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Curs monogràfic sobre
drogues, al casal de joves
Dissabte 19 de desembre, el casal de joves de Roquetes
va acollir un curs monogràfic d’educació sobre drogues,
amb els objectius de conèixer què són les drogues,
quants tipus de drogues es poden aconseguir al mercat
negre, els efectes nocius, reconèixer les pressions que
n’indueixen al consum i com treballar, educativament,
diversos factors de protecció. Aquest taller va anar a càrrec de Josep Vallès, educador social a l’Ajuntament de
Tortosa, i organitzat per l’àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Baix Ebre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes.
CASA D’OFICIS

Roquetes sobrepassa
els 8.000 habitants

i, a més...

D’altra banda, des de l’11 de juny del 2009, es desenvolupa al casal de joves de Roquetes una casa d’oficis d’agent de desenvolupament turístic i turisme rural. Aquest
projecte està format per un equip de vuit alumnes-treballadors, un director, una docent i una administrativa.
La casa d’oficis està promoguda per Desenvolupament
Local, de la Diputació de Tarragona, i compta amb el finançament del Fons Social Europeu a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Aquesta casa d’oficis està adreçada a joves de 16 a 25
anys, amb la finalitat principal de donar-los una formació teòrica i pràctica en matèria de turisme (tenint com a
eix vertebrador la Via Verda i el seu entorn) per tal de
facilitar la seva posterior incorporació al món laboral.
Al llarg dels 12 mesos de durada del projecte, s’imparteixen diverses assignatures teòriques i pràctiques. Les
unitats de competència que es desenvolupen són les següents: coneixement del sector turístic, conducció i organització de grups turístics, coneixement del medi,
impacte ambiental del turisme, turisme i esport, turisme
rural, anglès per a serveis turístics, català, sensibilització mediambiental, formació bàsica, informàtica i inserció laboral.
Tots aquests coneixements, juntament amb les pràctiques
realitzades, són una eina molt valuosa per desenvolupar
diferents projectes turístics al voltant de la Via Verda de
la Vall de Safan.
Al llarg d’aquest projecte es duran a terme diverses tasques: fer unes fitxes dividides en trams dels serveis i recursos existents al llarg de la Via Verda, crear un mapa
general en què consti la Via Verda i els seus recursos en
la seva totalitat, desenvolupar un projecte de creació
d’un allotjament rural, realitzar pràctiques de guiatge al
llarg de la Via Verda i estudiar les possibilitats poten-

cials existents al voltant de la mateixa.
Amb aquests ensenyaments es pretén formar joves a fi de
desenvolupar un servei turístic inexistent fins a l’actualitat, com és el guiatge a través de la Via Verda, tenint en
compte la creixent afluència de públic que aquesta comporta.

En data 1 de gener del 2009, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) reconeix oficialment que a Roquetes
hi ha censades ja 8.223 persones. És la primera vegada que, de manera oficial, el nostre municipi sobrepassa la xifra de vuit mil habitants.
Cal destacar, però, que sempre existeix un decalaix
entre les xifres dels censos dels ajuntaments i les que
reconeix l’INE, i aquest sempre ho fa a la baixa. De
fet, segons el cens de l’Ajuntament de Roquetes, la
quantitat reconeguda per l’administració central és
sensiblement inferior a l’enregistrada per l’administració local.
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