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1. Introducció
El per què d’un nou pla de joventut local
Des de l’últim pla local de joventut, el que vam portar a terme des de l’any 2008 fins
al 2011, la nostra població ha variat en poc pel que fa a les dades de població i franja
d’edat jove, el que sí que ha canviat vista l’enquesta de participació és la demanda
d’activitats.
Atès que fa quatre anys enrere, la crisi econòmica que estem instal·lats avui al 2012
no era ni de bon tros tal com és avui, la preocupació general del jovent era
l’emancipació i la demanda d’activitats sobretot lúdiques. Ja aleshores ens vam
preocupar per reflectir sobretot la formació contínua i l’emancipació i la cohesió social
com a eixos de treball, això sí també l’aspecte lúdic tenia un paper rellevant.
Són més de 100 cursos i actuacions que s’han portat a terme durant aquests quatre
anys amb molt bona participació i aprofitament, però ara més que mai se’ns demana
a l’ajuntament, com a organisme proper al ciutadà jove enfocar el nostre pla de cara
a:
1- Treball
2- Formació contínua
3- Pla d’Habitatge Jove
4- Lleure
5- Participació
6- Cohesió social
I amb aquest ordre de prioritats.
L’actual crisi econòmica i social que estem patint a nivell global ens ha permès
observar que hi ha una preocupació general per part dels joves en tots els nivells.
El nivell d’instrucció continua sent baix, hi ha un bon nombre de joves que una
vegada finalitzats els estudis obligatoris volen inserir-se al món laboral, actualment
sense massa èxit.
Els processos d’emancipació són cada vegada més lents, la falta de recursos
econòmics, l’accés a l’habitatge i la manca de feina suposa que els joves retardin
cada vegada més aquest procés d’emancipació.
També la manca de feina suposa que els joves ens demanin cada vegada més
formació, en moltes ocasions en diferents especialitats i procurarem oferir formació
en diferents àmbits per a què a l’hora de buscar feina el camp de demanda sigui més
extens.
Cal destacar que hi ha joves que mostren inquietuds per formar la seva pròpia
empresa, punt a tenir en compte i a treballar per tal de motivar aquesta inquietud,
acompanyant-los amb aquesta tasca.
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Si tenim en compte tots aquestes dades i ho reflectim i també actuem amb la mateixa
direcció des l’àrea de joventut, intentarem satisfer les necessitats del nostre jovent.
Sabem que un pla és un projecte de màxims, però que vista l’experiència de
l’anterior pla i l’èxit aconseguit pel que fa a actuacions i participació, farem el possible
per aconseguir complir els objectius que ens hem marcat des del Pla local de
Joventut de Roquetes per als anys 2012 al 2015 i que sigui aquest pla una eina
transversal a les diferents àrees de govern de l’ajuntament i pretengui coordinar
actuacions amb altres organismes superiors que treballin amb i pel jovent de
Roquetes.

Sisco Ollé Garcia
Regidor de Joventut
Ajuntament de Roquetes
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2. Marc conceptual, marc legal i Missió del PLJ
La Llei de Polítiques de Joventut estableix dues conceptualitzacions amb relació a la
joventut. En primer lloc, des d’una perspectiva més teòrica, les persones joves són
aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius i/o d’inserció laboral
i/o d’emancipació domiciliar dels quals es deriven unes identitats i actituds similars.
Tot i la seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials fan que no
existeixi una, sinó diverses joventuts. Malgrat això, les persones joves incorporen la
circumstància comuna de trobar-se subjectes a diferents etapes per raó d’edat i és
per aquest motiu que cal enfortir la idea que la joventut és una etapa de transició cap
a la vida adulta o simplement una etapa en base a unes circumstàncies que dificulten
el seu ple exercici de la ciutadania, i que, per tant, tenen la necessitat de veure
garantit el seu accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris
per exercir aquesta ciutadania.
En segon lloc, en el marc del disseny de les polítiques públiques destinades a
joventut, s’inclouen les persones joves a partir d’unes edats de referència. Es fixen
els trams d’edat a partir dels 16 anys, coincidint amb l’edat civil d’emancipació, l’edat
en què s’abandona l’ensenyament obligatori i s’inicia la tria dels itineraris formatius i
la incorporació al món laboral. Així, aquest concepte administratiu fixa la joventut en
el tram d’edat entre els 16 i els 29 anys, excepte en polítiques de joventut públiques
concretes.
Pel que fa a la definició operativa de joventut el nou Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020, la deixa oberta per adaptar-la als requisits de cadascuna de
les polítiques definides, concretament el document previ a l’aprovació del PNJ 20102020 recull “l’opció del PNJC és la de deixar oberta aquesta definició operativa
perquè sigui cada política o programa concret el que defineixi, quan sigui pertinent,
els límits d’edat que més s’adeqüin al seu contingut substantiu”, no concretant per
tant la dimensió administrativa de joventut d’una manera tan clara com es recull a la
Llei de Polítiques de Joventut. Aquest és el cas de Roquetes, que seguint la línea de
les polítiques de joventut de Catalunya fixa aquest sostre d’edat en 35 anys, donant
suport a la realitat social del municipi.
La matriu de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori és el Pla
Nacional de Joventut a Catalunya, el qual es defineix com un pla sectorial de
coordinació en l’àmbit de la joventut que té per finalitat assegurar la coherència
metodològica en l’actuació de les diferents institucions públiques que duen a terme
polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació de règim local. Tanmateix, es
concep com l’eina que determina les línies, els eixos i els objectius de les polítiques
de joventut a Catalunya, i l’aplicació preferent per a les administracions públiques en
l’exercici de les seves funcions en tot allò que pugui tenir una afectació directa sobre
les persones joves.
Les línies d’actuació del nou PNJC són el treball, l’educació, la salut, l’habitatge, la
cultura, la participació i la mobilitat.
La missió d’aquest nou Pla Local de Joventut de Roquetes és la de definir polítiques
de joventut amb les intervencions dels agents que atenen les necessitats en diversos
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àmbits de la vida de les persones, especialment aquells que estan en una major
situació de vulnerabilitat social, amb la finalitat última de garantir que les persones
joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida, així com participar en
projectes col·lectius.
Hem de tenir en compte que la joventut és una etapa plena de vida, que compta amb
una sèrie de necessitats pròpies de l’edat que estarien relacionades amb
l’experimentació, la formació, la inserció laboral, la participació municipal amb els
esdeveniments i la realitat social de la cultura juvenil, l’oci, etc. Les necessitats dels
joves de 16 són molt diferents de les necessitats dels joves de 30; els primers
valoren actuacions vinculades a l’oci, mentre que per als segons, l’oci serà un
element principalment satisfet pel mercat i en el qual l’actuació pública no serà vista
com a necessària, mentre que sí ho serà l’actuació en habitatge, treball i formació.
Són aquestes necessitats i tenint el compte els principis rectors del nou Pla Nacional
de Joventut de Catalunya 2010-2020 les que ens han orientat per tal de redactar el
nou Pla Local de Joventut de Roquetes 2012-2015.
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3. Visualització de les polítiques de Joventut que es desenvolupen
al municipi
Un dels primers passos per dissenyar el nou Pla Local de Joventut és visualitzar les
polítiques que s’han dut a terme a Roquetes amb la finalitat d’analitzar a quines
s’estan donant resposta.
La visualització l’hem dividit seguint els eixos dels diversos àmbits temàtics que
figuraven a l’anterior PLJ.

POLÍTIQUES EDUCATIVES
Un dels eixos principals de l’antic Pla Local de Joventut han estat les polítiques
educatives l’objectiu de les quals era fomentar la formació en tots els nivells.
A l’àrea de joventut hem apostat molt fort per la formació contínua organitzant
diferents cursos per tal de cobrir la demanda existent, amb un èxit de participació de
més de 600 persones en la totalitat de la programació.
CURS DE LLENGUA CATALANA NIVELL B
Hem realitzat diversos cursos de català nivell B.
Objectiu específic: s’ha donat una important sortida inicial pel foment del català, tant
a nouvinguts com a joves autòctons.
CURS DE LLENGUA CATALANA NIVELL C
Hem realitzat 2 cursos del nivell C, un per mitjà directe de l’ajuntament i l’altre per
l’IDFO.
Objectiu específic: oferir als joves un bon nivell de català, que els facilitarà l’accés al
món laboral.
CURS DE LLENGUA CATALANA PER A NOUVINGUTS
Diferents cursos amb col·laboració amb diversos organismes i associacions com són
el Consell Comarcal del Baix Ebre, el Consorci de Normalització Lingüística,
Departament d’Immigració, Fundació Ilercavònia Futur, Atzavara Arrels...
Objectiu específic: oferir als joves nouvinguts un nivell inicial de català que els
facilitarà l’accés al món laboral i la seva integració social.
CURS DE MONITORATGE I MONOGRÀFICS DE LLEURE
Juntament amb l’àrea de joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre hem ofert
diferents cursos de monitor de lleure infantil i juvenil, així com també monogràfics del
món del lleure.
Objectiu específic: oferir, davant la manca de monitors titulats a les TTE, cursos
relacionats en l’educació i el lleure al mateix temps que s’educa en valors i
aprenentatge.

pàg. 7
2012 - 2015

Pla Local de Joventut
Roquetes 2012-2015

CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
L’ajuntament ha organitzat dos cursos de fotografia i la posterior exposició dels
treballs realitzats.
Objectiu específic: introducció i aprenentatge sobre la fotografia, curs dirigit a tots
aquells joves amb un mínim o sense cap tipus de coneixement fotogràfic, prioritzant
l’aprenentatge a través de la pràctica i la motivació.
CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS
Per tal de facilitar la inserció laboral hem ofert aquests cursos via IDFO, Asaja i
l’empresa Homàtic, facilitant posteriorment el corresponent carnet.
Objectiu específic: Dotar a l'alumne de les eines metodològiques i conceptuals,
bàsiques per dur a terme una correcta manipulació dels aliments i conèixer les
característiques bàsiques dels aliments i utillatges usats en la seva manipulació.
CURS D’INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I CORREU ELECTRÒNIC
Amb recursos propis, el telecentre s’ha dinamitzat per personal propi, plans
d’ocupació, la col·laboració del SOC i el Departament d’Empresa i Ocupació amb el
Programa Connecta’t.
Objectiu específic: Formar el jovent en les capacitats necessàries que els permetin
fer ús de l'ordinador. Està adreçat als joves que no tenen cap contacte amb l'ús de
les noves tecnologies per tal d’evitar la fractura tecnològica.
CURS D’OFIMÀTICA
Amb recursos propis, dinamitzant el telecentre i també amb col·laboració amb l’IDFO.
Objectiu específic: aprendre a crear, guardar i organitzar documents a l’ordinador.
CREACIÓ DE BLOCS
Per mitjà del telecentre i del tècnic d’Inicia de l’Ajuntament de Roquetes s’ha
promogut la creació i gestió de blocs.
Objectiu específic: aprendre a crear i mantenir un bloc a internet.
CURS DE RECERCA DE FEINA
Amb personal propi com ha estat l’AODL, la tècnica IPI, tècnic de joventut i tècnic
d’Inicia hem realitzar cursos de Tècniques per a la recerca de feina.
Objectiu específic: assolir la capacitat d’exterioritzar adequadament les nostres
habilitats i competències de manera que una tercera persona sigui capaç d’avaluar la
idoneïtat per a dur a terme una feina concreta.
CURS D’ANGLÈS BÀSIC
Amb col·laboració amb l’IDFO.
Objectiu específic: iniciar-se en el coneixement de la llengua anglesa.
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CURS TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
Amb col·laboració amb l’IDFO.
Objectiu específic: formació alternativa per tal que els joves puguin conèixer diferents
tècniques per aprendre a controlar les seves emocions i trobar el relax.
CURSOS E-FORMACIÓ UOC-SOC
Per mitjà del portal virtual del SOC vam escollir l’opció d’oferir cursos de diferents
especialitats on line al telecentre, una vegada el curs s’havia acabat els alumnes
rebien un certificat. L’alumne havia de formalitzar la inscripció i els oferíem classes
tutoritzades i de suport dels cursos següents:
 Tècniques de recerca de feina per internet
 Trobar el que necessito a internet
 Anglès inicial
 Recursos per a cuidadors no professionals
 Especialista de magatzem
 Ecoturisme
Objectiu específic: formació per a la inserció laboral.
CURS PARLA.CAT
Curs impartit al telecentre. Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a
l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana.
Objectiu específic: adquirir, en diferents nivells, coneixements del català.
CURS D’INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA DE L’APS
(activitats d’aprenentatge i servei)
Curs genèric d’aproximació a la metodologia d’activitats d’aprenentatge i servei dirigit
a professionals de l’àmbit de la joventut, associacions i grups de joves.
Objectiu específic: treball dels valors a través de la pràctica.
CURS D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL.
CARNET DE PODA I CARRETILLA.
Juntament amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal del Baix Ebre i la Fundació Pagesos Solidaris vam
realitzar un curs d’inserció laboral per obtenir el carnet de poda i “carretilla” amb
posteriors pràctiques en empreses relacionades.
Objectiu específic: formació per a la inserció laboral.
CURS DE MANIPULADOR I APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS
Juntament amb ASAJA hem realitzat diversos cursos per tal de facilitar l’obtenció del
carnet d’aplicador de productes fitosanitaris.
Objectiu específic: dotar al jove d’eines necessàries per tal d’ampliar el seu camp de
projecció d’inserció laboral.
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TALLERS DE DANSES TRADICIONALS I JOTA CANTADA
Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
centre de promoció de la cultura popular i tradicional catalana, l’Institut Ramon
Muntaner i Tallers per a la Festa hem dut a terme diversos tallers de jota cantada i
danses tradicionals
Objectiu específic: potenciar les festes del Tradicionàrius i Sant Antoni i donar a
conèixer la cultura popular i tradicional de les nostres terres.
TALLERS PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE I ACTES CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Des de l’àrea de qualitat de vida de l’Ajuntament de Roquetes anualment i al voltant
del Dia Internacional contra la violència vers les dones s’organitzen un seguit d’actes
reivindicatius aprofitant el marc que ens ofereix l’Institut de Roquetes consistents en
xerrades, exposicions, tallers i concursos.
Objectiu específic: la conscienciació vers la violència de gènere.
CASA D’OFICIS: AGENT DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I TURISME
RURAL
Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, OADL, es va realitzar una Casa
d’oficis al Casal de Joves per formar agents de desenvolupament turístic i turisme
rural.
Objectiu específic: formar a joves amb dificultats d’inserció laboral.
BUS DE LES PROFESSIONS
El bus de les professions ha visitat Roquetes en diferents ocasions, hem programat
visites des de l’institut.
Objectiu específic: orientar als joves sobre les possibilitats que ofereix el sistema
educatiu, principalment la formació professional (cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior).

