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Relació de programes inclosos al Pla Local de Joventut 2008-2011

6.1. Eix de Polítiques educatives i culturals

Programa:

Formació i sensibilització

A qui va dirigit:

a joves d’entre 16 a 25 anys residents a
Roquetes.

Programa:

En aquest àmbit es pretén millorar els equipaments i els instruments
d’informació juvenil existents al municipi. En aquest sentit es pretén donar
resposta a la necessitat d’accés a tots els joves a les noves tecnologies de
la informació i la comunicació, garantint als joves amb menys oportunitats la
igualtat d’oportunitats en aquest àmbit.
Un altre eix d’actuació és fruit de la nova realitat demogràfica roquetenca
amb la presència d’un nombrós contingent de joves immigrants. Aquest
col·lectiu planteja uns reptes especials, entre d’altres, caldrà treballar per a
què puguin actuar des del punt de vista sociolingüístic com la resta de joves
roquetencs. En aquest sentit es duran a terme tota mena d’actuacions i
projectes per tal que coneguin la llengua i la cultura catalanes.
D’altra banda, es duran a terme accions d’educació en valors adreçats als
joves en general. En ells es posarà especial èmfasi en la diversitat com a
factor d’enriquiment i en la prevenció de possibles conductes racistes o
xenòfobes.
Així mateix es farà especial èmfasis en la realització de programes de
garantia social, per tal de donar formació de qualitat a tots aquells alumnes
que, per motius diversos, tenen que abandonar els estudis reglats.

PLA LOCAL DE JOVENTUT – ROQUETES 2008-2011

69

Objectius generals

contribuir
al
desenvolupament
de
programes per a joves amb fracàs escolar
per a una bona transició a l’ocupació. Fent
acompanyament i assessorament als
joves que deixen els estudis.

Objectius específics:

aconseguir augmentar un 20% l’oferta
formativa i cultural del municipi de
Roquetes durant la present legislatura.

Projecte de formació contínua:
a. Cursos de llengua catalana nivells A, B i C
i. Voluntariat lingüístic
b. Cursos de manipulació d’aliments
c. Cursos de monitoratges
d. Cursos d’Atenció domiciliària
e. Programes de garantia social (PGS)
f. Cursos d’informàtica i ofimàtica
g. Creació d’una pròpia empresa
h. Altres cursos
6.1.1. Projecte de prevenció en conductes de risc
a. Prevenció en drogodependències
b. Prevenció en la conducció
c. Relacions sexuals de risc
d. Treball d’altres àmbits en la prevenció de conductes de risc
6.1.2. Projecte: Telecentre
a. Creació d’un Telecentre
PRESSUPOST

98.400 €
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6.2. Eix: Polítiques d’accés a l’habitatge

Programa:

Jove, habita’t!

A qui va dirigit:

a joves d’entre 18 a 35 anys residents a
Roquetes que vulguin adquirir el seu
primer habitatge.

El projecte pretén ajudar als joves de Roquetes a adquirir el seu primer
habitatge, evitant la degradació del nucli històric de la ciutat i incentivar la
fidelització dels joves a viure a Roquetes.
Seguint amb les actuacions dutes a terme en anys anteriors, l’Ajuntament
de Roquetes treballarà conjuntament amb d’altres administracions per tal
de facilitar l’accés a l’habitatge als joves.

Objectius generals:

Objectius específics:

Proporcionar als joves de Roquetes la
informació i els recursos necessaris per
poder
accedir
a
les
promocions
d’habitatge de protecció oficial que es
vagin oferint a la ciutat, així com la
possibilitat d’accedir a la subvenció que
ofereix l’Ajuntament de Roquetes als joves
en l’adquisició i reforma del seu primer
habitatge.

Potenciar
l’emancipació
roquetencs.

dels

6.2.1. Projecte: Pla Habitatge Jove
PRESSUPOST

74.000 €

joves
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6.3. Eix: Suport a l’associacionisme

Programa:

Junts fem la força!

A qui va dirigit:

a joves i associacions juvenils inscrites al
registre municipal i les de nova creació.

El foment de l’associacionisme ha de ser una de les línies estratègiques a
seguir. Hem de continuar treballant amb les entitats i facilitant la seva tasca.
Enfortint els vincles establerts i creant-ne de nous.
Aplicant els seus coneixements i experiències per arribar als joves i
potenciant la seva visualització al conjunt de la societat per dignificar la
seva tasca.
Per aquesta raó el principal projecte és la creació d’un Punt d’Informació
Juvenil a la ciutat de Roquetes, unificant recursos de l’ajuntament i de la
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquest
centre estaria ubicat al Casal de Joves, que es convertiria en equipament
de referència per a la política municipal de joventut a Roquetes.

Objectius generals:

Els programes d’aquest eix agrupen
actuacions adreçades a treballar la
interculturalitat
en
l’àmbit
de
l’associacionisme juvenil, la promoció dels
intercanvis entre joves i associacions
d’arreu del món, l’impuls de projectes en el
camp
de
la
cooperació
per
al
desenvolupament i el foment de les
habilitats socials de les persones joves a
través de la intervenció comunitària en els
barris.

