ajuntaments, juntes
cooperatives, empreses, etc.)
Mentalitat transmesa de pares a fills de la manca d’oportunitats laborals
de la comarca per als joves, empenyent-los a estudiar i buscar sortides
professionals a fora.

No hi ha hagut una transmissió d’un esperit emprenedor cap als joves per
crear les seves pròpies empreses.
Baixes oportunitats als joves per liderar negocis familiars amb visió de
futur amb llibertat i confiança dipositada per part dels pares.
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DONES
A la majoria de pobles de la comarca, trobem una associació de dones.
Són associacions actives i dinàmiques.
En els pobles les dones tenen escasses oportunitats laborals, en no haver-hi
activitat econòmica al mateix poble adreçada a les dones.
Les escasses oportunitats laborals per a les dones condicionen la implantació de
noves famílies de joves als pobles, i per tant, el rejoveniment dels pobles.
L’agroturisme i els serveis tradicionalment han estat oportunitats laborals per a
les dones en els pobles rurals, però a les Garrigues no s’observa aquesta
tendència ja que no hi ha massa oferta d’aquest tipus.
Els serveis d’atenció i cura a la gent gran dels pobles podrien ser una oportunitat
laboral per a dones.
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GENT GRAN
L’any 2012, les Garrigues disposava de 204 places en residència per a la gent gran.
D’aquestes, 141 són centres d’iniciativa pública i 63 d’iniciativa mercantil. Per al
període 2000-2012, el nombre de places ha augmentat un 33,33%.
Places en residència per a la gent gran a les Garrigues. Evolució 2000-2012
Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Iniciativa Pública
91
91
108
108
108
108
108
108
108
108
108
141
141

Iniciativa Social
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicativa Mercantil
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Total
153
153
171
171
171
171
171
171
171
171
171
204
204
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GENT GRAN
Referent als centres de dia, segons les darreres dades disponibles (2012), les
Garrigues compta amb 88 places. La major part d’aquestes es concentren en
centres de titularitat pública (88,64%), mentre que la resta (11,36%)
corresponen a centres privats d’iniciativa mercantil. Per al conjunt del període
2001-2012, el nombre de places ha augmentat un 175%.
Centres de dia per a gent gran a les Garrigues. Evolució 2001-2012

Any
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Entitat privada
d’iniciativa mercantil
E
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
2
10

Entitat privada
d’iniciativa social
E
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Entitat pública
E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2

P
32
32
32
32
32
32
32
32
32
72
78
78

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Total
places
P
32
32
32
32
32
42
42
42
42
82
88
88
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GENT GRAN
Centre de serveis integrals per a la Gent Gran Les Garrigues, a la Granadella.
(2011) Forma part del pla pilot del Servei d´Atenció Integral a la gent gran en
l´Àmbit Rural (SAIAR) impulsat pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya. Consta de 25 places concertades de centre de dia per a
persones amb dependència, però també dóna servei de tallers i activitats
diverses a altres persones grans (menjador, tallers d'estimulació /de memòria i
de psicomotricitat) que no necessiten una plaça concertada.
Àmbit d’actuació: àrea d’influència del CAP de la Granadella: La Granadella,
Bellaguarda, Bovera, Els Torms, Granyena de les Garrigues, Juncosa i El Soleràs.

Gestió: Titularitat del Consell Comarcal de les Garrigues, però gestionat per
l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció social de Catalunya i amb
cofinançament de la Generalitat.
Model de gestió pilot amb molts bons resultats, però de moment, aturada la
creació de més Centres dins del programa SAIAR.
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GENT GRAN
Distribució de les places
La totalitat de places en residència per a gent gran es distribueixen en tres municipis:
Juneda (54,90% de la capacitat total comarcal), les Borges Blanques (28,92%) i Arbeca
(16,18%). Arbeca no té places concertades per la Generalitat, de moment.
Els centres de dia es concentren en quatre municipis: Arbeca, Juneda, les Borges
Blanques i la Granadella. Les places totals de centres de dia, comptant el de la
Granadella són de 113 places.