PROJECTE CONEGUEM – Conveni entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament
L’Ajuntament de Roquetes i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya van signar un conveni de col·laboració per al projecte CONEGUEM, per tal
d’apropar un perfil d’alumnes de l’Institut de Roquetes al món laboral. L’Ajuntament
els facilita les instal·lacions i el suport per realitzar activitats d’aplicació pràctica.
Objectiu específic: donar suport als alumnes de segon cicle de l’educació secundària
obligatòria de l’Institut de Roquetes que presenten dificultats d’aprenentatge,
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que
precisen d’actuacions individualitzades i d’adaptacions substancials del currículum
per la seva integració escolar, social i laboral.
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POLÍTIQUES D’ACCÉS A L’HABITATGE
PLA D’HABITATGE JOVE
Dins del mercat immobiliari, l’habitatge nou, té un preu que situa els més joves en
dificultats per accedir en propietat a un primer habitatge.
D’altra banda, el nucli urbà de Roquetes, demana accions d’impuls i revitalització , és
per això, que l’Ajuntament de Roquetes crea una línea d’ajut, en el seu pressupost
municipal, per fomentar l’adquisició i/o rehabilitació del primer habitatge del jove al
nucli històric del municipi i potenciar la emancipació entre la joventut roquetera.
Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts atorgats per altres administracions.
L’Ajuntament de Roquetes, actualitzant la redacció del primer Pla Habitatge Jove
(PHJ), redacta al desembre de 2010 una modificació ampliant les actuacions objecte
d’ajut i la zona d’actuació que permetrà que més joves se’n puguin beneficiar.
Objectiu específic: regular els ajuts destinats a l’adquisició, compra, herència o
donació, i/o la rehabilitació, i/o la construcció d’obra nova, per part de joves, de béns
immobles que es trobin ubicats en zona antiga i tradicional i d’altres, amb la finalitat
de convertir-los en habitatges de primera residència.
* veure annex IV (model d’instància de sol·licitud d’ajut).
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SUPORT A L’ASSOCIACIONISME
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS
LOCALS
Anualment l’ajuntament treu la convocatòria de subvencions adreçada a les
associacions i entitats locals, per promoure les activitats culturals i esportives al
municipi. Actualment Roquetes té un gran teixit associatiu amb un total de 59 entitats
que treballen per enriquir i donar singularitat al municipi.
Objectiu específic: dotar de recursos econòmics a les entitats per tal de fomentar
l’activitat cultural, esportiva i educativa municipal.
FIRA D’ENTITATS
L’any 2008 es va organitzar la primera Fira d’Entitats per tal de donar a conèixer a la
població l’ampli teixit associatiu que disposa el municipi i la tasca que realitzen
cadascuna de les associacions de Roquetes.
L’Hort de Cruells és l’escenari escollit per a que les entitats presentin una mostra de
les activitats que realitzen i puguin captar nous socis.
Objectiu específic: donar a conèixer el teixit associatiu a la població.
CESSIÓ D’ESPAIS
Algunes de les sales del Casal de Joves, Hort de Cruells i sala polivalent de la
biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà són cedides a les entitats municipals que ho
sol·liciten per tal de realitzar els seus actes. Algunes de les entitats locals tenen la
seva seu al Centre Cívic.
Objectiu específic: cedir espais municipals a les associacions i entitats municipals per
realitzar activitats, en el desenvolupament de les seves programacions.
PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS AL PARC DE NADAL
Gràcies a la col·laboració d’algunes de les entitats de Roquetes i el centre obert La
Xirinxina es pot realitzar el Parc de Nadal. Cadascuna de les entitats participants
organitza alguna de les activitats alhora que dóna a conèixer la tasca de la seva
associació.
Objectiu específic: implicar a les entitats i associacions municipals en la realització
del Parc de Nadal.
FESTA DE DJ’S A LA RAVALETA
L’Associació de Joves de la Ravaleta organitza una festa de djs al Casal de la Raval
de Cristo amb el suport de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Roquetes, donant a
conèixer les seves habilitats musicals.
Objectiu específic: promocionar l’organització d’actes propis de l’associació juvenil.

pàg. 12
2012 - 2015

Pla Local de Joventut
Roquetes 2012-2015

FOMENT DE LA CULTURA DE PARTICIPACIÓ
UN NOU EQUIPAMENT PER A LA JOVENTUT, EL CASAL DE JOVES
El 2008 s’inaugurava un nou espai pensat i destinat a la joventut roquetera, el Casal
de Joves de Roquetes. Ubicat a les dependències de la primera planta de l’antic
ajuntament vol ser un espai de trobada i de dinamització del jovent de la ciutat.
El Casal de Joves ha anat ampliant els seus serveis, disposa d’un Punt d’Informació
Juvenil, d’un Telecentre, del Servei d’Inicia, d’aules de formació i xerrades, es
cedeixen sales a diferents entitats per realitzar les seves activitats, etc...
Moltes de les activitats enumerades a l’apartat de visualització de polítiques de
joventut (veure pàgines de la 6 a la 10) s’han realitzat al Casal de Joves donant a
conèixer les instal·lacions al jovent de Roquetes.
Objectiu específic: oferir un lloc de trobada per a la realització i programació
d’activitats joves.
REUNIONS DE JOVES
Des de l’àrea de joventut duem a terme regularment, reunions amb el col·lectiu
juvenil del municipi al Casal de Joves.
Els oferim un espai de comunicació per a que ens puguin transmetre les seves
inquietuds.
La participació a les reunions augmenta si la seva convocatòria va lligada a la
programació d’algun acte del seu interès.
També disposem d’un grup de contactes per enviar-los informació via mail, aquests
contactes van augmentat degut a que a les inscripcions als actes els sol·licitem la
seva adreça de correu electrònic.
Objectiu específic: fomentar la participació juvenil i possibilitar un espai de diàleg
entre els joves.
JOVEROKETES 2.0
Per tal d’adaptar-nos a la realitat social, hem cregut convenient des de l’àrea de
joventut ser presents a la xarxa.
Joveroketes disposa d’un bloc propi (http://joveroketes.blogspot.com.es), d’un apartat al web
municipal (www.roquetes.cat) i d’un facebook (http://ca-es.facebook.com/people/JoveRoketes/100000369384054) que compta a dia d’avui amb 1.137 amistats.
Aquests espais virtuals els utilitzem per fer difusió dels actes programats, per
informar als joves de temes del seu interès i com a recull de les activitats realitzades.
Objectiu específic: aproximar l’activitat juvenil municipal a través de les noves
tecnologies.

CAP D’ANY JOVE
Una de les activitats més participatives a nivell de joventut a Roquetes és la festa de
Cap d’Any. L’ajuntament lloga una carpa per tal que els joves puguin gaudir de la
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festa sense haver de desplaçar-se fora. Els participants es porten el seu sopar i a
continuació tenen la xalera assegurada, música variada fins que el cos aguanti.
Objectiu específic: evitar el desplaçament dels joves en festes senyalades.
CARNAVAL
El Carnaval de Roquetes va guanyant participants cada any. S’organitza una rua pel
c/ Major i posteriorment hi ha una festa Jove a l’Hort de Cruells que comença amb un
sopar seguit de música i concurs de disfresses. Paral·lelament el Patronat de Festes
de Roquetes organitza el ball de disfresses a La Lira Roquetense (entitat cultural del
municipi i referent musical a les Terres de l’Ebre).
Objectiu específic: fomentar la cultura popular, integrant les necessitats dels joves.
ESQUIADA JOVE
Per tal de promoure la cohesió entre els joves, organitzem l’esquiada jove, una
sortida de cap de setmana a la neu on les diferents colles joves del municipi poden
gaudir de l’esport d’hivern.
Objectiu específic: fomentar la iniciativa resultant de les reunions de joves i potenciar
la cohesió entre els diferents joves.
CALÇOTADA JOVE
Cap a meitat del mes de març des de l’àrea de joventut donem la benvinguda a la
primavera organitzant una Calçotada Jove a l’Hort de Cruells. La festa consisteix
amb una menjada popular, concursos de salses i menjadors de calçots i una
gimcana jove per la tarda. Per la nit, continua la festa amb música.
Objectiu específic: fomentar la iniciativa dels joves i promocionar als joves artistes.
PREMI DE PINTURA JOVE CIUTAT DE ROQUETES
Dintre dels actes del 14 d’abril, festa de la independència de Roquetes, es convoca
el premi de Pintura Ciutat de Roquetes, dins d’aquest, hi ha la modalitat de premi
jove promocionant els joves artistes amb una dotació econòmica i la matrícula a una
escola d’art.
Objectiu específic: fomentar i promocionar els joves artistes a través de la pintura.

NIT JOVE DE FESTES MAJORS
A proposta de les reunions de joves sorgeix la idea d’organitzar una festa jove a
Festes Majors. Aquesta festa compta amb més participants any rera any. Consisteix
amb l’organització d’una nit temàtica on els joves han d’anar disfressats del tema
proposat. La festa comença amb un sopar jove, a continuació gimcana i concurs de
disfresses amb un repàs del pop, rock i revival fins arribar a la música d’avui.
Objectiu específic: fomentar la participació dels joves en un acte específic de Festes
Majors.
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ESPLAI I CAMPUS ESPORTIU
Durant els mesos de juliol i agost, les àrees de joventut, esports i qualitat de vida de
l’Ajuntament de Roquetes organitzen l’esplai i el campus esportiu per a que els nens i
nenes de Roquetes puguin gaudir de diferents activitats aquestes dates estivals.
Aquestes activitats han aplegat més de 650 nens i nenes amb la implicació de
voluntaris i contractació de monitors joves del municipi.
Objectiu específic: incentivar als joves al voluntariat i al treball.
GRUP DE MONITORS VOLUNTARIS
Cal assenyalar i tenir en compte que existeix un grup de joves d’entre 15 a 17 anys
que s’ofereixen com a monitors voluntaris en les activitats de lleure que organitza
l’ajuntament com són l’esplai i campus d’estiu i el Parc de Nadal. Aquest grup aporta
idees i voluntat d’engegar activitats desinteressadament.
Objectiu específic: donar continuïtat i suport al valor del voluntariat.
FIRA DE L’INTERCANVI
L’àrea de joventut col·laborem periòdicament en l’organització durant l’any de
diverses fires de l’intercanvi promogudes pel Grup Mercat d’Intercanvi Terres de
l’Ebre. Aquestes fires potencien el no consumisme i la durabilitat de les coses.
Objectiu específic: fomentar la conscienciació de la població educant en la
sostenibilitat.
CONCERTS A LA LIRA
Durant l’any es realitzen diversos concerts a la Lira de Roquetes amb la col·laboració
de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Roquetes.
Objectiu específic: fomentar activitats lúdiques promocionant entitats locals.
CASTANYADA
Per la Castanyada hi ha una festa amb música rock, pop i revival a l’Hort de Cruells,
a la Lira Roquetense també es realitza una festa amb castanyes, panellets i ball.
Objectiu específic: fomentar la cultura popular adaptant-la a la demanda dels joves.
PARC DE NADAL
El Centre Obert La Xirinxina amb col·laboració de l’àrea de joventut i diverses entitats
del municipi organitza el Parc de Nadal. Activitats i tallers dirigits als més petits de la
casa durant els dies de vacances de Nadal.
Objectiu específic: fomentar la participació aprofitant el teixit associatiu.
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COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
ACTES SOBRE EL VOLUNTARIAT
L’associació Obre’t’ebre ha realitzat diverses xerrades, exposicions al voltant dels
avantatges que ofereix el voluntariat per la formació dels joves, intercanvis juvenils,
camps de treballs i cooperació.
L’associació Xarxes (associació xarxa educativa solidària) ha realitzat una exposició
a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà al voltant del voluntariat i ha participat al
Parc del Nadal.
Objectiu específic: conscienciar a la població a través del voluntariat.
CONVENI EBRE MUSIK
L’Ajuntament de Roquetes va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Tortosa vers al Concurs de l’Ebre Musik en la categoria del Premi Pua, que té per
objectiu la promoció i difusió dels grups emergents de les Terres de l’Ebre. Per tal de
promocionar el grup guanyador d’aquesta categoria l’Ajuntament de Roquetes
preveu la contractació d’aquest grup en alguna de la seves festes.
Objectiu específic: promocionar els recursos del territori.
CREACIÓ DE NOVES ASSOCIACIONS
En el decurs d’aquests últims anys, Roquetes ha experimentat un fort creixement
amb el món associatiu, i en concret amb les associacions d’altres cultures, reflex de
la forta immigració que ha sofert la nostra ciutat. Aquest teixit associatiu ens ha
permès estar amb contacte amb uns determinats col·lectius de joves que d’altra
manera ens hagués estat més difícil accedir-hi.
Aquestes associacions s’han donat a conèixer a través de jornades de portes
obertes, tallers de cuina i demostracions pròpies de les seves religions i cultura.
Objectiu específic: promocionar la cohesió del teixit associatiu.
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PROMOCIÓ DE LA CULTURA TRADICIONAL
SANT ANTONI
Per Sant Antoni s’ha recuperat la part més tradicional de la festa; a part de la
desfilada de cavalls i carruatges pels carrers de Roquetes i Jesús, la benedicció dels
animals, davant l’església tal i com es feia antigament es canten i es ballen jotes.
Lligat amb la festa s’han realitzat diversos tallers de cant i ball de jota tradicional.
Objectiu específic: promoció de la cultura tradicional.
SANT JOAN
Per celebrar l’arribada del solstici d’estiu, a l’Hort de Cruells la nit del 23 de juny,
s’encén la foguera amb la flama del Canigó, s’organitza un sopar popular on els
petards i la música són els protagonistes d’aquesta nit tan especial.
Objectiu específic: promoció de la cultura tradicional.
TRADICIONÀRIUS
L’últim cap de setmana del mes d’agost Roquetes es prepara per viure el
Tradicionàrius, el festival de música tradicional de les Terres de l’Ebre. Diferents
grups de música d’arreu del territori es troben a l’Hort de Cruells: danses, cants,
concursos, fira d’artesania, trobada de puntaires i exposicions giren al voltant de la
música tradicional d’aquestes terres. És una de les programacions amb més
acceptació juvenil i que comporta la unió dels joves roquetencs amb els de la resta
del territori.
Objectiu específic: promoció de la cultura tradicional, amb implicació territorial.
TALLERS DE DANSES TRADICIONALS I JOTA CANTADA
Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, l’Institut Ramon
Muntaner i Tallers per a la Festa s’han dut a terme diversos tallers de jota cantada i
danses tradicionals per tal de potenciar les festes del Tradicionàrius i Sant Antoni.
Objectiu específic: promoció de la cultura tradicional.
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FOMENT DE L’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
SERVEI D’INICIA
L’Ajuntament de Roquetes, des de l’any 2010, disposa d’un tècnic Inicia per fomentar
la creació d’empreses i l’emprenedoria al municipi.
El servei inicia està ubicat al Casal de Joves i està adreçat a ajudar aquelles
persones emprenedores que vulguin crear la seva pròpia empresa, amb informació i
orientació, assessorament, formació i suport en el cas d’engegar un negoci propi.
Objectiu específic: fomentar les habilitats de les persones emprenedores per a la
promoció i creació d’empreses, a través del suport, la informació i l’assessorament.
CURS D’EMPRENEDORIA
Adreçat a persones interessades en iniciar un projecte empresarial.
Objectiu específic: potenciar l’esperit empresarial, idees de negoci, creació
d’empresa i estructura del pla d’empresa.
JORNADES FORMATIVES I DE SUPORT ALS EMPRENEDORS
Adreçat a persones que tenen pensat crear la seva empresa i a les que ja la tenen
creada. Els continguts han estat l’orientació en l’elaboració del pla econòmic i
financer, en l’elaboració del pla de màrqueting i el control de costos i desviacions.
Objectiu específic: formació per impulsar l’ocupació i el comerç.
FORMACIÓ A L’INSTITUT DE ROQUETES
El tècnic d’Inicia es desplaça periòdicament a l’Institut de Roquetes per potenciar
l’emprenedoria entre els més joves. Aquesta formació va dirigida als alumnes dels
graus de perruqueria i estètica i de batxillerat.
Objectiu específic: generació d’idees per a la creació d’empreses, les claus per
emprendre, INICIAtiva Jove, pla d’empresa per a perruqueries i centres d’estètica,
creació d’una empresa cooperativa.
JORNADES OPORTUNITATS A LA XARXA
S’han organitzat unes jornades per tal de tractar l’emprenedoria a la xarxa, el
posicionament de les empreses a internet, xarxes socials... Els continguts han estat
el comerç electrònic, l’emprenedoria 2.0, el teu negoci al núvol.
Objectiu específic: potenciar la xarxa com a eina d’oportunitat.
BORSA DE TREBALL
L’AODL de l’Ajuntament de Roquetes gestiona i dinamita la borsa de treball que té
com a funció recollir la demanda social de feina i facilitar l’enllaç amb les empreses
que ho sol·licitin.Objectiu específic: fomentar l’ocupació.
* veure annex V (model de currículum vitae).
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4. Anàlisi de la realitat juvenil
4.1.Anàlisi quantitativa
Tenir una visió general de la realitat juvenil de Roquetes és l’objectiu bàsic per poder
dur a terme unes polítiques de joventut orientades a fer front a les necessitats reals
dels nostres joves.
Per poder realitzar aquest estudi hem utilitzat les dades existents a l’IDESCAT, EDE i
al padró municipal de l’Ajuntament de Roquetes, atès que segons quines dades
estaven molt poc actualitzades.
Hem cregut oportú analitzar més acuradament les dades que detallem a continuació,
tenint en compte l’evolució municipal.
Aspectes demogràfics:
Roquetes ha estat en els darrers anys un municipi amb un fort creixement
demogràfic. Si tenim en compte l’evolució de la població en els darrers anys, podem
veure que, encara que segueix creixent, aquesta no ha superat l’increment del 3,13%
que s’observa al 2006, tot i que al 2011 es posa de manifest un increment de 2,25 %
respecte a l’última dada.
Evolució de la població del municipi i la comarca 1981-2011
Baix Ebre
Habitants
62.554
64.452
64.645
65.879
66.369
76.368
82.634

