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La població jove de Roquetes (entre 16 i 35 anys) és, segons
les dades del padró municipal de febrer de 2007, de 2.633
persones; que representen un 31,85% en relació amb el total
d’habitants del municipi (8.265).

Evolució dels joves de 15 a 29 anys i de la seva
proporció respecte del total de població.
Municipi, comarca i Catalunya. (dades absolutes i percentatges)

1996

2001

2006

joves

% joves

joves

% joves

joves %joves

Roqu
etes

1.391

22,97

1.491

22,42

1.497

20,11

Baix
Ebre

14.399

21,86

13.863

20,89

15.379

20,14

Catal
unya

1.454.489

23,88

1.380.599

21,77

1.424.462

20,91

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996,
Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat.

Joves nouvinguts
Pel que fa a les dades a 31 de desembre de 2007, facilitades pel Padró
d’Habitants de l’Ajuntament de Roquetes, podem observar un total de 669
joves de 15 a 35 anys tenen el seu origen en nombrosos països d’arreu del
món.

Joventut i estudis
Només un 32,55% de la població jove finalitza els estudis obligatoris
(ESO, EGB o Batxillerat elemental). Dels que continuen estudiant; un
10,47% acaben la formació professional de grau mitjà, un 9,60% la
formació professional de grau superior i un 12,89% finalitza el batxillerat
superior, sent els estudis superiors minoritaris (només un 5,30% estudien
una diplomatura i un 4,56% estudien una llicenciatura o doctorat).
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Catalunya

Joventut i estudis
La tendència al nostre municipi és similar a
la resta de Catalunya. Als estudis primaris
és més favorable, tenint nivells més elevats
d’instrucció que la mitjana catalana. És als
estudis superiors (batxillerats superiors,
diplomatures i llicenciatures) on Roquetes
està per sota de la mitjana de Catalunya.

Joves i treball
Pel que fa a la taxa d’atur registrat als joves
de 16 a 29 anys ha augmentat un 16,39 % al
2007 respecte al 2001.

Joves i habitatge
Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada. Municipi. 2001.
(percentatges)

No emancipats
Emancipats

44,28
55,72

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Participació
Actualment Roquetes té un teixit associatiu
bastant ample, on podem destacar una
participació del jovent destacada en el camp de
l’esport.

Salut

La utilització dels serveis de salut per part dels
adolescents es caracteritza per:

Una baixa
freqüentació

Un abordatge
poc estructural

Un seguiment
irregular dels
seus problemes
de salut

Diagnòstic sobre la
intervenció municipal

Polítiques educatives i culturals
Punts Febles

Punts Forts


Ampliació
Mestre
Domingo

del CEIP
Marcel·lí



Ampliació dels cicles
formatius de l’IES
Roquetes



Posta en
Biblioteca



S’estan finalitzant les
obres de construcció
d’una piscina coberta

marxa

la

 Treballar la qualitat de
l’ensenyament
i
la
temàtica del mateix,
adaptant-lo a les noves
demandes, d’acord amb
el món laboral

Polítiques d’accés a l’habitatge
Punts Febles

Punts Forts


Programa
“Pla
d’Habitatge Jove”



És un projecte municipal,
amb les limitacions que això
comporta. S’haurà de reforçar
amb altres subvencions a
nivell comarcal i provincial.

Suport a l’associacionisme
Punts Forts

 Centre Cívic
 Subvencions per al
foment
de
les
activitats culturals i
esportives

Punts Febles
 Motivar la creació de
noves associacions
 Promocionar les entitats
locals existents
 Consolidar-les mitjançant
una Fira d’entitats

Foment cultura de participació
Punts Forts


Grup de Joves

Punts Febles
 Augmentar
els
contactes i millorar les
relacions
entre
les
associacions juvenils i
les administracions

Cohesió social i equilibri territorial
Punts Forts

 Casal de Joves

Punts Febles
 Crear
un
Punt
d’Informació Juvenil
 Treball amb la població
nouvinguda

Objectius generals del Pla
Local de Joventut
Formació Contínua

Cohesió Social
Fomentar la
interculturalitat com
a model de
convivència.
•

Fomentar la
cooperació
internacional i la
solidaritat.


Promoure l’ús del
català en els espais
de participació de
les persones i dels
grups de joves.




Interculturalitat

Mobilitat
cooperació
internacional

i



Cohesió
Cohesió
social i
equilibri
territorial

Programa
d’intervenció
comunitària
barris




als

Joves i llengua

Objectiu general:
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.
Signar un conveni
entre
l’IES
Roquetes
i
l’Ajuntament
de
Roquetes
per
l’adaptació
curricular d’atenció
educativa
a
la
diversitat
de
l’alumnat de l’IES
Roquetes

Cursos de formació
al Casal de Joves
amb
temàtica
diversa

Programes d’actuació
2008-2011

Polítiques educatives i culturals
Programes de
formació
contínua

Programes de
prevenció en
conductes de
risc

Creació d’un
Telecentre

Polítiques d’accés a l’habitatge
Pla Habitatge
Jove

Suport a
l’associacionisme

•Moblar el Casal de Joves
•Dinamitzar del Casal de
Joves
•Creació i dinamització del
Punt d’Informació Juvenil
(PIJ)
•Convocatòria anual de
subvencions a entitats locals
del municipi, incloent les
entitats juvenils.
•Promoure l’associacionisme
al voltant de les bandes
musicals i del teatre amateur
•Altres projectes associatius

Foment de la
cultura de
participació

Lúdic

Cohesió social
i equilibri
territorial

Xerrades al
voltant de:

• Promoció de
l’esport de base
• Mostra de
música feta per
joves del
municipi i del
territori
•Promoció dels
balls i cants
típics de la zona a
partir de tallers,
com la jota
cantada i ballada

• Coneixem?
Cohesió social i
ciutadania

• Medi Ambient