Segons dades de població per franges d’edat, es calcula que hi hauria unes 910
persones entre 85 i 99 anys a les Garrigues (2011, dades més recents IDESCAT)
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GENT GRAN
Altres serveis
Servei d'atenció domiciliària: servei d'atenció social que es realitza al domicili per ajudar a
fer les tasques que ni la persona ni la família poden fer (higiene personal, donar menjar,
neteja del domicili, cura de la roba, control de la medicació i de l'alimentació, preparar el
menjar, anar a comprar, ensenyament d'hàbits, etc).
Des del Consell Comarcal, a través de l'empresa CLECE.
Des de l’àmbit privat, Fundació Serveis de Suport (Juneda). Atenció personal, ajuda a la llar,
suport social i familiar i relació amb l’entorn.
Servei de teleassistència: a través de l'empresa CLECE, el Consell Comarcal presta el servei
de teleassistència, que funciona a través d'una línia telefònica que permet a la persona
usuària, prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat durant les 24 hores
del dia amb una central receptora d'alarmes.
Transport adaptat: servei de trasllat, amb un vehicle adaptat, de les persones amb
mobilitat reduïda als centres de dia per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat
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GENT GRAN
Consell Consultiu de la Gent Gran, que compta amb representants de les associacions de
gent gran de la comarca. Es preparen programes d’activitats.

Programa d'activitats per a la gent gran:
- Vacances IMSERSO: el Consell Comarcal té un conveni amb l'IMSERSO a través del qual
ofereix estades de vacances per a gent gran. Cal fer les sol·licituds entre els mesos d'abril maig.
- Trobada de gent gran de les Garrigues: s'organitza el 1r dissabte de juny, cada any en un
poble de la comarca. Per a inscripcions heu d'adreçar-vos al casal de la gent gran del
municipi durant la primera quinzena de maig.

- Premi literari i artístic de gent gran de les Garrigues: De periodicitat bianual, s'organitzen
2 premis. El premi literari conté les modalitats de poesia i prosa. El premi artístic conté les
modalitats de manualitats, i pintura i dibuix.
- Jornada de Juntes de Casals de la Gent Gran: Jornada de formació que s'organitza
anualment adreçada a les Juntes dels Casals de la Gent Gran de la comarca.
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PERSONES AMB DISCAPACITAT
Serveis oferts des de TALMA, serveis i suports a les persones (Juneda).
107 treballadors, la 2a empresa més gran de la comarca:
 Escola d’Educació Especial
 Centre Especial de Treball (CET)
 Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei Ocupacional d’Inserció
 Club Esportiu
 Servei habitatge
Àrea empresarial que genera llocs de treball per a persones amb i sense
discapacitat:
 Centre de jardineria
 Servei de jardineria
 Neteja i manufactures
 Vivers i plantes
 Les botigues de Talma (Juneda i les Borges Blanques)
 La Lleteria-projecte conjunt amb la Granja escola les Obagues, l’ecocentre
de la Plana de Lleida
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PERSONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Col·lectiu de joves:
UEC Les Borges Blanques. Alumnes de 3r i 4t d’ESO segueixen el currículum de
secundària adaptat, per tal d’evitar el fracàs i l’abandonament escolar.
CRAE. Centre Residencial d’Acció Educativa, gestionat per TALMA i ubicat ara a les
Borges Blanques. Nou edifici per ser traslladat a Juneda a finals del 2016.
És un servei residencial destinat a infants i adolescents discapacitats amb guarda
administrativa i tutela per part de la DGAIA del Departament de Benestar Social i
Família. El centre disposa de 14 places.
El CRAE Les Garrigues és l’únic centre d’aquestes característiques de tota la
demarcació de Lleida.
Col·lectiu persones amb transtorn mental:
Compàs. Centre de suport a persones amb transtorn mental. Gestió TALMA. Ratio
elevada a les Garrigues.

Col·lectiu immigrants:
Serveis d’acollida des del Consell Comarcal, accions formatives i d’acompanyament.
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PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
A les Garrigues no hi ha Oficina de Treball de la Generalitat (OTG). Cal anar a Lleida.
Distància física i dificultats de coordinació directa amb el SOC per dur a terme accions
específiques en funció de les necessitats dels aturats de la comarca.
Hi ha una borsa de treball a les Garrigues gestionada des del Consell Comarcal:
http://treball.garrigues.cat/ . Autogestió per les empreses usuàries. No hi ha borsa de
treball específica del sector agrari. A la Granadella, hi ha una altra borsa de treball.
Servei d’orientació laboral a l’Oficina Jove i al Consell Comarcal ( i Fundació ASPID)
Suport a l’autocupació: programa “Catalunya Emprèn” (C. Comarcal +CEI). Dins
d’aquest programa s’ofereixen els serveis de 2 tècnics per realitzar suport en:
• Capitalització de l’atur
• Creació d’empreses
• Elaboració de plans d’empresa
• Tràmits d’ajuts per empresaris
• Tràmits ajuts Leader
• Empreses ja creades que volen invertir en modernització
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PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
Programes Treball i Formació del SOC. Gestionats des del Consell Comarcal. Cada
convocatòria canvia el perfil d’aturats al qual es dirigeix aquest programa que
combina formació + contracte laboral temporal que fa el C. Comarcal mentre dura
el programa. Poca continuïtat laboral d’aquests aturats més enllà del programa.