Any
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011

Increment %
0.61
0.06
0.38
0.15
3.01
1.64

Roquetes
Habitants
5.817
5.825
5.525
6.057
6.437
7.444
8.280

Increment %
0.03
-1.03
1.93
1.25
3.13
2.25

Font: Institut Nacional d’Estadística

Aquesta tendència també s’observa a nivell de comarca.

Evolució de la població de la comarca 1986-2011
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Evolució percentual Baix Ebre-Roquetes
3,5
3
2,5
2
1,5
1
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0
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Increment anual Baix Ebre
Increment anual Roquetes
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En aquest gràfic s’observa amb clarament que l’increment de la població a Roquetes
ha estat superior al de la comarca del Baix Ebre.

Estructura de la població
La població jove, de 20 a 29 anys, presenta un descens important entre els anys
2005 i 2011, destacant el sexe masculí.
Població per sexe i edat

2002
2005
2008
2011

de 15 a 19
Homes
215
212
215
232

de 20 a 24
Homes Dones
267
215
267
236
280
241
241
211

Dones
190
164
186
197

de 25 a 29
Homes Dones
307
280
357
273
375
291
318
279

de 30 a 34
Homes
Dones
310
269
356
301
414
304
425
326

Font: Institut Nacional d’Estadística

Podem observar una notòria diferència en el descens de població masculina juvenil
entre la franja de 25 a 29 anys respecte a la femenina.
Població homes per edat

Població dones per edat
450
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A l’evolució total de la població jove i tenint en compte els aspectes comarcals i
autonòmics, observem que, a l’igual que al Baix Ebre i Catalunya, Roquetes constata
una baixada en l’increment de la població de l’1.95 % al 2011 respecte al 2008.
Aquesta davallada es reflexa al Baix Ebre en un 2.9% i a Catalunya en un 2.55%.
Per tant, observem que a Roquetes la baixada de població ha estat menor que a la
resta del territori.
Evolució de joves de 15 a 35 anys i de la seva proporció respecte al total de població
2002

2005

2008

2011

joves

%joves

joves

%joves

joves

%joves

joves

%joves

Roquetes

2.053

30.92

2.166

29.95

2.306

28.87

2.229

26.92

Baix Ebre

19.426

28.47

21.670

28.91

22.957

28.24

20.937

25.34

Catalunya

1.996.483

30.22

2.068.447

29.57

2.076.131

28.19

1.932.996

25.64

Font: Idescat Padró Continu

Gràfic Evolució de la població jove del municipi. 2002 – 2011
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Gràfic Evolució de la població jove del Baix Ebre. 2002 – 2011
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Si tenim en compte l’evolució dels joves per grups d’edat, observem que la franja de
joves dels 20 a 24 anys experimenten una baixada més significativa que en els altres
barems d’edat.
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Població jove de 15 a 34 anys per grups d'edat. Roquetes
2008

2009

2010

2011

De 15 a 19 anys

401

407

418

429

De 20 a 24 anys

521

530

497

452

De 25 a 29 anys

666

654

636

597

De 30 a 34 anys

718

773

749

751

Font: Institut Nacional d’Estadística
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De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
2008

2009

2010

2011

Població jove 2011 . Distribució per sexes
Homes

% homes

Dones

% dones

Total

De 15 a 19 anys

232

54,08

197

45,92

429

De 20 a 24 anys

241

53,32

211

46,68

452

De 25 a 29 anys

318

53,27

279

46,73

597

De 30 a 34 anys

425

56,59

326

43,41

751

Font: Institut Nacional d’Estadística

Població jove de 15 a 34 anys segons el lloc de naixement. Municipi, comarca i Catalunya
nascuts a Catalunya

nascuts a l'Estat

nascuts a l'extranger

joves

%

joves

%

joves

%

Roquetes

1.545

69,31

75

3,36

609

27,32

Baix Ebre

13.595

64,93

612

2,92

6.730

32,14

Catalunya

1.277.387

66,08

82.360

4,26

573.249

29,65

Font: Institut Nacional d’Estadística

Població jove de 15 a 34 anys per sexe i lloc de naixement. Roquetes 2011
Catalunya
Edat

Resta de l'Estat

Estrager

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

de 15 a 19

163

137

6

4

63

56

de 20 a 24

175

140

6

7

60

64

de 25 a 29

213

192

10

9

95

78

de 30 a 34

281

244

18

15

126

67

Total

832

713

40

35

344

265

Font: Institut Nacional d’Estadística
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Població estrangera de 15 a 34 anys i sexe 2010 . Roquetes
Edat

Homes

Dones

Total

%sobre la població

de 15 a 19

50

55

105

7.33

de 20 a 24

88

60

148

10,33

de 25 a 29

102

74

176

12,28

de 30 a 34

135

59

194

13,54

Total

375

248

623

36

Font: Institut Nacional d’Estadística

Població jove Roquetes 2012
Homes

%

Dones

%

Nacionalitat espanyola

920

72

784

74

Nacionalitat estrangera

352

28

279

26

1.272

100

1.063

100

Total joves

Font: Padró d’habitants . Ajuntament de Roquetes – febrer 2012

Població Jove Roquetes febrer - 2012

Nacionalitat espanyola
Nacionalitat estrangera

Àmbit educatiu:
Atès que les dades que existeixen a l’Idescat daten del 2006, hem cregut oportú
consultar les dades actualitzades del Padró d’Habitants de Roquetes a data febrer de
2012.
Podem observar que un cop finalitzats els estudis obligatoris, solament un 55,24%
dels joves segueixen els seus estudis (35.30% al batxillerat i un 19.94% a la formació
professional).
Als 16 anys, un 44.76 % dels joves abandona els estudis per incorporar-se al món
laboral.
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Nivell d’estudis de la població jove de 16 a 35 anys
Sexe
Nivell d'estudis

Home

Dona

Total

Primària

310

196

506

ESO

376

301

677

FP primer grau

77

58

135

FP segon grau

55

43

98

Batxillerat

115

124

239

Títols mitjans

3

0

3

Diplomat

24

80

104

Arquitecte o enginyer

22

4

26

Llicenciat universitari o eng. Sup.

34

81

115

Doctorat

2

3

5

Font: Padró d’habitants . Ajuntament de Roquetes – febrer 2012

Nivell estudi població jove
Doctorat
Llicenciat universitari o eng. Sup.
Arquitecte o enginyer
Diplomat
Títols mitjans

Total

Batxillerat
FP segon grau
FP primer grau
ESO
Primària
0

200

400

600

800

Àmbit laboral:
Segons les dades que ens ofereix l’EDE, l’atur a Roquetes ha sofert un increment
notori, a l’igual que a la resta de Catalunya, fruit de la forta crisi econòmica que
estem vivint.
Si tenim en compte les xifres de l’atur que afecten als joves roquetencs, i el total
d’aturats al municipi, s’aprecia que a partir del 2009 comença una davallada
significativa, passant d’un 46,46% al 2008 a un 31.54% al 2011.
ATUR. Evolució a Roquetes . Total població
Aturats total
Aturats joves de 16
a 34 anys
% aturats joves
respecte al total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

225

250

253

424

547

639

707

99

115

121

197

236

226

223

44%

46%

47.82%

46.46%

43.14%

35.36%

31.54%
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Font: EDE
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Una dada important a tenir en compte és el nivell formatiu del perfil d’aturat del
municipi. La informació que detallem a continuació fa referència a les dades existents
a l’EDE a gener de 2012.
ATUR. Nivell formatiu

Gener 2012

Nivell formatiu
Sense estudis
Estudis primaris incomplets
Estudis primaris complets
Programes FP . Estudis secundaris
Educació general ‐ Estudis Secundaris
Tècnics‐professionals superiors ‐ estudis post‐
secundaris
Universitaris primer cicle ‐ Estudis post‐
secundaris
Universitaris segon i tercer cicle ‐ Estudis post‐
secundaris
Altres estudis post‐secundaris
Total

Dada del
període
39
44
93
85
409
40

Variació
absoluta
vs període
anterior
‐2
0
‐1
5
21
2

Variació
relativa vs
període
anterior
‐4,88%
0,00%
‐1,06%
6,25%
5,41%
5,26%

15

4

36,36%

15

5

50,00%

1
741

0
34

0,00%
4,81%

Font: EDE
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Atur nivell formatiu Roquetes ‐ gener 2012

Sense estudis
Estudis primaris incomplets
Estudis primaris complets
Programes FP . Estudis secundaris
Educació general ‐ Estudis Secundaris
Tècnics‐professionals superiors ‐ estudis
post‐secundaris
Universitaris primer cicle ‐ Estudis post‐
secundaris
Universitaris segon i tercer cicle ‐ Estudis
post‐secundaris
Altres estudis post‐secundaris

Respecte als aturats joves podem observar que, sensiblement els homes tenen un
percentatge superior a les dones.
Atur per sexe i edat
Sexe
Edat

Homes

Dones

Total

de 16 a 19

10,4

6,9

17,3

de 20 a 24

33,8

20,8

54,6

de 25 a 29

47,6

30,2

77,8

de 30 a 34

64,9

29,9

94,8

Font Idescat a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació
Unitats: Mitjanes anuals

Atur per sexe i edat
70,0
60,0
50,0
40,0

Homes

30,0

Dones

20,0
10,0
0,0
de 16 a 19

de 20 a 24

de 25 a 29

de 30 a 34
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Una font important per realitzar una anàlisis quantitativa de la realitat del jove de
Roquetes ha estat l’elaboració d’una enquesta jove la qual ha tingut una molt bona
acceptació i de la qual podem extraure continguts molts importants que ens
adreçaran a elaborar un Pla Local de Joventut ajustat a les necessitats actuals.
Les conclusions les desglossarem en diferents paràmetres:

Pel que fa a la participació
jove, n’apreciem una major
entre les noies, però sense
que sigui un percentatge molt
elevat com per a poder
extraure
una
conclusió

Emancipació jove: identifica la convivència en parella com el primer motiu
d’emancipació, amb un 46.55%. No obstant, el percentatge d’emancipació posa de
manifest que un 43.10% dels enquestats no s’ha emancipat.

Emancipació jove
30
25
20
15
10
5
0

Amb parella

Amb els meus
pares

Sol/a

Altres

Comparteixo pis

Constatant les dades de formació, predominen els joves enquestats amb un nivell
d’estudis universitaris seguits dels de cicle de grau superior.
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Formació jove

Estudis primaris
Estudis secundaris
Cicle formatiu de Grau mitjà
Cicle formatiu de Grau
superior
Estudis universitaris
Altres

Si tenim en compte l’ocupació juvenil, en aquesta franja d’edat predominen els
joves que treballen amb un 55% front als que estudien amb un 46%. Cal destacar el
percentatge d’estudiants que compaginen el treball amb l’estudi essent de 17%.

16%
29%

Ocupació juvenil
Estudio

17%

Treballo
Estudio i treballo
Estic a l'atur
38%

Ocupació juvenil per sectors

30
25
20
15
10
5
0

Sector primari

Sector secundari

Sector terciari

Si analitzem el perfil del treballador jove enquestat, un 84% treballa a compte d’altre,
seguit d’un 11 % que és autònom, factor que ens indica la intenció del treball entre
els joves i les seves aspiracions.
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5%

11%

Perfil treballador jove

Autònom
A compte d'altre
Freelance

84%

Seguint amb la intenció del treball,
un 67% dels joves enquestats
voldrien
tenir
una
projecció
empresarial pròpia, factor que
ens encoratja a encaminar un eix
de dinamització laboral clar.

Voluntat de projecció
empresarial jove

33%

Sí
No

67%

Pel que fa a l’associacionisme juvenil, un 55,2% pertanyen a associacions.
Grau d'associacionisme juvenil
60
50
40
30
20
10
0

Pertanyen a
associacions

No pertanyen a
associacions

Tenint en compte aquestes dades, els joves fan prevaldre les associacions
esportives, seguides de les culturals.
Tipus d'associació
Educativa
Social
Lúdica
Cultural
Esportiva
0

5

10

15

20

25
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Així mateix, dels joves enquestats, un percentatge molt important, participa a les
activitats del municipi. No obstant, també hem de tenir en compte que aquesta
enquesta ha estat contestada majoritàriament per joves actius del municipi.

