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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 DESCRIPCIÓ DEL PLANTEJAMENT 

 

El Pla Local de Joventut de Roda de Berà 2022-2025 és un document que recull i 

endreça les línies estratègiques en matèria de joventut en l’àmbit municipal, per al proper 

període legislatiu. Neix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de 

joventut partint de l’anàlisi de la realitat i de la detecció de les necessitats de la població 

juvenil. 

La principal prioritat d’aquest pla és oferir les millors condicions i recursos als nostres 

joves per tal d’afavorir una millora en el seu desenvolupament de vida.  

El Pla Local és un instrument de referència per a la planificació i l’execució de les 

polítiques de joventut a Roda de Berà. Des de sempre, Roda ha apostat per la seva gent 

jove i s’intenta arribar a totes les seves necessitats reals gràcies a la regidoria de joventut 

i a tots els agents socials que hi participen d’una manera o una altra amb els i les joves. 

Les línies principals on emmarcarem aquest pla estan basades en els principis del Pla 

Nacional de Catalunya: participació, transformació, integralitat i qualitat. Per poder 

treballar dintre d’aquests principis i assolir els nostres objectius, la majoria de les nostres 

actuacions estan centralitzades i gestionades des del Punt d’Informació Juvenil, com 

a centre neuràlgic i punt de referència tant per a molts dels joves del municipi com per 

a tots els agents socials, municipals o supramunicipals que treballen directament o 

indirecta amb la població juvenil. 

Aquest pla es completa després de la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 

2016-2019 per a les anualitats 2020-2021 que es va aprovar per decret d’alcaldia el 8 

de febrer de 2021. Al 2020 es va començar a elaborar el Pla per a un nou període, però 

la situació generada per la pandèmia, va impedir acabar la seva redacció. 

 

1.2 MARC I CONTEXT LOCAL 

 

1.2.1 Característiques del municipi  

 

Roda de Berà és un municipi situat a la comarca del Tarragonès. Seguint la línia litoral, 

és el municipi situat més al nord d’aquesta comarca. El seu terme municipal limita amb 

la comarca del Baix Penedès. 
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L’extensió de Roda és de 20 km2 i té una distribució territorial i urbanística força singular. 

Roda de Berà es divideix en diferents zones i està marcat, sobretot, per les diverses vies 

de comunicació que travessen la població que creen una separació física del territori, 

moltes vegades complicada de salvar i que condicionen la mobilitat de la població. 

Les dues grans zones es poden emmarcar en la zona del poble i la zona de la platja. A 

continuació es presenta el mapa del municipi amb les vies que el travessen: 
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Aquesta distribució afecta negativament la mobilitat dels habitants del municipi, en tots 

els sentits: per accedir als llocs de feina, als centres educatius, a la majoria de serveis i 

als llocs d’oci. Aquesta distribució obliga a tenir vehicle propi o utilitzar el transport públic, 

que, tot i que millora progressivament i es van ampliant i adequant alguns serveis, 

encara no pot donar resposta a totes les necessitats dels habitants, i especialment a les 

dels joves. 

La disseminació del municipi en diferents zones també afecta negativament en el 

sentiment de cohesió social, ja que la població nouvinguda s’ha anat situant en les 

urbanitzacions dels afores i la gent que ha viscut des de sempre al municipi es manté al 

nucli urbà. Aquesta disgregació, juntament amb el creixement desmesurat de la 

població, fa que hi hagi poc sentiment de pertinença al municipi, sobretot per part de la 

població juvenil. 

La base econòmica de Roda ha estat la construcció, en empreses petites i familiars, i el 

sector serveis (hostaleria estacional). A causa de la crisi de fa uns anys i la lenta 

recuperació d’aquesta conjuntura va provocar que molts joves que, tradicionalment, 

trobaven feina en l’empresa familiar es quedessin sense possibilitats d’accedir al mercat 

laboral d’una manera primerenca.  