Objectius específics:

Depenent dels diferents projectes que es
detallen a continuació, els objectius
específics seran:
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Projectes
6.3.1. Moblar el Casal de Joves : al finalitzar el 2008 tenir moblat el
Casal de Joves.
6.3.2. Dinamitzar del Casal de Joves: Potenciar les activitats dels
Casal de Joves, implicant al jovent de Roquetes.
6.3.3. Creació i dinamització del Punt d’Informació Juvenil (PIJ):
Oferir, a partir de finals del 2008 un servei d’informació
constant als joves de tot allò que els preocupa i interessa.
6.3.4. Convocatòria anual de subvencions a entitats locals del
municipi, incloent les entitats juvenils.: anualment es potencia
econòmicament a les associacions del municipi, per tal que
realitzin, d’una manera més independent, activitats que
englobin els diferent col·lectius.
6.3.5. Promoure l’associacionisme al voltant de les bandes musicals
i del teatre amateur: Potenciar als joves artistes en el món
musical.
6.3.6. Altres projectes associatius.

PRESSUPOST

192.000 €
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6.4. Eix de Foment de la cultura de participació

Programa:

A qui va dirigit:

Lúdic

joves entre 14 i 35 anys que visquin o
tinguin lligams amb el municipi de
Roquetes.

L’art i la cultura són un reflex de la nostra societat. La cultura és canviant,
innovadora, motivant, creativa. Per això és important que els joves tinguin
accés a la cultura i tinguin eines per potenciar i expressar la seva
creativitat; són el nostre futur.
L’esport, a l’igual que la música, és una altra manera d’expressar-se, de
conviure amb els amics, amb els coneguts o simplement de ser part
integrant d’un grup. L’esport no institucionalitzat, escollit pels joves, és la
font bàsica de les relacions socials, de l’establiment de grups d’afinitats, de
la participació.
Els joves utilitzen l’oci com un espai de relació i diversió. Aquest temps de
lleure, moltes vegades, és utilitzat per diferenciar-se dels grups d’adults,
infants i gent gran. Per aquest motiu, pels joves, l’oci és el referent del que
poden fer i del que poden aconseguir.

Objectius generals:

Objectius específics:

utilitzar aquest eix per involucrar els joves
roquetencs a la programació cultural del
municipi.

Aconseguir crear un grup de joves dinàmic
que s’involucri i participi directament amb
diferents àrees culturals: esportives,
musicals i artístiques.
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Projectes:
6.4.1. Promoció de l’esport de base: muntanyisme, futbol sala,
bàsquet, handbol, voleibol i futbol (aquests dos últims ja
consolidats al municipi)
6.4.2. Mostra de música feta per joves del municipi i del
territori
6.4.3. Promoció dels balls i cants típics de la zona a partir de
tallers, com la jota cantada i ballada

PRESSUPOST

189.000 €
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6.5. Eix de Cohesió social i equilibri territorial

Programa:

Xerrem una mica de tot!

A qui va dirigit:

a joves de 14 a 35 anys del municipi de
Roquetes.

En aquest àmbit es pretén consolidar i millorar els programes existents fins
el moment i que s’estan duent a terme des de l’Àrea de Serveis Socials i
Joventut de l’Ajuntament de Roquetes. Tot i que aquest eix del Pla Local de
Joventut és clarament transversal, en resultar molts dels programes
adscrits a altres eixos polítics reals d’equilibri territorial i cohesió social,
s’han identificat amb aquest eix diversos programes gestionats per l’Àrea
de Serveis Social i Joventut, així com de Medi Ambient.
És especialment important en aquest sentit l’objectiu de la cohesió social a
partir d’articular estratègicament l’acció cultural, la participació i les
relacions socials com a vehicle per a la cohesió. La participació de la
població jove en aquesta xarxa n’és un element vital en ser un model
implantat al territori, que esdevé un referent quotidià també per a molts
joves, un punt de trobada, d’acció i d’organització dels agents socials i
culturals.

Objectius generals:

elaborar
estratègies
d’intervenció
comunitària per abordar de forma integral
les problemàtiques i/o necessitats de la
població jove, garantint el desplegament
de serveis i polítiques de proximitat,
adaptant i actualitzant els recursos i
serveis destinats als joves, i introduint la
perspectiva juvenil en les polítiques
públiques.

Objectius específics:

Depenent de cada projecte s’intentarà
augmentar la participació i sensibilització
del jove de Roquetes.
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Projectes:
6.5.1. Coneixem? Cohesió social i ciutadania
a. L’esport com a eina de cohesió social
b. La gastronomia: una altra manera de conèixer-nos
c. La interculturalitat municipal: Qui som i qui són?
6.5.2. Medi Ambient
a. Reciclatge
b. Energies renovables i alternatives
c. L’aigua, un bé escàs

PRESSUPOST

12.600 €