Lleure al municipi
14%

Sí
No
Grau de participació

21%
86%

Sí
No

79%

En relació a l’ocupació del temps lliure dels joves enquestats, el sortir amb els amics
continua com a factor
Ocupació del temps lliure
número u, tot i que
40
guanya força la
33
utilització de les noves
tecnologies. Aquest fet
ens fa reflexionar i ens
20
20
obliga a no deixar de
16
banda aquest factor,
10
6
bé sigui a l’hora de
programar activitats,
Amb els amics
Internet
Sortir de marxa
Lectura
Excursionisme
Cinema
Altres
com en el moment de
la seva difusió.

Canals de recepció d'informació
35
30
25
20
15
10
5
0

Amistats

Cartells

Facebook

Web ajuntament

correu electrònic

Premsa/ràdio
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Casal de Joves
Aquest espai jove és el punt de
trobada on es realitzen cursos,
xerrades, reunions... És un lloc
molt important per als joves
roquetencs i volíem constatar la
coneixença d’aquest espai .

Coneixença del Casal de Joves

40%
Sí

El resultat ens ha fet reflexionar
per tal d’organitzar futures
jornades de portes obertes .

No
60%

Serveis utilitzats al Casal de Joves
I
per
finalitzar,
i
contrastant les dades
qualitatives,
l’enquesta
posa de manifest les
prioritats dels joves,
essent el treball com la
primera preocupació.
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4.2. ANÀLISI QUALITATIVA
El Pla Local de Joventut ens serveix per planificar i organitzar les polítiques de
joventut del nostre municipi, per això és molt important comptar amb la participació
de la població jove, de les associacions juvenils i dels agents i professionals que
treballen en l’àmbit de la joventut.
Sense aquesta participació, sobretot la dels i de les joves, no estem legitimant el
nostre projecte i tindríem una important mancança al llarg de tot el procés. Aquesta
participació ens ha d’aportar informació sobre diversos àmbits de la vida dels i les
joves de Roquetes i ens permet conèixer millor quins són els seus hàbits, les seves
inquietuds, les seves problemàtiques, la seva percepció de la vida, etc...
La població jove del municipi de Roquetes representa un 26,69% del total, i creiem
que la seva participació i tenir en compte les seves motivacions és vital a l’hora
d’elaborar un document tan important com és el Pla Local de Joventut que serà el full
de ruta que ens guiarà els propers quatre anys.
L’anàlisi qualitativa l’hem efectuat a partir de la interpretació de la realitat juvenil del
municipi de Roquetes tenint en compte les reunions de joves que hem dut a terme
durant els quatre anys que ha estat en vigor el Pla Local de Joventut (2008-2011), a
partir de la interpretació i propostes recollides a l’enquesta realitzada de cara a
l’elaboració del nou PLJ per als propers quatre anys, propostes recollides a l’institut
de Roquetes, reunions amb agents i professionals que treballen en l’entorn juvenil,
amb algunes de les associacions juvenils de Roquetes i amb entrevistes directes
amb els i les joves que opinen en matèria de joventut.
Reunions de joves
L’Ajuntament de Roquetes sempre ha tingut en consideració els i les joves a l’hora
d’elaborar les seves polítiques en aquesta matèria. El jovent sempre ha tingut
recursos al seu abast a l’hora d’expressar-se i dir la seva, organitzant-se fòrums
joves, reunions periòdiques, disposen d’un espai propi com és el Casal de Joves,
correus electrònics, xarxes socials...
Durant els quatre anys de vigència del Pla Local de Joventut hem organitzat
diferents reunions al Casal de Joves per copsar la realitat juvenil de Roquetes,
avaluar si els projectes que s’estaven duent a terme funcionaven o havien d’anar cap
a un altre costat.
El que hem detectat és que la participació és molt més alta si la convocatòria té a
veure amb festes senyalades que són del seu interès com per exemple la festa de
Cap d’Any i la Calçotada jove. I s’ha aprofitat per preguntar-los per propostes i
suggeriments en vers els projectes de joventut.
Demandes:
-

Programació de més festes
Programació de concerts
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Concursos de penyes a festes majors
Nit jove de festes majors
Canviar la programació de la calçotada passant-la dissabte
Programar cursos en cap de setmana
Interès per les noves tecnologies
Arranjament dels equipaments esportius
Canal de comunicació via correu electrònic i/o facebook

-

Analitzant les diferents reunions amb els joves, la línia general sempre ha estat la
demanda de festes, la vessant més lúdica. Sol·liciten també, l’organització de cursos
d’informàtica, fotografia, relaxació, balls... una formació més alternativa. A l’hora de
tractar temes com la participació, cohesió social, organització dels actes, de tallers,
xerrades i exposicions no s’impliquen tant, ni participen tan activament aportant
noves propostes.
Actualment hem establert comunicació mitjançant les xarxes socials al permetre’ns la
participació col·lectiva i ens evita que la falta de presència a les reunions sigui un
motiu discriminatori. Creiem que les TIC poden atenuar la manca d’assistència però
poden augmentar la participació virtual ja que som conscients d’aquest canvi continu.
Enquesta jove
Des de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Roquetes vam creure necessari la
confecció d’una enquesta participativa dirigida a joves d’entre 15 i 35 anys per tal
d’analitzar de manera directa la realitat juvenil percebuda pels joves i per tal de fer
del Pla Local de Joventut un projecte participatiu, col·laboratiu i que sigui un reflex de
les inquietuds del jovent de la nostra ciutat.
Aquesta enquesta està pensada per a que els joves la contestin on line, l’hem penjat
al bloc jove i al web de l’ajuntament; a més, hem compartit l’enllaç pel facebook i
l’hem fet arribar a tots els joves que integren el grup de joves mitjançant correu
electrònic, així com també a les associacions per a que la facin arribar als seus socis
més joves.
És la primera vegada que utilitzem aquest sistema però creiem que es tracta d’una
bona eina de treball ja que d’una manera ràpida podem recollir les dades, guardar
l’anonimat de qui la contesta i es poden recollir propostes i suggeriments.
A dia d’avui, segons els joves enquestats, els objectius prioritaris a tenir en compte
per tal d’elaborar el PLJ han de ser:
123456-

Treball
Formació contínua
Pla d’Habitatge Jove
Lleure
Participació
Cohesió social

Podem afirmar que els joves han canviat la percepció envers la societat i
conseqüentment, les seves necessitats. La vessant lúdica queda als últims llocs, i es
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dóna més importància a temes lligats en l’emancipació. Ens mostra que hi hagut un
canvi, són més conscients que han de construir el seu projecte de vida.
A l’apartat de propostes i/o suggeriments les demandes dels joves són les següents:
-

Treballar amb les xarxes socials
Formació en idiomes
Cursos cap de setmana
Foment de l’ocupació
Cursos
Cohesió social
Borsa de treball
Més oferta joves de 15 a 18 anys
Casal de Joves en funcionament
Borsa habitatge
Equipaments esportius

Es fa palès el canvi de tendència a l’hora de fer propostes i suggeriments, les festes i
la programació de concerts que sempre han tingut un lloc destacat, ara queden
relegades a un segon pla, passant per davant la demanda de cursos de formació.
Són conscients que la formació és de vital importància per tal de poder accedir a un
lloc de treball més qualificat.
Reunions amb agents socials i professionals que treballen amb la joventut
 El tècnic d’Inicia, que depèn de l’àrea de dinamització econòmica de
l’Ajuntament de Roquetes, realitza visites periòdiques a l’Institut de Roquetes així
com també als cicles formatius que s’imparteixen al municipi (cicle formatiu de
perruqueria i cicle formatiu d’estètica personal) per tal d’incentivar l’emprenedoria per
a que els joves puguin crear la seva pròpia empresa.
Segons el tècnic hi ha una distinció entre la motivació dels joves que estan cursant
els cicles als que estan a batxillerat. Els estudiants de perruqueria i estètica mostren
més interès per la inserció al món laboral i la preocupació per la conjuntura
econòmica en la que estem. En canvi, els joves estudiants de l’institut es mostren
menys participatius i menys motivats amb els temes referents a la creació de noves
empreses. A l’hora que mostren menys preocupació per la problemàtica econòmica i
social del nostre entorn.
Dintre de tota la franja d’edat que emmarca el PLJ (de 16 a 35 anys), des d’Inicia
s’ha desglossat en 2 blocs, un seria dels 15 als 20 anys i l’altre dels 21 als 35 anys,
aquesta distinció representa diferents etapes de la joventut sobretot pel que respecta
als estils de vida i dels processos d’emancipació familiar, ja que entenen la realitat
social de manera diferent.
Des de l’àrea de joventut hem sol·licitat a l’educadora social i la treballadora
social, que depenen de l’àrea de qualitat de vida de l’Ajuntament de Roquetes, que



ens mostrin el seu punt de vista des del servei que ofereixen al municipi, el perfil i la
problemàtica de la joventut en que es troben dia a dia i ens manifesten el següent:
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Els joves que actualment s’adrecen al servei, arriben derivats per la seva família,
normalment pares els quals manifesten tenir una greu problemàtica a l’hora de
mantenir relacions parentats amb els seus fills.
La majoria, són joves amb els estudis secundaris inacabats, els quals no acudeixen a
cap tipus de curs, ni recurs d’inserció laboral; són els denominats “Generació ni_ni”.
Una altra de les problemàtiques que van derivades al servei des de l’institut és
l’absentisme escolar, el qual normalment va associat a aquests joves que mantenen
una relació conflictiva amb els seus pares.
Cal mencionar que la població immigrant jove acudeix al servei per fer de traductors
als seus pares. En relació amb aquest col·lectiu de joves, s’ha observat una
diferència en el comportament social entre les noies i els nois; les noies passen de
ser nenes a ser dones de cop, no acostumen a estar amb les seves amigues, es
dediquen a tenir cura dels germans petits i de la seva família, i els seus pares, en la
majoria dels casos, intenten casar-les, en canvi els nois, tenen més normalitzat el
poder estar amb els seus amics i fer una vida social diferent a les noies.
 El Centre Obert La Xirinxina és un servei que dóna l’Ajuntament de Roquetes
als xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys. Té la voluntat d’oferir diferents activitats i un
espai adient per a que els nens i nenes puguin aprofitar i gaudir del seu temps lliure i
a la vegada reforça els diferents aprenentatges escolars.
El servei es dóna de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 hores.
Les educadores han pogut copsar que una vegada passada l’edat dels 12 anys, que
és quan ja no poden gaudir d’aquest servei, tenen una demanda d’oferta lúdica i de
suport escolar per als xiquets i xiquetes d’entre 12 a 18 anys. Aquesta demanda ve
donada tan per part dels pares com dels propis xiquets, i es veu motivada al canvi en
quan passen a l’institut on no es troben tan “protegits” com estan a l’escola. Ens
apunten que cal prestar una certa atenció als nens que fan el canvi de centre escolar
i el seu nivell acadèmic és insuficient, aquests corren el risc d’abandó prematur dels
seus estudis per una manca de motivació i arribar a pertànyer a un grup d’exclusió
social.

 Policia local
Hem cregut convenient tenir en compte la visió que es té de la realitat juvenil de
Roquetes per part de les forces de seguretat ciutadana, és per això que ens hem
reunit amb el cap de la policia local de Roquetes.
Pel que respecta als accidents de trànsit hi ha un lleuger augment de la sinistralitat
en ciclomotors i en el sexe femení amb ferits lleus. La causa predominant és la falta
de perícia i d’atenció.
La policia local de Roquetes es desplaça periòdicament a l’institut per tal de realitzar
un programa d’educació viària per la mobilitat segura dirigit a alumnes de 3er d’ESO
futurs i actuals conductors de ciclomotor.
També cal apuntar el descens de consum d’alcohol als carrers degut a la disminució
dels locals lúdics al municipi.
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En relació al nivell d’integració dels joves nouvinguts i cohesió social amb la població
autòctona podem dir que és bona pel que respecta als nois d’entre 16 als 20 anys,
és a partir d’aquesta edat que hi ha una ruptura i tornen al seu col·lectiu motivat pel
seu estil de vida, ja que l’emancipació i la formació de nous nuclis familiars és més
precoç. Cal diferenciar que les noies no s’integren com els nois.
S’aprecia també una certa submissió, no només a Roquetes sinó a nivell general, de
les noies vers als nois en la fase d’enamorament això afecta en el grau de la presa
de decisions i el desenvolupament personal. Val a dir que no hi ha cap denúncia al
respecte.

 Biblioteca
Després de la reunió amb la directora de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà i els
tècnics, hem constatat que els joves d’entre 16 a 35 anys no fan un gran ús dels
serveis oferts per la biblioteca, no utilitzen el servei de préstec en gran mesura, ni hi
acudeixen per estudiar ni consultar.
La tendència dels joves a utilitzar les TIC ha estat un indicador molt important per a
que la biblioteca de Roquetes es vulgui apropar als joves oferint el servei de la
biblioteca digital, per tal que aquests puguin fer les seves consultes i la creació del
facebook, del bloc i de la pàgina web.

 Àrea d’esports de l’Ajuntament de Roquetes
Degut al gran teixit associatiu que tenim al municipi i un ampli ventall d’associacions
esportives existeix una gran demanda d’ús de les instal·lacions esportives municipals
que es veu limitada per horaris i per coincidència d’actes esportius. També es fa
palesa aquesta demanda a nivell particular. La seva proposta va dirigida a la millora i
l’ampliació d’horari de les instal·lacions esportives existents.
Actualment disposem del nou pavelló municipal, de la pista poliesportiva de la Raval
de Cristo, la zona esportiva municipal (camps de futbol, pista poliesportiva, pistes de
tennis i piscines municipals), pista de fronton a l’Urb. Torre d’en Gil, pista de l’Hort de
Cruells i el Casal de la Raval de Cristo utilitzat també per a la pràctica de l’esport.
A banda, a l’estiu s’organitza el campus esportiu per tal d’afavorir la pràctica
esportiva en època de vacances entre els infants de 6 a 12 anys. L’Ajuntament de
Roquetes, per tal d’oferir aquest servei contracta a joves monitors del municipi que
s’encarreguen directament de l’organització i funcionament de l’activitat.