A les Garrigues no s’ha impulsat a nivell comarcal el programa REEMPRESA
www.reempresa.org, que promou la Generalitat per fomentar el relleu generacional
dels negocis que tanquen, especialment, per jubilació.

No hi ha espais col·lectius de suport a aturats en la recerca de feina, ni espais de
coworking per a possibles emprenedors aturats.

Atur registrat a les Garrigues. Evolució 2005-2015

945 persones

14,93%
11,5%
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Oportunitats d’ocupació en els sectors de serveis a les persones
L’estructura de població envellida de la comarca és un aspecte preocupant de
cara el futur. Tanmateix, el sector dels serveis a les persones obren un ventall
d’oportunitats laborals per oferir, diversificar, ampliar i innovar en aquests
serveis.
Les empreses amb valor social són empreses compromeses amb el territori i amb
les persones que hi viuen, i la seva activitat econòmica genera un impacte positiu
en el territori, més enllà de l’econòmic. L’emprenedoria social està en creixement
a Catalunya i les Garrigues té tradició i experiència en aquest sector que pot
aprofitar.
L’agricultura social també pot ser una oportunitat per a desenvolupar per donar
ocupació i millorar la qualitat de vida dels col·lectius amb risc d’exclusió social
alhora que diversifiquen i ofereixen béns i productes amb valor afegit.

SALUT
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La comarca no compta amb cap centre hospitalari. Proximitat amb Lleida
Centre d’Atenció Primària (CAP): les Borges Blanques i la Granadella.
Hi ha 18 municipis dels 24 que té la comarca que compten amb un consultori local.
Centres d’Atenció Primària (CAP) i consultoris a les Garrigues. Any 2015
Tipus de centre
Centre d’Atenció Primària (CAP)

Consultori local

Municipis
La Granadella, les Borges Blanques.
Arbeca, Bellaguarda, Bovera, Castelldans, el Cogul,
el Vilosell, els Omellons, Fulleda, Granyena de les
Garrigues, Juncosa, Juneda, l’Albagés, l’Albi,
l’Espluga Calba, la Pobla de Cérvoles, Puiggrós,
Tarrés, Vinaixa.

En general, per part de la població local es valora positivament l’oferta de
serveis sanitaris de la comarca.
En relació al col·lectiu de malalts mentals de la comarca, falta coordinació
entre els CAPS i les entitats que treballen amb aquestes persones.
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Hi ha entitats com el Consell Esportiu de les Garrigues que promouen l’esport com a
activitat lúdica que millora la salut de les persones. Ofereixen diferents activitats
lúdico-esportives als municipis de la comarca adreçades a tot tipus d’edats.
Relacionat amb la salut , la comarca presenta un seguit de característiques que
afavoreixen tenir un bon estat de salut i per aquest motiu, fan que sigui un territori
altament recomanable:
- Té un entorn poc alterat, sense empreses contaminants, i amb un aire saludable i
net.
- Hi ha qualitat de vida, amb un ambient de tranquil·litat i calma, no es percep
l’estrés.
- Hi ha relacions entre les persones, tothom es coneix, hi ha un tracte humà i
personal.
Aquests aspectes de bon estat de salut i qualitat de vida esdevenen oportunitats:
- Per atraure treball a distància, si es garanteix una cobertura d’internet òptima.
- Per atraure famíles amb infants que volen un entorn més humà i amb valors per la
criança dels seus fills.
- Per atraure persones amb problemes de salut com la síndrome d’hipersensibilitat
química i que necessiten espais sense contaminació de cap tipus (zones blanques).
- Per atraure un model de turisme slow, que busca un estil calmat i serè.

HABITATGE
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HABITATGE
A les Garrigues no hi ha una borsa d’habitatge d’àmbit comarcal.

- Borsa d’habitatge a La Granadella (2014)
- Línia d’acció en gestió d’habitatge social (les Borges Blanques).
- Algunes iniciatives per crear borses d’habitatge a nivell municipal (El Cogul,
l’Albagés).

Hi ha molts dels pobles més petits de les Garrigues que tenen seriosos problemes
per habitatges en mal estat, abandonats o en desús.