Segons dades de l’INE publicades a la pàgina www.epdata.es l’any 2019 (que són les 

últimes dades publicades en el moment de redacció del PLJ) hi havia registrades al 

municipi 641 empreses, de les quals el 64% es dediquen al sector serveis i el 15% a la 

construcció (gràfic 1 de l’annex). Aquesta tipologia econòmica ens fa pensar que la 

majoria de les llars del municipi treballen en el sector serveis, és a dir, amb una feina 

temporal i estacional, que afecta negativament les economies domèstiques; tot i que 

suposa una oportunitat per a la població juvenil, ja que els ofereix una primera ocupació 

per introduir-se al món laboral durant l’època estiuenca i poder continuar estudiant al 

llarg de l’any. 

Aquesta situació s’ha vist trastocada i agreujada durant els anys 2020 i 2021 a causa de 

la situació provocada per la pandèmia mundial causada per la Covid-19, de manera que 

és impossible preveure com afectarà la població general i la població juvenil en 

particular, a escala econòmica i laboral.  

 

1.2.2 Dades estadístiques de població  

 

Roda de Berà tenia 6785 habitants empadronats al 2020, segons l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE). Tot i que aquestes dades van variant gairebé diàriament, a causa 

de diferents factors, com l’empadronament de persones com a conseqüència de la 

pandèmia. 

http://www.epdata.es/
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Les dades que utilitzarem estan extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat). Aquest nombre de població implica que el municipi tingui una densitat de 411,2 

hab./km2. 

A continuació, es mostra el gràfic de l’evolució de la població al llarg dels últims 20 anys. 

Les dades més significatives són l’estancament de la població a partir del 2009-2010 

aproximadament, coincidint amb la crisi del 2008; i l’increment que s’ha produït en els 

últims dos anys, passant de 6461 persones empadronades al 2018 a 6785 el 2020, dada 

que suposa un 4,8% d’increment (font Idescat), coincidint amb la pandèmia, i que mostra 

la progressió per a l’any 2021 (segons dades de l’Ajuntament de Roda de Berà, hi havia 

7739 persones empadronades al municipi, el mes de juliol de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Roda, considerem població juvenil, els i les joves amb edats compreses entre els 12 i 

els 35 anys. Amb les últimes dades de l’INE hi ha empadronades un total de 1643 

persones amb aquestes edats, això significa que la població juvenil a Roda, representa 

el 24,22% de la població total del municipi. 

A continuació es mostren dues piràmides de població on es pot comparar la població 

entre el 2015 i el 2020: 
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Es pot comprovar com s’ha ampliat el gruix de població juvenil, sobretot en les franges 

de 15 a 24 anys; la piràmide del 2020 s’ha eixamplat per les franges infantils i juvenils, 

fet que comporta una tendència de població juvenil en creixement. 

Aquest augment en nombres absoluts de població juvenil, es tradueix en un augment 

del percentatge respecte a la població total. Hem passat del 20% de població jove al 

24,22%.  

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amb relació a la població estrangera, es pot comprovar que aquesta ha començat a 

créixer a partir del 2017, després d’anys de baixada en nombres absoluts. Aquesta 
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població representa el 13,12% respecte a la població total, l’any 2020, segons Idescat a 

partir del Padró continu de l’INE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idescat a partir del Padró continu de l’INE. 

 

Del total de la població d’origen estranger (890 persones), el 35,06% (312 en valors 

absoluts) són joves amb edats compreses entre 12 i 35 anys, tal com es mostra a la 

taula següent, elaborada segons dades de l’Idescat: 

 
 

Homes Dones Total 
 

De 12 a 15 anys 9 12 21 2,36% 

De 16 a 20 anys 18 14 32 3,60% 

De 21 a 25 anys 30 31 61 6,85% 

De 26 a 30 anys 44 34 78 8,76% 

De 31 a 35 anys 56 64 120 13,48%  
157 155 312 35,06% 

 