 Associacions diverses amb alta participació juvenil
Com hem esmentat anteriorment, Roquetes disposa d’una àmplia xarxa
d’associacions de diverses tipologies. Actualment tenim 59 associacions registrades
al registre d’entitats municipals, per aquest motiu, hem cregut convenient incloure’n
l’opinió d’algunes amb incidència directa de joves.
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Després d’entrevistar-nos amb diverses associacions del municipi amb un alt
percentatge de joves entre els seus socis, hem constatat que la participació
d’aquests en assemblees, organització d’actes, la implicació i l’aportació de noves
idees és alta.
Cal assenyalar l’augment de la utilització de les noves tecnologies: totes disposen de
correu electrònic, tenen pàgina web, blocs i la gran majoria està present al facebook.
Utilitzen aquests mitjans per tal de donar-se a conèixer, fer difusió dels seus actes, i
per tenir contacte amb els seus socis i col·laboradors.
Podem assegurar que entre els joves que pertanyen a alguna associació, el nivell
d’instrucció mig és d’estudis secundaris. La major part està estudiant i els que
treballen o estan a l’atur han estudiat.
Totes les associacions enquestades coincideixen a dir que el suport econòmic que
reben per part de l’ajuntament és fonamental, tot i que algunes demanen
subvencions i col·laboracions a altres organismes.
També cal assenyalar que el treball en xarxa en altres associacions funciona, hi ha
una bona relació entre les associacions del municipi així com amb d’altres de
característiques similars d’altres llocs. Fins i tot, n’hi ha que organitzen actes
conjuntament.
Els socis joves d’aquestes associacions solen ocupar el seu temps lliure a la
practica d’algun esport o bé a sortir de marxa.
 Dintre les associacions amb un alt percentatge de socis joves hem cregut
convenient analitzar específicament l’Associació de joves de la Ravaleta ja que
es tracta d’una associació purament juvenil i amb un alt factor d’efervescència.
La Ravaleta és un nucli disseminat de Roquetes que a dia d’avui compta amb 941
habitants.
El 30 d’abril del 2009 neix l’Associació de Joves de la Ravaleta amb la voluntat
d’organitzar diferents activitats per al jovent d’aquest nucli urbà de Roquetes, per a
que aquests es quedin a la Ravaleta i no hagin de sortir fora.
Actualment compta amb un centenar de joves que comprenen la franja d’edat dels 14
als 30 anys.
Durant els 3 anys de vida de l’associació han treballat conjuntament amb les altres
associacions de la Raval de Cristo com són l’Associació de Veïns i la Comissió de
festes per tal de dinamitzar els actes i recuperar-ne. Actualment són aquest grup de
joves els que lideren la Comissió de Festes de la Raval de Cristo.
Després de parlar amb el seu president per tal d’analitzar la realitat juvenil de la zona
podem constatar que la participació i la implicació a l’hora de d’organitzar activitats
és molt alta.
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En el moment actual pensen que s’hauria de treballar l’eix de la formació i potenciar
el treball, a tots els agrada la festa però en el moment de crisis que hi ha arreu del
territori donen més importància a la formació i al foment de l’ocupació.
Ens comenten que tenen constància que hi ha un grup de joves d’entre 18 i 20 anys
que es reuneixen a un local i no s’impliquen massa als actes organitzats; parlaran
amb ells per mirar d’integrar-los a la junta. En canvi, hi ha uns nois d’entre 14 i 16
anys amb moltes ganes d’engegar projectes; són aquests, els que creuen que hi ha
una mancança d’oferta lúdica per aquest interval d’edat.
La Raval de Cristo ha tingut un alt índex de població jove immigrant, majoritàriament
magrebina, durant aquests quatre anys de vigència de l’antic Pla Local de Joventut.
Actualment aquest col·lectiu de joves va desplaçant-se a Roquetes, Tortosa o bé
marxant al seu país; ara queden les famílies i els restants sol·liciten el reagrupament
familiar.
Comenten que la població juvenil immigrant no participa a les activitats organitzades
per l’Associació de Joves, tampoc hi ha cap membre de l’associació que sigui
nouvingut. Tot i que quan organitzen festes infantils els més petits sí que participen
de la festa juntament amb les seves famílies.
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5. Document de diagnosi
La informació obtinguda en la visualització de les polítiques de joventut que s’estan
duent a terme a Roquetes, així com també amb l’anàlisi tant quantitativa com
qualitativa de les dades obtingudes, i amb l’anàlisi realitzada a meitat PLJ 2008-2011
podem extreure tot un seguit de conclusions per fixar els objectius principals per
aquest nou PLJ dels propers quatre anys.
Creiem necessari fer una distinció entre els joves de 16 a 20 anys i els de 21 a 35
anys, atès que la realitat social entre cada grup és diferent.
En línies generals, els punts a destacar són els següents:
À
À
À
À
À
À
À
À

Preocupació per l’actual conjuntura social i econòmica
Canvi en la demanda per part dels joves
Gran ús de les noves tecnologies
Baix nivell d’instrucció
Es relenteixen els processos d’emancipació
Sol·licitud de formació contínua
Potenciar el treball i l’emprenedoria
Alt índex de població nouvinguda

L’actual crisi econòmica i social que estem patint a nivell global ens ha permès
observar que hi ha una preocupació general per part dels joves en tots els nivells. Hi
ha un fort canvi en la demanda dels eixos a tenir en compte per l’elaboració d’aquest
nou PLJ; el treball, la formació contínua i l’habitatge són les premisses principals.
S’ha de preveure també, el gran ús que fan els joves i associacions de les noves
tecnologies, internet i xarxes socials que són els grans puntals de la comunicació
entre ells.
El nivell d’instrucció continua sent baix, hi ha un bon nombre de joves que una
vegada finalitzats els estudis obligatoris volen inserir-se al món laboral, actualment
sense massa èxit.
Els processos d’emancipació són cada vegada més lents, la falta de recursos
econòmics, l’accés a l’habitatge i la manca de feina suposa que els joves retardin
cada vegada més aquest procés emancipatiu.
La manca de feina suposa que els joves ens demanin cada vegada més formació, en
moltes ocasions en diferents especialitats. Intenten formar-se en diferents àmbits per
a que a l’hora de buscar feina el camp de demanda sigui més extens.
Molts dels joves mostren inquietuds per formar la seva pròpia empresa, punt a tenir
en compte i a treballar per tal de motivar aquesta inquietud, acompanyant-los amb
aquesta tasca.
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Si tenim en compte tots aquests aspectes i li afegim un fort creixement de població
en aquests últims anys, tenim un patró clar on podem actuar per tal de connectar
aquests factors i aconseguir una harmonia entre ells.
No tenim que perdre de vista la incidència de les actuacions realitzades i les
polítiques aplicades vers la societat actual que ens trobem. És per aquest motiu que
hem cregut convenient desglossar per eixos de treball la situació actual del municipi
de Roquetes.

DIAGNOSI DAFO

PARTICIPACIÓ

S’ha realitzat una anàlisis DAFO per eixos d’activitat per copsar les fortaleses i
debilitats a nivell intern i les oportunitats i amenaces a nivell extern.

Fortaleses

Debilitats

- Equipaments nous: Casal de Joves,
Centre Cívic, Telecentre, Biblioteca,
Piscines Municipals, Pavelló...
- Bona planificació, treball en equip.
- Existència d’un grup de joves.
- Programació regular d’actes.
- Demanda d’actes joves.
- Recuperació de festes i actes
tradicionals.
- Bona sintonia i col.laboració amb la
Direcció General de Joventut i el
CCBE.

-

Oportunitats

Amenaces

-

Xarxes socials.
Alta participació dels joves als actes.
Alt percentatge de joves al municipi.
Programació variada.
Demanda social.

-

-

El Casal de Joves no funciona a ple
rendiment.
Falta de personal.
Falta d’implicació presencial a l’hora
d’organitzar els actes.
Necessitat d’adequació de les sales de
formació de l’Hort de Cruells.
Falta promoció dels equipaments culturals.
S’hauria de reforçar el grup de joves per
aportar noves idees i projectes.

Normativa legal vigent.
Passivitat a l’hora de saber o conèixer.
Desconeixença dels equipaments per part
del jovent.
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HABITATGE

EDUCACIÓ

Fortaleses

Debilitats

- Àmplia oferta formativa.
- Disposició d’equipaments.
- Cooperació amb altres organismes i
administracions.
- Convenis de pràctiques (Instituts,
Formació Professional, Universitats,
UNED...).
- Existència de programes d’inserció
social (laboral, cívic, educació en
valors...).
- Gran demanda formativa.
- Nou cicle formatiu d’estètica.
- Demanda d’ús del telecentre.
- Disposició de diferents serveis al
Casal de Joves.

- Manca de recursos.
- Manca d’oferta de cursos dels
col·laboradors per falta de recursos.
- El Casal de Joves no funciona a ple
rendiment.
- Pocs programes de prevenció
(drogodependències, sexualitat,
tabaquisme...).
- Queixes de la població autòctona per falta
d’oferta de cursos de català subvencionats.

Oportunitats

Amenaces

-

Època de crisi: la població aposta per
la formació contínua o per
reemprendre els estudis.
- Alt percentatge de joves.
- Creixement de les noves tecnologies.

-

Fortaleses

Debilitats

- Pla d’Habitatge Jove.
- Ampliació de les bases del PHJ l’any
2010.
- Bona connexió amb la borsa
d’habitatge del CCBE.

Oportunitats
- Demanda d’accions d’accés a
l’habitatge per part dels joves.
- Descens dels preus de les vivendes.

Baix nivell d’instrucció.
Desmotivació del jovent amb la societat.
Manca de cohesió social.
Desconeixença dels equipaments.
Passivitat a l’hora de saber/conèixer.
Col·lectiu amb possible fractura digital.

Pocs recursos econòmics al pressupost
municipal.
No hi ha convocatòria.

Amenaces
- Manca de suport financer als joves.
- L’època de crisi no afavoreix
l’emancipació.
- Altres ajuts d’habitatge congelats.
- Retard en l’edat d’emancipació.
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ASSOCIACIONISME

Fortaleses
- Gran teixit associatiu (esportiu,
cultural, social...).
- Cessió de sales i espais municipals
- Convocatòria anual de subvencions
per entitats.
- Organitzen molts actes.
- Alt grau de participació i implicació al
municipi.
- Creació de noves associacions.

Oportunitats
- Ús de les noves tecnologies: correu
electrònic, xarxes socials, blocs...
- Grup de joves voluntaris per l’esplai i
parc de nadal.
- Alt índex de població jove.

TREBALL – INICIA

Fortaleses
- Servei d’Inicia, suport a
l’emprenedoria.
- Borsa de treball.
- Visites a l’institut per promoure
l’emprenedoria.
- Formació vers la inserció laboral.
- Formació contínua.
- Plans d’ocupació.
- Casa d’Oficis.
- Servei d’IPI (itineraris personalitzats
d’inserció).
- Disposició d’espais municipals per la
creació d’empreses.

Oportunitats
- Alt índex de població jove.
- Alt grau de motivació per part dels
joves per muntar la seva empresa.
- Empreses i comerç local.

Debilitats
- Supressió temporal de la Fira d’Entitats.
- Manca de recursos.
- Manca d’horari per cessió d’espais
esportius.
- No hi ha col·laboració recíproca amb
algunes entitats.

Amenaces
- Manca d’associacions purament juvenils.
- Els joves es comuniquen menys
presencialment.
- Desconeixença per part dels joves del
teixit associatiu.

Debilitats
- Manca de recursos.
- Falta d’actualització informàtica del
programa de la borsa de treball.
- Desconeixença del servei per part de les
empreses locals.

Amenaces
-

Alt atur juvenil.
No hi ha ofertes de treball.
Passivitat per part del jove.
Època de crisi.
Falta de valentia per iniciar nous projectes.

pàg. 42
2012 - 2015

Pla Local de Joventut
Roquetes 2012-2015

COHESIÓ SOCIAL

Fortaleses
- Àmplia oferta formativa.
- Treball en xarxa amb Serveis Socials
de l’Ajuntament.
- Projecte d’aula oberta “Coneguem”
per la inserció de joves amb risc
d’exclusió social.
- Programació d’actes per promoure la
interculturalitat.

Oportunitats
- Gran nombre de població
nouvinguda.
- Existència d’associacions
interculturals.
- Noves tecnologies.
- Fira d’intercanvi.

Debilitats
- Finalització del servei d’agent
d’immigració.
- Inscripcions formatives motivades per
aconseguir l’arrelament.
- Baixa participació als actes de la població.

Amenaces
- Manca d’integració.
- Falta de motivació.
- Gran distinció de gènere entre homes i
dones nouvinguts.
- Utilització de les noves tecnologies
incideix amb el baix contacte presencial.

Un cop exposat l’anàlisi DAFO i tota la informació recollida a partir de l’anàlisi de la
realitat municipal ja podem fixar els objectius per tal d’emprendre les accions per
cada eix d’actuació.
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6. Definició d’objectius generals
L’objectiu fonamental del PLJ 2012-2015 de l’Ajuntament de Roquetes és el de
redefinir les noves línies d’actuació de la política municipal de joventut d’aquest
període, amb la pretensió de garantir que des de tots els àmbits de la gestió
municipal es portin a terme programes i serveis adreçats als joves de Roquetes i a la
vegada, ordenar i definir les prioritats de la legislatura actual.
Els objectius que es proposen pretenen millorar les condicions de vida dels nostres
joves i són:

EDUCACIÓ
Si tenim en compte que als 16 anys, un 44.76 % dels joves abandona els estudis per
incorporar-se al món laboral creiem que és necessari tenir un fort impuls en
l’educació i la formació, per tal de garantir que els joves estiguin preparats per a la
incorporació al món laboral i evitar que aquests caiguin en l’exclusió social.
Vista la demanda reiterativa en formació contínua per part dels joves aturats, que es
volen formar en altres camps de treball per tenir més possibilitats d’inserció laboral i
que disposen de més temps atès que estan en situació d’atur, intentarem
promocionar més cursos.
Dins de l’esfera de l’educació, inclourem l’àmbit de la salut, ja que la principal mesura
a desenvolupar és la prevenció i la promoció d’hàbits saludables. Les actuacions
formatives, tenen una importància cabdal, perquè en la majoria dels casos l’element
que amenaça la salut dels i les joves és la manca de percepció dels riscos.
Objectius generals
-

Orientar als joves en els seus estudis.
Facilitar eines paral·leles als estudis reglats.
Reforçar programes per a joves amb fracàs escolar per a una bona transició a
l’ocupació.
Oferir cursos alternatius.
Potenciar l’ús de les noves tecnologies per evitar la fractura digital entre els
joves desafavorits.
Foment de la llengua catalana.
Fomentar i adquirir l’hàbit de l’aprenentatge i promocionar-lo a través dels
valors.
Donar a conèixer els equipaments municipals als joves a través de l’oferta
formativa.
Impulsar l’ús de les TIC.
Promoure l’esport base i prioritzar processos de formació dels joves i dels
tècnics esportius.
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-

Donar suport als programes de prevenció.
Foment d’hàbits saludables.
Garantir la formació permanent a partir dels 16 anys.
Fomentar la implantació de nova oferta formativa al municipi.
Garantir la informació existent en matèria de joventut al jove.

OCUPACIÓ
Actualment estem patint uns alts nivells d’atur i de temporalitat, especialment entre la
gent jove. Hi ha una clara diferència entre els joves i adults en el mercat laboral, en la
majoria dels casos els joves estan més mal posicionats, els contractes a temps
parcial, retribucions, exclusió, la sobrequalificació. És per aquest motiu que creiem
que s’ha de treballar en l’accés i la qualitat de l’ocupació, la igualtat d’oportunitats,
l’emprenedoria i el creixement personal.
Cal millorar la vinculació entre el teixit empresarial existent al municipi i l’ocupació,
així com prevenir la formació i l’assessorament per capacitar els joves en aquest
període d’escassetat de possibilitats d’incorporació al mercat de treball.
A partir dels resultats del document de diagnosi on es fa palesa la demanda per part
dels joves de l’actuació en l’eix de l’ocupació, el departament de dinamització
econòmica de l’Ajuntament de Roquetes hi jugarà un paper clau.
Objectius generals
-

Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

-

Facilitar l’emancipació juvenil.

-

Establir canals de comunicació directa amb empreses per tal d’oferir feina als
joves.

-

Afavorir i impulsar l’orientació laboral del jovent.