En alguns pobles petits, manca oferta d’habitatge de lloguer per a joves o per
famílies que es vulguin instal·lar al poble. Els propietaris dels edificis abandonats no
els posen en lloguer per temor o reticències.
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HABITATGE
Iniciatives innovadores a la comarca: Pla “Viu i treballa” a la Granadella: Ajuts
d’habitatge: L'ajut té per finalitat la recuperació d'edificis deshabitats de la
Granadella per tal de crear habitatge disponible per a usos residencials, habitatge
habitual i lloguer social, a més de recuperar el patrimoni urbà del municipi, i crear
activitat econòmica i ocupació en els sectors de la construcció i auxiliars.

FORMACIÓ
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Formació reglada
Llars d’infants: 10 a la
comarca: Arbeca, Castelldans,
El Soleràs-tancada actualment,
Juneda, la Granadella, l’Albi, les
Borges Blanques, l’Espluga
Calba, Puiggrós i Vinaixa.
Per alguns d’aquests pobles,
els més petits, la llar d’infants
és una aposta de l’ajuntament
per garantir l’escolarització
dels infants del seu poble a la
seva escola
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Formació reglada
Escoles de primària: 18 a la
comarca: Arbeca, Bellaguarda,
Bovera, Castelldans, Cervià de
les Garrigues, el Cogul, el
Soleràs, Juneda, Juncosa, la
Granadella, la Pobla de
Cérvoles, l’Albagés, l’Albi, les
Borges Blanques (2), l’Espluga
Calba, Puiggrós i Vinaixa.
Hi ha però, algunes escoles en
situació crítica: el Cogul, la
Pobla de Cérvoles...S’estan
pensant
fórmules
per
assegurar la seva viabilitat per
no haver-les de tancar.
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QUIN ÉS EL PUNT DE PARTIDA?
Formació reglada
Centres de secundària: 3 a la
comarca.
Dos Instituts d’Ensenyament
Secundari (les Borges Blanques
i la Granadella) i
l’Escola de Capacitació Agrària,
a les Borges.
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QUIN ÉS EL PUNT DE PARTIDA?
Formació reglada
Tipus de cicles formatius a les Garrigues:

ESCOLA CAPACITACIÓ AGRÀRIA: Cicle d’agropequària, és a dir complementar la
ramaderia amb l’agricultura.
També formació específica per a joves agricultors i formació contínua.
IES JOSEP VALLVERDÚ: De Grau Mig: gestió administrativa, instal·lacions elèctriques i
automàtiques, olis d’oliva i vins. De Grau Superior: elaboració de vi (tècnic en
vitivinicultura)
Possible nou Cicle formatiu entorn de l’arquitectura popular en pedra que es podria
fer a la Plana de Lleida (opcions de fer-lo a les Borges Blanques).
La Borrassa: entitat de l’ajuntament de les Borges Blanques que ofereix formació i
assessorament en TIC.
A la comarca no s’aplica una metodologia estandaritzada per a la prospecció
de detecció de necessitats formatives en general, tant per joves com per
empreses i persones aturades.
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QUIN ÉS EL PUNT DE PARTIDA?
Altres serveis educatius i educació en el lleure
A les Garrigues hi ha 2 cases de colònies: Miravall (Juneda) i Cal Gort (la Pobla de
Cérvoles) i 2 granges escola: Les Obagues i la Manreana (Juneda).
Hi ha el Camp d’Aprenentatge de Juneda, adscrit al Departament d’Ensenyament i
gestionat per la Granja Escola les Obagues.
També hi ha 3 entitats d’educació en el lleure: esplai Apassom-hi (les Borges), grup de
colònies l’Estel Nou(Juneda) i Agrupament escolta i guia la Petja del Secà (Arbeca).
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Dinàmica del taller
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Dinàmica del taller

OBJECTIUS DEL TALLER

 Visualitzar l’escenari NO ACTUACIÓ, és a dir, què pot arribar
a passar a les Garrigues a 10 anys vista si no es fa res, si no
s’actua en aquest cas, en els sectors indústria, comerç i
turisme.
 Visualitzar l’escenari DESITJAT, és a dir, com ens agradaria
que avancés la comarca en aquests 10 anys propers per tal de
què aquests sectors siguin pròspers i dinàmics dins
l’economia de la comarca.
 Consensuar accions encaminades a aconseguir aquest
escenari DESITJAT.
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Dinàmica del taller

Anem a treballar!