-

Potenciar programes d’inserció laboral.

-

Millorar l’ocupació laboral.

-

Potenciar el comerç local.

HABITATGE
A Roquetes, a l’igual que a la resta de Catalunya, la tendència dels joves a
independitzar-se s’allarga, el procés d’emancipació és lent i encara es veu més
agreujat degut a la crisi econòmica. La manca de recursos, la feina i un mercat de
l’habitatge molt rígid on els preus de les vivendes és moltes vegades inassumible i el
lloguer té un paper secundari, fa que el procés emancipatiu es retardi.
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Objectius generals
-

Facilitar l’emancipació juvenil
Fomentar el lloguer d’habitatges
Informar i orientar els joves en l’eix de l’habitatge

PARTICIPACIÓ
A pesar de tenir un fort percentatge de joves roquetencs que participen en els actes
programats, aquest no són presents en l’organització dels mateixos. És per aquest
motiu que volem afavorir la participació juvenil en tots els àmbits motivant el jovent
del municipi. L’objectiu és promoure aquesta participació mitjançant l’ocupació del
temps lliure, fomentant la creativitat artística i la cultura tradicional a través d’un
diàleg entre joves i ajuntament i viceversa mitjançant espais de comunicació no
formals per a que els joves es sentin més còmodes.
Objectius generals
-

Potenciar la participació dels joves en els processos de temps lliure i donar
prioritat als que organitzen els joves directament.
Impulsar experiències innovadores i la creativitat dels joves.
Fomentar l’ocupació del temps lliure amb activitats orientades al no
consumisme.
Promoure les activitats culturals i tradicionals a nivell de territori.
Afavorir el lleure infantil i juvenil.
Fomentar les formes d’expressió artística.
Promoure, donar a conèixer els recursos municipals.
Adequar les instal·lacions esportives.
Dinamitzar els equipaments municipals oferint activitats atractives per als
joves.
Foment de la lectura entre els joves.
Donar a conèixer els equipaments municipals als joves.
Promoure la participació juvenil sobre polítiques de joventut.
Impulsar i desenvolupar espais i canals de comunicació.
Establir espais de diàleg, canals directes d’interlocució entre el jovent i
l’administració.
Promoure el voluntariat juvenil amb diferents temes (protecció civil, llengua,
avis).
Facilitar la participació estudiantil per tal d’augmentar la implicació de
l’alumnat dels centres educatius de Roquetes.

ASSOCIACIONISME
Aprofitant els objectius generals de la participació, fomentarem l’associacionisme
com a eina conductora de la participació, atès que a Roquetes tenim un gran teixit
associatiu. Marcarem els objectius següents:
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-

Adequar les instal·lacions esportives.
Donar a conèixer els equipaments municipals als joves.
Promoure la participació juvenil sobre polítiques de joventut.
Impulsar i desenvolupar espais i canals de comunicació.
Promoure el voluntariat juvenil amb diferents temes (protecció civil, llengua,
avis).
Potenciar el coneixement dels agents socials i associacions.
Continuar promovent l’associacionisme juvenil.

COHESIÓ SOCIAL
Aquest, més que com un objectiu paral·lel, l’enfocarem com una directriu a tenir en
compte en tots els eixos, de tal manera que aquesta sigui comuna per a tots els
altres. El seu objectiu principal serà de suport tècnic; seguiment i coordinació
d’accions destinades a diferents col·lectius de joves.

Objectius generals
-

A partir d’espais de trobada de joves autòctons i nouvinguts, realitzar activitats
que afavoreixin la integració, bé sigui en l’àmbit laboral, de formació, o
d’altres.

-

Utilització de l’APS (aprenentatge i servei) com a projecte educatiu amb utilitat
social per ajudar directament a persones que puguin necessitar-la: col·lectius
en risc d’exclusió, persones immigrades...

-

Afavorir el coneixement d’altres cultures residents al municipi.

pàg. 47
2012 - 2015

Pla Local de Joventut
Roquetes 2012-2015

Programes i actuacions

1. EDUCACIÓ

ACCIONS

OBJECTIUS GENERALS

7

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Orientar als joves en els seus estudis
- Facilitar eines paral·leles als estudis reglats
- Reforçar programes a joves amb fracàs escolar per una bona transició a
l’ocupació.
- Oferir cursos alternatius
- Potenciar l’ús de les noves tecnologies
- Foment de la llengua catalana
- Promoure l’aprenentatge a través dels valors
- Donar a conèixer els equipaments municipals als joves a través de l’oferta
formativa.
- Impulsar l’ús de les TIC
DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.
Posa’t a
punt

1.2.
Prevenim

Incrementarem
l’oferta
formativa del
municipi de
Roquetes i dels
joves amb les
possibilitats
laborals del
territori.

Promourem la
prevenció
augmentant
l’oferta de
cursos i
jornades
saludables.

1.1.4.
1.1.5.

Cursos de llengua catalana
nivells: A, B i C, parla.cat
Curs d’anglès
Cursos de manipulador
d’aliments
Cursos de monitoratge
Programes de garantia social
“Casa d’oficis”

1.1.6.

Orientació acadèmica i suport
als treballs de síntesi i projectes
de recerca
1.1.7. Bus de les professions
1.1.8. Contacte amb els centres
educatius per convenis de
pràctiques
1.1.9. Contacte amb col·laboradors
per oferir cursos
1.1.10. Aula d’estudi en època
d’exàmens

1.2.1. Taller per la igualtat: coeducació
1.2.2. Alimentació saludable
1.2.3. Sexualitat i drogodependència
1.2.4. Educació viària

A QUI VA
DIRIGIGIT

Joves de 16 a 35
anys que vulguin
orientar els seus
estudis i/o ampliar
coneixements i
posar-se a punt per
al món laboral.

Joves de 16 a 25
anys interessats en
fomentar hàbits
saludables en
diferents àmbits
susceptibles de risc.

AGENTS
IMPLICATS
Aj. Roquetes àrees de:
joventut,
educació,
dinamització
econòmica,
Biblioteca de
Roquetes Mercè
Lleixà.
Institut de
Roquetes,
AMPES,
associacions i
entitats locals,
CCBE, IDFO,
Departament
d’educació de la
Generalitat de
Catalunya,
Diputació de
Tarragona.

Aj. Roquetes àrees de:
joventut,
educació i
policia local.
Institut de
Roquetes,
AMPES,
associacions,
CAP Roquetes,
IDFO.
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ACCIONS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1.3.
L’alternativa

1.4.
Noves
tecnologies

Utilitzarem
alternatives en
la formació per
aconseguir una
millora
personal i
professional.

Utilitzarem les
noves
tecnologies per
aconseguir
coneixements
enfocats al nou
món laboral.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

1.3.1. Curs de fotografia
1.3.2. Cursos d’atenció domiciliària
1.3.3. Curs de relaxació
1.3.4. Treballem l’autoestima

1.4.1. Cursos d’informàtica i ofimàtica
1.4.2. Obtenció dels certificats ACTIC

A QUI VA
DIRIGIGIT

Joves de 16 a 30
anys.

Joves de 18 a 35
anys.

AGENTS
IMPLICATS
Aj. Roquetes àrees de
joventut i
educació.
CAP Roquetes,
entitats i
associacions,
IDFO.

Aj. Roquetes àrees de:
joventut, societat
del coneixement
i participació
ciutadana.

IDFO, Servei
d’ocupació de
Catalunya
(SOC).
S’ha de tenir en compte la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família – Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, com a agent implicat en el desenvolupament de les accions programades.
Indicadors per a l’avaluació
- Nombre de participants interessats.
- Enquesta del grau satisfacció. (annex III)
- Nombre de participants que han finalitzat l’actuació.
Temporalització veure pàgina 65
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ACCIONS

OBJECTIUS
GENERALS
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

2.1
Emprenedoria

2.2.
“Curra-t’ho”

2.3.
Foment del
treball

2.4.
Comerç actiu

Donarem a
conèixer les
eines existents
a l’ajuntament
per a la creació
de noves
empreses.

Articularem
eines per
activar la
inserció dels
joves aturats al
món laboral.

Promocionarem
l’oferta de
treball.

Promocionarem
amb
descomptes el
comerç de la
ciutat.

- Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors
- Facilitar l’emancipació juvenil
- Establir canals de comunicació directa amb empreses per tal d’oferir feina
als joves
- Afavorir i impulsar l’orientació laboral del jovent
- Potenciar programes d’insersió laboral
- Millorar l’ocupació laboral
- Potenciar el comerç local
DESCRIPCIÓ
DEL A
QUI
VA AGENTS IMPLICATS
PROGRAMA
DIRIGIGIT
Aj. Roquetes - àrees
de: dinamització
2.1.1. Servei d’Inicia
econòmica, joventut,
2.1.2. Cursos i jornades
societat del
2.1.3. Creació de blogs
Joves de 16 a 35
coneixement i
2.1.4. Formació a l’Institut
anys.
participació.
Roquetes
2.1.5. Premi Jove Emprenedor
Institut de Roquetes.

2.2.1. Cursos d’insersió laboral
i recerca de feina
2.2.2. Borsa de treball –
actualització
2.2.3. Suport als cursos del
SOC
2.2.4. Casa d’oficis / Escola
Taller
2.2.5. Coneguem
2.2.6. Plans d’ocupació

2.3.1. Fira de l’ocupació
2.3.2. Vinculació amb les
empreses locals i
territorials
2.3.3. Actualització al web
municipal del directori
d’empreses locals.

2.4.1. Carnet Jove RKTS
2.4.1. Carnet biblio-cine

Aj. Roquetes - àrees
de: dinamització
econòmica, joventut,
societat del
coneixement i
participació.
Joves de 16 a 35
anys.

Institut de Roquetes
Departament
d’empresa i ocupació
de la Generalitat de
Catalunya i Diputació
de Tarragona.

Aj. Roquetes – àrees
de: dinamització
econòmica, joventut,
Roquetes comunicació.
Joves de 16 a 35
anys.

Joves de 16 a 35
anys que utilitzin
el comerç de
Roquetes.

Empreses territorials,
departament d’empresa
i ocupació de la
Generalitat de
Catalunya, Consell
Comarcal del Baix
Ebre.
Aj. Roquetes – àrees
de: dinamització
econòmica, joventut,
biblioteca.
Comerços i empreses
locals.
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S’ha de tenir en compte la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família – Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, com a agent implicat en el desenvolupament de les accions
programades.
Indicadors per a l’avaluació
- Nombre de participants interessats.
- Enquesta del grau satisfacció. (annex III)
- Nombre de participants que han finalitzat l’actuació.
Temporalització veure pàgina 66
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3. HABITATGE JOVE

ACCIONS

3.1.
Promoció
del Pla
Habitatge
Jove

OBJECTIUS
GENERALS

Pla Local de Joventut
Roquetes 2012-2015

- Facilitar l’emancipació juvenil
- Fomentar el lloguer d’habitatges

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

DESCRIPCIÓ
PROGRAMA

DEL

Potenciarem
l’emancipació
dels joves
roquetencs.

3.1.1. Convocatòria del Pla
Habitatge Jove.
3.1.2. Difusió del Pla Habitatge
Jove.

A QUI VA DIRIGIGIT

Joves de 18 a 35 anys
residents a Roquetes
que vulguin
adquirir/rehabilitar el
seu primer habitatge.

AGENTS
IMPLICATS

Aj. Roquetes – àrees
de: joventut i
urbanisme.

Crearem una
Aj. Roquetes –àrees
3.2.1. Creació i promoció de la
borsa
de: joventut i
d’habitatge jove
Borsa d’habitatge Jove.
urbanisme
Joves de 16 a 35 anys.
3.2.2. Donar a conèixer ajuts
per facilitar la
d’altres administracions.
compra o
CCBE, Generalitat de
lloguer.
Catalunya.
S’ha de tenir en compte la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família – Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, com a agent implicat en el desenvolupament de les accions programades.
3.2.
Borsa
habitatge
jove

Indicadors per a l’avaluació
- Nombre de participants interessats.
- Enquesta del grau satisfacció. (annex III)
- Nombre de participants que han finalitzat l’actuació.
Temporalització veure pàgina 67
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-

4. PARTICIPACIÓ

OBJECTIUS GENERALS

-

ACCIONS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

4.1.
Promoció de la
cultura
tradicional

4.2.
Educació en
valors

Promourem la
cultura
tradicional a
través d’actes
lúdics i tallers.

Augmentar la
participació
ciutadana vers
a
l’aprenentatge
en valors i
conscienciació
cívica.

Potenciar la participació dels joves en els processos de temps lliure i
donar prioritat als que organitzen els joves directament.
Impulsar experiències innovadores i la creativitat dels joves.
Fomentar l’ocupació del temps lliure amb activitats orientades al no
consumisme.
Promoure les activitats culturals i tradicionals a nivell de territori.
Afavorir el lleure infantil i juvenil.
Fomentar les formes d’expressió artística.
Promoure, donar a conèixer els recursos municipals.
Adequar les instal.lacions esportives.
Dinamitzar els equipaments municipals oferint activitats atractives per
als joves.
Foment de la lectura entre els joves.
Donar a conèixer els equipaments municipals als joves.
Promoure la participació juvenil sobre polítiques de joventut.
Impulsar i desenvolupar espais i canals de comunicació.
Establir espais de diàleg, canals directes d’interlocució entre el jovent i
l’administració.
Promoure el voluntariat juvenil amb diferents temes (protecció civil,
llengua, avis).
Facilitar la participació estudiantil per tal d’augmentar la implicació de
l’alumnat dels centres educatius de Roquetes.

DESCRIPCIÓ
PROGRAMA

DEL

4.1.1. Tallers de danses
tradicionals
4.1.2. Tallers de jota cantada i
ballada
4.1.3. Tradicionàrius
4.1.4. Sant Antoni
4.1.5. Sant Joan
4.1.6. Carnestoltes
4.1.7. Castanyada

4.2.1. Voluntariat lingüístic
4.2.2. Voluntariat en la tercera
edat
4.2.3. Grup Local de voluntaris
de protecció civil
4.2.4. Intercanvis culturals
4.2.5. Aprenentatge i servei
4.2.6. Fira d’intercanvi

A QUI VA DIRIGIGIT

AGENTS
IMPLICATS
Aj. Roquetes - àrees
de: joventut, cultura i
festes.

Joves d’entre 16 a 35
anys que vulguin
participar i gaudir
d’actes lúdics
relacionats amb la
cultura tradicional.

Joves de 18 a 35
anys que vulguin
aprendre i fomentar
bons hàbits a través
dels valors i
cooperació amb la
ciutadania.

Patronat de Festes
de Roquetes,
associacions i
entitats locals,
Departament de
cultura de la
Generalitat de
Catalunya.

Aj. Roquetes - àrees
de: joventut, cultura,
serveis socials,
policia local,
biblioteca, centre
obert la Xirinxina.
Associacions i
entitats
Institut de Roquetes i
Generalitat de
Catalunya –
Departament
d’Interior.
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ACCIONS

4.3.
Dinamització
Casal de Joves

4.4.
Engresca’t

4.5.
Dinamització
d’equipaments
municipals

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

DESCRIPCIÓ
PROGRAMA

Donar a
conèixer l’espai
i tots els
serveis que
s’ofereixen a
l’equipament.

4.3.1. Jornada de portes
obertes
4.3.2. Reunions amb els joves
4.3.3. Cessió d’espais
4.3.4. Cursos de formació
4.3.5. Exposicions
4.3.6. L’estiu al telecentre
4.3.7. Busquem la imatge del
PIJ
4.3.8. Creació de cartelleres
d’informació jove

Fomentar
activitats
lúdiques al
municipi per
evitar el
desplaçament
dels joves.

Foment dels
equipaments
municipals.

Promoure la
cohesió social
a través de la
cuina.

4.6.
Tasta!

4.7.
Promoció
artística

Augmentar
l’esperit artístic
dels joves
roqueteros.

DEL

4.4.1. Cap d’any jove
4.4.2. Calçotada
4.4.3. Nit jove de Festes
Majors
4.4.4. Concerts
4.4.5. Concurs de penyes a
Festes Majors

4.5.1. Adequació de les sales
de formació Hort de
Cruells
4.5.2. Promoció dels
equipaments
municipals
4.5.3. Tertúlia a la Biblioteca
4.5.4. Cinefòrum a la
Biblioteca

4.6.1. Jornades
gastronòmiques
4.6.2. Cuina intercultural

4.7.1. Premi concurs pintura
jove
4.7.2. Conveni Ebremúsik
4.7.3. Tallers d’il·lustració
4.7.4. Exposicions
4.7.5. Concerts
4.7.6. Cessió d’espais
municipals

A QUI VA DIRIGIGIT

Joves d’entre 16 a 35
anys amb inquietuds
de saber i conèixer.

AGENTS
IMPLICATS
Aj. Roquetes - àrees
de: joventut, cultura,
educació,
dinamització
econòmica, societat
del coneixement i
participació.
Institut de Roquetes,
associacions i
entitats.

Joves d’entre 16 a 35
anys que vulguin
participar de l’agenda
lúdica de Roquetes.

Joves d’entre 16 a 35
anys que vulguin fer
ús dels equipaments
municipals.

A tots els joves de 16
a 35 anys que
vulguin gaudir de la
gastronomia.

Joves de 16 a 35
anys amb projecció
artística i inquietuds
culturals.

Aj. Roquetes – àrees
de: joventut, festes,
policia local.
Patronat de Festes
de Roquetes, entitats
i associacions.

Aj. Roquetes – àrees
de: joventut, cultura,
educació,esports,
obres i serveis,
biblioteca i Roquetes
Comunicació.

Aj. Roquetes – àrees
de: turisme, promoció
econòmica, qualitat
de vida, serveis
socials, cultura i
joventut.
Entitats i
associacions.
Diputació de
Tarragona
Generalitat de
Catalunya.

Aj. Roquetes - àrees
de joventut, cultura,
biblioteca.
Entitats i
associacions, IMACT.
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ACCIONS

OBJECTIUS
DESCRIPCIÓ
DEL A QUI VA DIRIGIGIT AGENTS
ESPECÍFICS
PROGRAMA
IMPLICATS
Augmentar la
4.8.1. Fomentem la
Aj. Roquetes – àrees
participació
comunicació juvenil
de: joventut, societat
juvenil en les
Joves de 16 a 35
4.8.
4.8.2. Jove Roquetes virtual
del coneixement i
Treballem en
diferents
anys usuaris de les
4.8.3. Enquestes participatives
participació i
xarxa
noves tecnologies.
accions dutes a
4.8.4. Butlletí electrònic
Roquetes
terme per
“joveroketes”
Comunicació.
l’ajuntament.
Fomentar la
Aj. Roquetes – àrees
participació
de: societat del
juvenil en la
Joves de 16 a 18
coneixement i
4.9.1. Democràcia participativa
4.9
vida política
anys alumnes de
participació, joventut,
Participem!
a l’Institut de Roquetes.
l’Institut de Roquetes. educació.
potenciant
l’esperit crític
del jove.
Institut de Roquetes.
S’ha de tenir en compte la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família – Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, com a agent implicat en el desenvolupament de les accions programades.
Indicadors per a l’avaluació
- Nombre de participants interessats.
- Enquesta del grau satisfacció. (annex III)
- Nombre de participants que han finalitzat l’actuació.
Temporalització veure pàgina 68 i 69
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OBJECTIUS
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

5.1.
Promoure
l’associacionisme

5.2.
Gaudim
col·laborant

5.3.
Esport

5.4.
Ens
coneixem?

Augmentar el
nombre
d’associacion
s al municipi,
mantenir les
existents i
fomentar les
activitats
organitzades
per elles.

Augmentar la
participació
de les
entitats
juvenils a
actes i
activitats
dirigides a
joves
Millorar els
espais
municipals
per a la
pràctica de
l’esport i
potenciar
l’esport entre
els joves

Cohesió
social i
foment del
coneixement
intercultural

-

Adequar les instal·lacions esportives.
Donar a conèixer els equipaments municipals als joves.
Promoure la participació juvenil sobre polítiques de joventut.
Impulsar i desenvolupar espais i canals de comunicació.
Promoure el voluntariat juvenil amb diferents temes (protecció civil,
llengua, avis).
Potenciar el coneixement dels agents socials i associacions.
Continuar promovent l’associacionisme juvenil.

DESCRIPCIÓ
DEL
PROGRAMA
5.1.1. Convocatòria anual de
subvencions a
associacions i entitats
locals
5.1.2. Cessió d’espais
municipals
5.1.3. Fira d’entitats
5.1.4. Creació d’associacions
juvenils: grup de
voluntaris i estudiants de
l’institut
5.1.5. Assessorament a grups
informals
5.1.6. Jornades informatives

5.2.1. Parc de Nadal
5.2.2. Festa Dj’s
5.2.3. Festival d’skate
5.2.4. Esplai i Campus

5.3.1. Arranjament de la zona
esportiva
5.3.2. Formació de tècnics

5.4.1. Jornada d’interculturalitat
5.4.2. Guia per a persones
joves nouvingudes

A QUI VA
DIRIGIGIT

Als joves que
pertanyen a les
diferents
associacions del
municipi. A tots
aquells joves
amb inquietuds
similars.

A tots els joves
que pertanyen o
no a
associacions
amb esperit de
col·laborar en
l’organització de
l’activitat juvenil
del municipi.
A les
associacions
esportives, a
joves amb
motivació
esportiva.

A tots els joves
nouvinguts al
municipi,
associacions de
nouvinguts.

AGENTS IMPLICATS

Aj. Roquetes – àrees de:
joventut,cultura, esports,
qualitat de vida.
Associacions i entitats
juvenils, Institut de
Roquetes.

Aj. Roquetes – àrees de:
joventut, cultura, qualitat
de vida, esports, centre
obert la Xirinxina,
biblioteca.
Associacions i entitats.

Aj. Roquetes – àrees de:
esports, joventut, obres i
serveis.
Consell Català de l’Esport
i CCBE.

Aj. Roquetes – àrees de:
qualitat de vida, joventut,
cultura, Institut de
Roquetes, biblioteca,
Centre Obert la Xirinxina.
Associacions i entitats i
Generalitat de Catalunya.

S’ha de tenir en compte la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família – Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, com a agent implicat en el desenvolupament de les accions
programades.
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Indicadors per a l’avaluació
- Nombre de participants interessats.
- Enquesta del grau satisfacció. (annex III)
- Nombre de participants que han finalitzat l’actuació.
Temporalització veure pàgina 70
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8. Metodologia del PLJ
Hem d’entendre les polítiques de joventut com a polítiques integrals, provinents d’un
àmbit d’actuació ampli i interrelacionat, per tant, en el seu disseny cal considerar la
globalitat d’entitats, institucions i administracions i joves. A l’hora de portar a terme
polítiques de joventut cal que tots els agents implicats hi intervinguin, de forma plural
i coordinada i que aquestes polítiques tinguin capacitat d’adaptació permanent.

8.1. Coordinació amb les diverses àrees de l’ajuntament
Des de l’Ajuntament de Roquetes s’entenen les polítiques de joventut com a
polítiques transversals, és per aquest motiu que totes les actuacions que es puguin
portar a terme des de les diferents regidories poden estar relacionades amb aquesta
àrea.
L’ajuntament, a l’hora de definir, coordinar i impulsar programes, ha de pensar en la
població jove i els ha de visualitzar des de la perspectiva juvenil, treballant
conjuntament amb l’àrea de joventut.
Definirem periòdicament reunions amb les diferents àrees de l’ajuntament, en base a
la necessitat detectada, així doncs, s’estableixen reunions periòdiques amb l’àrea
d’esports, urbanisme, cultura, qualitat de vida, serveis socials, dinamització
econòmica... en funció de l’acció que s’ha de portar a terme o de la necessitat
detectada.
8.2. Coordinació amb altres administracions
Amb l’objectiu de garantir el desplegament territorial de les polítiques de joventut,
treballem de forma conjunta amb la Coordinació territorial de Joventut de les Terres
de l’Ebre – Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Les diferents trobades promogudes per les administracions esmentades ens
permetran el coneixement i l’intercanvi d’experiències amb tècnics de joventut
d’altres ajuntament de la zona.
8.3 Participació juvenil
Per tal d’elaborar les polítiques de joventut a Roquetes tindrem en compte la
coordinació i decisió entre els joves, col·lectius de joves i administració. Es per
aquest motiu que fomentarem els espais de trobada entre aquests, ja sigui en sales
municipals o bé en espais puntuals.
Portarem a terme reunions amb grups de joves per definir i coordinar activitats
concretes. Creiem que aquest mecanisme ens ajudarà a potenciar el treball conjunt
de forma coordinada, entre l’ajuntament i joves de diferents edats, nacionalitats,
grups..., considerant així la visió dels joves sobre diferents polítiques i actuacions.
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Malgrat això, es fa palesa una davallada de la participació presencial a les reunions, i
hem promogut la participació juvenil a partir de les TIC, mitjançant la utilització de les
xarxes socials.
Des de la regidoria de joventut hem reconegut la participació dels joves en les
activitats que han organitzat i impulsarem la creació de noves actuacions.
L’ajuntament donarà suport econòmic i institucional a activitats organitzades
directament per grups de joves demanant en contrapartida la col·laboració d’aquests
joves en activitats més institucionals.
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9. Comunicació del PLJ
Des de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Roquetes, treballarem conjuntament
amb Roquetes Comunicació (gabinet de comunicació municipal), per tal de fer el
disseny i difusió de tota la programació d’activitats amb díptics, cartells, guies,
cartelleres municipals i falques radiofòniques.
Es farà difusió de les diferents actuacions:

 als mitjans de comunicació locals i comarcals.
 al website de l’Ajuntament.
 al bloc jove Roquetes.
 mitjançant el facebook jove i el de l’Ajuntament.
 mailing als organismes oficials, grups de joves i associacions/entitats locals.
 cartells de l’actuació que seran repartits en els punts d’informació municipals i
en els principals llocs d’afluència de públic jove, casal de joves, centre cívic,
Casal Hort de Cruells, Casal de la Raval de Cristo, zona esportiva, centres
educatius, mercat municipal, dispensaris mèdics, establiments...
També podrem comptar amb el suport de les associacions de més participació
juvenil del municipi i el grup de joves que participen activament en les diferents
reunions i trobades per tal de promocionar els programes.
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10. Recursos disponibles
RECURSOS HUMANS
El Pla Local de Joventut pretén, a partir de la diagnosi de la realitat juvenil i de les
directrius polítiques, establir els principis de la política de joventut del municipi, definir
les línies de treball a seguir, aplicar programes i executar les accions amb la finalitat
d’incidir en la vida del col·lectiu jove del municipi, ja siguin programes transversals o
propis de l’àrea de joventut.
L’àrea de joventut de l’Ajuntament de Roquetes treballarem transversalment amb les
altres àrees que componen el consistori. Aquest treball conjunt ens permetrà incidir
directament i amb més coneixement de causa la temàtica a tractar.
El principal element que podem oferir des de la regidoria de joventut al conjunt
d’àrees del consistori és la capacitat d’interlocució amb els i les joves. Partint
d’aquesta anàlisi podem dir que els recursos humans són el factor clau en les
polítiques de joventut, ja que per molta importància que li donem als programes i
accions concretes o als equipaments de referència, si no hi ha professionals capaços
de tenir una òptica jove gràcies a la seva capacitat de diàleg, la bona sintonia amb el
joves es perd.
Les directrius polítiques i les línies estratègiques d’actuació han de venir marcades
per la regidoria de joventut i tenir relació amb les línies establertes pel Pla Nacional
de Joventut de Catalunya, mentre que l’aplicació de les actuacions i objectius
específics han de ser treballades per les persones responsables de l’àrea que a més
seran les encarregades de la interlocució amb les altres àrees del consistori.
El perfil d’aquests agents és el següent:
-

-

Capacitat de visió global i de planificació de les polítiques de joventut de
Roquetes.
Interlocució amb les altres àrees, associacions, col·lectius i grups de joves.
Dinamització dels canals de comunicació amb els i les joves, ja que és una
peça clau en la detecció de demandes expressades o latents cap a
l’organització municipal d’actes.
L’aproximació i informació dels serveis de l’ajuntament al jovent, és molt
important per tal de trencar amb els “formalismes” de l’administració.
Oferir suport i orientació en la presa de decisions dels joves tant a nivell
individual com a nivell associatiu.
Dinamitzar els programes i les actuacions concretes definides en aquest pla.
Promoure la participació ciutadana.

Les dinàmiques engegades en polítiques de joventut indiquen una necessitat evident
d’una mínima estructura coordinativa entre les diferents àrees de l’ajuntament per a
incidir d’una forma eficient en tots els àmbits de la vida dels i les joves de Roquetes.
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RECURSOS ECONÒMICS
L’execució del Pla Local de Joventut requereix d’uns recursos econòmics suficients
que garanteixin la viabilitat dels projectes i accions que el conformen.
Anualment l’Ajuntament de Roquetes dota als pressupostos municipals les
aplicacions pressupostàries relacionades específicament amb l’àrea de joventut, i
d’altres que van relacionades amb les àrees que treballem conjuntament per a
determinats projectes.
Tanmateix, som conscients que el municipi de Roquetes no disposa de tots els
recursos necessaris per cobrir totes aquelles necessitats que voldríem, i que el
context de crisi econòmica no ens resulta favorable. Els recursos externs que rep
l’ajuntament a través de subvencions garanteixen la viabilitat econòmica dels
programes i accions futures.
A través de la transversalitat entre les diferents àrees del consistori i del treball
conjunt farem tot el possible per dur a terme els reptes que ens hem proposat amb el
màxim grau d’èxit possible.
RECURSOS ESTRUCTURALS - Equipaments municipals i els seus serveis

Casa consistorial

Casal de Joves

Centre Cívic

Equipaments
esportius

Hort de Cruells

Administració de:
- l’Àrea de joventut, cultura i educació
- l’Àrea de qualitat de vida
- l’Àrea de dinamització econòmica
- l’Àrea d’esports
- l’Àrea d’urbanisme i serveis tècnics
Punt d’Informació Juvenil
Telecentre
Inicia
Aula de formació
Cessió de sales a entitats locals
Sala de xerrades
Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà
Sales d’entitats locals
Roquetes Comunicació
Sales polivalents
Piscines municipals
Pista de tennis
Camps de futbol
Pista de futbol sala
Pavelló poliesportiu
Piscina coberta
Pista esportiva Raval de Cristo
Aules de formació, aules d’exposicions i de reunions
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11. Model d’avaluació del PLJ
L’avaluació del Pla Local i de les seves actuacions ha de ser fonamental per tal de
valorar la idoneïtat de les accions previstes. Ha de ser l’instrument que permeti que
joves, experts, tècnics i polítics valorin la redefinició d’objectius i l’optimització dels
recursos emprats en el projecte. En aquest sentit, és important que l’avaluació
s’orienti a la implementació del pla en un moment intermedi.
Per avaluar el Pla Local realitzarem unes trobades anuals amb els joves, tècnics i
experts. La metodologia a seguir serà semblant a la que hem utilitzat en l’estudi
qualitatiu.
Aquestes trobades ens han de servir tant per valorar la feina feta com per perfilar els
programes d’actuacions que vulguem fer de cara al futur.
El sistema d’avaluació del Pla Local de Joventut 2012-2015 serà tan funcional com
sigui possible per assegurar que no es converteixi en una càrrega i no ocupi un
temps i un esforç excessiu per als responsables tècnics de l’execució del pla.
11.1 Avaluació de cadascuna de les accions
Totes les accions realitzades en el marc del Pla Local de Joventut seran presents al
sistema general d’avaluació. Caldrà però integrar l’avaluació de cada acció com una
part quotidiana de la feina i no pas com un element excepcional que sorgeixi de
necessitats del propi Pla Local de Joventut.
Per tant, cada acció serà avaluada per l’àrea que en té la responsabilitat i el lideratge
segons el seu sistema habitual i sense haver d’incorporar noves eines que
compliquin la gestió a cada responsable d’accions incloses al Pla. Ara bé, a partir
d’aquesta avaluació que ja fa cada responsable d’activitat s’incorporarà un document
de tipus transversal que serà redactat pels responsables tècnics de serveis o àrees
municipals que participen en l’organització de l’acció però que no són pròpiament qui
tenen la responsabilitat sobre la seva execució.
Cada projecte tindrà tres indicadors d’avaluació que seran definits pel nombre de
participants, una enquesta de satisfacció i pel nombre de participants que han
finalitzat l’activitat (annex II).
11.2 Avaluació anual
De les accions municipals adreçades als joves de la ciutat s’elaborarà una memòria
anual prenent com a base informativa els documents d’avaluació de cadascuna de
les accions incloses al Pla Local de Joventut.
En aquesta memòria hi participaran els responsables tècnics faran una valoració
global del Pla Local de Joventut i presentaran les conclusions als responsables
polítics de cadascuna de les àrees implicades.
Aquesta avaluació anual servirà per preveure les intervencions del nou exercici i
l’actualització anual de les previsions i dels recursos aportats al Pla Local de
Joventut.
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11.3 Enquestes als usuaris
Periòdicament s’organitzarà de manera coordinada entre totes les àrees implicades
per evitar duplicitats, un sistema d’enquestes per conèixer l’opinió dels joves de la
ciutat i l’impacte de les accions empreses en el marc del Pla Local de Joventut.
Es tindrà en especial consideració el grau de coneixement i d’ús dels serveis
municipals adreçats a la població juvenil de la ciutat i el nivell de satisfacció dels
usuaris d’aquests serveis. (annex I)
11.4 Avaluació a final de legislatura
A partir de la memòria anterior s’organitzarà una avaluació global del període
complet d’aplicació del Pla (2012-2015). Es programaran amb aquesta finalitat abans
d’arribar al període electoral un seguit d’activitats i estratègies de participació que
permetin la recollida d’aportacions per part de joves, entitats, col·lectius, tècnics i
altres professionals.
Aquest procés haurà de permetre valorar les accions fetes i els resultats obtinguts
per extreure conclusions sobre l’evolució del Pla Local de Joventut, l’ús dels serveis
que hi són inclosos, l’abast de les programacions i, sobretot, dels recursos per a la
seva aplicació.
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12. Temporalització

Període d’execució dels
programes

1r

2012
2n 3r

4t

1r

2013
2n 3r

4t

1r

2014
2n 3r

4t

1r

2015
2n 3r

1. EDUCACIÓ
1.1.1. Cursos de llengua
catalana nivells: A, B i C,
parla.cat
1.1.2. Curs d’anglès

1.4. Noves
tecnologies

1.3. L’alternativa

1.2. Prevenim

1.1. Posa’t a punt

1.1.3. Cursos de manipulador
d’aliments
1.1.4. Cursos de monitoratge
1.1.5. Programes de garantia
social “Casa d’oficis”
1.1.6. Orientació acadèmica
als treballs de síntesis i
projectes de recerca
1.1.7. Bus de les professions
1.1.8. Contacte amb els
centres educatius per
convenis de pràctiques
1.1.9. Contacte amb
col·laboradors per ofertar
cursos
1.1.10. Aula d’estudi en època
d’exàmens
1.2.1. Taller per la igualtat i
coeducació
1.2.2. Alimentació saludable
1.2.3. Sexualitat i
drogodependència
1.2.4. Educació viària
1.3.1 Curs de fotografia
1.3.2. Curs d’atenció
domiciliària
1.3.3. Curs de relaxació
1.3.4. Treballem l’autoestima
1.4.1. Curs d’informàtica i
ofimàtica
1.4.2. Obtenció dels certificats
ACTIC
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Període d’execució dels
programes

1r

2012
2n 3r

4t

1r

2013
2n 3r

4t

1r

2014
2n 3r

4t

1r

2015
2n 3r

2.2. Curra-t’ho

2.1. Emprenedoria

2. OCUPACIÓ
2.1.1. Servei d’Inicia
2.1.2. Cursos i jornades
2.1.3. Creació de Blocs
2.1.4. Formació a l’Institut
Roquetes
2.1.5. Premi Jove Emprenedor
2.2.1. Cursos d’inserció
laboral i recerca de feina
2.2.2. Borsa de treball actualització
2.2.3. Suport als cursos del
SOC
2.2.4. Casa d’oficis /Escola
Taller
2.2.5. Coneguem

2.4. Comerç
actiu

2.3. Foment
del treball

2.2.6. Plans d’ocupació
2.3.1. Fira de l’ocupació
2.3.2. Vinculació amb les
empreses locals i territorials
2.3.3. Actualització al web
municipal del directori
d’empreses locals
2.4.1.

Carnet Jove RKTS

2.4.2.

Carnet biblio-cine
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Període d’execució dels
programes

1r

2012
2n 3r

4t

1r

2013
2n 3r

4t

1r

2014
2n 3r

4t

1r

2015
2n 3r

3.2. Borsa habitatge
jove

3.1. Promoció del
PHJ

3. HABITATGE JOVE

3.1.1. Convocatòria del PHJ

3.1.2. Difussió del PHJ

3.2.1. Creació i promoció de la
Borsa d’habitatge Jove.

3.2.2. Donar a conèixer ajuts
d’altres administracions
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Període d’execució dels
programes

1r

2012
2n 3r

4t

1r

2013
2n 3r

4t

1r

2014
2n 3r

4t

1r

2015
2n 3r

4.1. Promoció de la cultura
tradicional

4. PARTICIPACIÓ
4.1.1. Tallers de danses
tradicionals
4.1.2. Tallers de jota cantada i
ballada
4.1.3. Tradicionàrius
4.1.4. Sant Antoni
4.1.5. Sant Joan
4.1.6. Carnestoltes

4.3. Dinamització del casal de
joves

4.2. Educació en valors

4.1.7. Castanyada
4.2.1. Voluntariat lingüístic
4.2.2. Voluntariat en la tercera
edat
4.2.3. Grup Local de voluntaris
de protecció civil
4.2.4. Intercanvis culturals
4.2.5. Aprenentatge i servei
4.2.6. Fira d’intercanvi
4.3.1. Jornada de portes
obertes
4.3.2. Reunions amb els joves
4.3.3. Cessió d’espais
4.3.4. Cursos de formació
4.3.5. Exposicions
4.3.6. L’estiu al telecentre
4.3.7. Busquem la imatge del
PIJ
4.3.8. Creació de cartelleres
d’informació jove
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Període d’execució dels
programes

1r

2012
2n 3r

4t

1r

2013
2n 3r

4t

1r

2014
2n 3r

4t

1r

2015
2n 3r

4.9.

Participem

4.8. Treballem
en xarxa

4.7. Promoció artística

4.6.
Tasta!

4.5. Dinamització
d’equipaments municipals

4.4. Engresca’t

4.4.1. Cap d’any jove
4.4.2. Calçotada
4.4.3. Nit jove de Festes
Majors
4.4.4. Concerts
4.4.5. Concurs de penyes a
Festes Majors
4.5.1. Adeqüació de les sales
de formació Hort de Cruells

4.5.2. Promoció dels
equipaments municipals

4.5.3. Tertúlia a la Biblioteca
4.5.4. Cinefòrum a la
Biblioteca
4.6.1. Jornades
gastronòmiques
4.6.2. Cuina intercultural
4.7.1. Premi concurs pintura
jove
4.7.2. Conveni Ebremúsik
4.7.3. Tallers d’il·lustració
4.7.4. Exposicions
4.7.5. Concerts
4.7.6. Cessió d’espais
municipals
4.8.1. Fomentem la
comunicació juvenil
4.8.2.Jove Roquetes virtual
4.8.3. Enquestes participatives
4.8.4. Butlletí electrònic
“joveroketes”
4.9.1. Democràcia
participativa a l’Institut de
Roquetes
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Període d’execució dels
programes

1r

2012
2n 3r

4t

1r

2013
2n 3r

4t

1r

2014
2n 3r

4t

1r

2015
2n 3r

5.1. Promoure
l’associacionisme

5. ASSOCIACIONISME
5.1.1. Convocatòria anual de
subvencions a associacions i
entitats locals
5.1.2. Cessió d’espais
municipals
5.1.3. Fira d’entitats
5.1.4. Creació d’associacions
juvenils: grup de voluntaris i
estudiants de l’institut.
5.1.5. Assessorament a grups
informals

5.4. Ens
coneixem?

5.3. Esport

5.2. Gaudim
col·laborant

5.1.6. Jornades informatives
5.2.1. Parc de Nadal
5.2.2. Festa Dj’s
5.2.3. Festival d’skate
5.2.4. Esplai i campus
5.3.1. Arranjament de la zona
esportiva

5.3.2. Formació de tècnics

5.4.1. Jornada
d’interculturalitat

5.4.2. Guia per a persones
joves nouvingudes

El Pla local de joventut de la ciutat de Roquetes, haurà d’aprovar-se en sessió
plenària de l’Ajuntament de la ciutat, i és un compromís de l’equip de govern dialogar
amb la resta de formacions polítiques de l’ajuntament per intentar assolir la
unanimitat, de manera que el document redactat especialment a partir de les
aportacions dels joves pugui obtenir un recolzament necessari en el temps.
El calendari per a dur a terme aquest Pla Local de Joventut, s’estima fins a l’any
2015.
Aquesta temporalització d’actuacions es pot veure modificada en funció de
l’avaluació anual, de les necessitats i dels recursos disponibles.
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Enquesta dirigida a entitats i associacions amb participació juvenil.
Percentatge de socis joves (15 a 35 anys)
Grau de participació en assemblees i activitats dels socis més joves
Implicació dels socis joves en l’organització de les activitats
Proposen idees?
Utilitzeu les xarxes socials per comunicar-vos?
Nivell mitjà d’estudis dels socis
Treballeu en xarxa amb altres associacions
Com creieu que ocupen el temps lliure els vostres socis?
Teniu molts de socis a l’atur?
Demaneu més subvencions apart de la que sol·liciteu a l’ajuntament?
Teniu necessitat de formació?
Propostes i suggeriments

Nom i cognoms

Domicili

EXPOSO:

DNI

Municipi

Telèfon

Provincia

Havent-me assabentat de les bases del Pla d’Habitatge Jove aprovades pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió realitzada -------------------, i publicades al BOPT --------------------,
ADJUNTO la següent documentació, requerida per la base 12 de l’esmentat Pla;
Fotocopia compulsada del DNI del/s sol·licitant/s.
Si s’escau, historia de la vida laboral.
Escriptura de propietat. Hi haurà de constar la superfície útil de
el/s titular/s futurs de la mateixa

l’habitatge així com

En cas de rehabilitació o construcció nova la petició de la llicència d’obres, acompanyada
d’una memòria tècnica de l’actuació i una fotografia de l’estat actual de l’immoble , de conjunt,
incloent la relació amb els adjacents.
Declaració responsable, subscrita pel/s sol·licitant/s, en la que constin les dades personals i
familiars i quantes circumstàncies personals i de l’habitatge que s'adquireix i/o rehabilita
permetin justificar el compliment de les condicions establertes en les presents bases.
Declaració en la que el sol·licitant faci constar la seva voluntat de mantenir l’habitatge a què
es refereix la petició com la seva residència familiar i habitual, durant un mínim de cinc anys a
partir de la data en que, en el seu cas, se li atorgui la subvenció, i de què serà titular de la
mateixa.
Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb
l’Ajuntament i amb la Seguretat Social, així com de no trobar-se incurs en prohibició de rebre
subvencions prevista a l’article 13 de la Llei General Tributària. En cas de ser beneficiari haurà
de presentar els corresponents certificats.
Dades de l’immoble que acrediti titularitat i any de construcció en el cas de rehabilitació.
Fotocòpia de la última declaració de renda dels peticionaris de la subvenció.
Declaració responsable conforme el peticionari no disposa de cap altra propietat al seu nom
destinada a l’habitatge, en cas de ser beneficiari haurà de presentar el corresponent certificat
del Registre de la Propietat Urbana.
DEMANO:
Data

Poder acollir-me a dita subvenció.

MODEL PER COMPLIMENTAR EL CURRÍCULUM

DADES PERSONALS
NOM:
COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
TELF.:

(Adjuntar
fotografia
actual)

EXPERIENCIA LABORAL:
(Indicar el nom de les empreses en les que s’ha treballat, el càrrec que
s’ocupava i la durada del contracte)
FORMACIÓ REGLADA INSTITUCIONAL:
(Indicar l’any d’acabament, el nom de la formació i el centre on s’ha realitzat)
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA, OCUPACIONAL I ALTRES CURSOS:
(Indicar l’any d’acabament, les hores, el nom del curs i el centre on s’han
realitzat els estudis)
IDIOMES:
(Indicar l’idioma i el nivell – alt/mitjà/baix - parlat, escrit i llegit)
INFORMÀTICA:
(Indicar el nivell de coneixements de cada programa)
ALTRES DADES D’INTERÈS:
(Indicar les dades personals que puguin estar relacionades indirectament amb
l’objectiu de la recerca de feina: es a dir aficions, formacions, tinença del carnet
de conduir i d’altres).

Aquest Pla Local de Joventut 2012-2015
ha estat redactat per l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Roquetes.
Roquetes, abril de 2012