En aquest sentit, també creiem significatiu l’origen de la població estrangera que 

resideix a Roda, segons l’INE hi ha 415 persones procedents del Marroc residint al 

municipi, que representen el 46,63% respecte el total de la població estrangera al 

municipi. Basant-nos en aquestes dades i en la percepció, la majoria de la població jove 

migrada, és d’origen marroquí. 
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Font Idescat, gràfic d'elaboració pròpia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En referència a l’atur juvenil, ens trobem amb les següents dades de mitjanes anuals 

de l’any 2020 d’atur registrat per sexe i edat segons el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. Les dades estan comptades en persones. En comparació amb les 

dades totals del municipi, l’atur juvenil representa el 26,15% de l’atur total, és a dir, més 

d’una de cada quatre persones aturada al municipi és jove. Al quadre següent es 

mostren les dades en nombres absoluts de persones en situació d’atur durant l’any 

2020: 

 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 3 2,8 5,8 

De 20 a 24 anys 14,3 12,6 26,8 

De 25 a 29 anys 13,9 18,2 32,1 

De 30 a 34 anys 21,8 30,9 52,7  
53 64,5 117,4 

Dades població total 191,9 257,1 449 

Font Idescat, taula d'elaboració pròpia 

 

En conclusió, podem parlar d’un poble amb tendència a l’envelliment i amb una 

població immigrada amb tendència al creixement, de la qual més una tercera part és 

població juvenil compresa entre els 15 i els 34 anys; l’origen d’aquesta població 

immigrada en la seva gran majoria és marroquí. Respecte a l’atur, una de cada quatre 

persones aturades a Roda són joves. I el mercat laboral es caracteritza, en la seva 

majoria, en l’estacionalitat de les ofertes de feina. 
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2. DIAGNOSI 
2.1 PLANTEJAMENT 
 

Per poder definir unes línies de treball reals que donin resposta a les necessitats o els 

interessos dels joves, el que hem fet ha estat realitzar una diagnosi de la situació i de la 

realitat juvenil del municipi. 

El procés de diagnosi es va estructurar mitjançant una anàlisi de la realitat per tal que 

ens apropés a les característiques bàsiques que defineixin d’una manera integral la 

situació actual del jovent, emmarcada dintre de la conjuntura econòmica i social que ens 

condiciona en aquests moments. Aquest procés ens va aportar una visió global de les 

seves necessitats, les seves opinions, els seus interessos, etc.  

Per tal de complementar la visió dels joves, vam realitzar un seguit de reunions i 

entrevistes amb diferents agents socials que treballen al municipi amb la població 

juvenil. 

La primera reunió la vam realitzar amb el regidor de joventut de l’ajuntament per tal de 

definir les bases de les actuacions polítiques previstes durant aquesta legislatura al 

nostre municipi. Un dels problemes de Roda de Berà, igual que de la resta de la societat 

catalana en general, és l’atur i la inseguretat laboral. Al nostre municipi, aquest tema 

s’agreuja a causa de la temporalitat de la feina; tradicionalment ha estat un indret on la 

sortida laboral ha estat gràcies al sector serveis i l’hostaleria, és a dir, una feina 

estacional que tot i oferir la primera oportunitat per accedir al món laboral no aporta, en 

la majoria dels casos, estabilitat laboral. I actualment, en el moment de redacció del PLJ, 

és un dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia. 

Aquesta situació de crisi sanitària i econòmica, ha provocat un altre problema afegit, la 

quantitat de joves que tot i tenir estudis bàsics no han pogut accedir a una formació 

reglada postobligatòria a causa d’haver hagut una demanda formativa superior a l’oferta 

educativa formal. 

En aquesta línia, aquesta falta de feina i de recursos educatius reglats provoca una 

“bossa” de joves sense fer res i que pot desembocar en situacions de risc social i en 

problemes de desordres públics i sensació d’inseguretat ciutadana. 

Des de l’Ajuntament s’aposta per fer polítiques juvenils que fomentin d’una banda l’oferta 

de formació per tal d’afrontar el tema de l’atur i obtenir més oportunitats d’aconseguir un 

lloc de feina, i d’altra, fomentar accions per a la prevenció de conductes de risc. 
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2.2 REALITAT JUVENIL 
 

Per realitzar l’anàlisi de la realitat juvenil hem comptat amb les aportacions dels joves 

del municipi. El sistema que hem utilitzat ha estat la realització d’una enquesta adaptada 

a les prioritats que ens marcàvem en aquest pla, tot i que s’ha intentat analitzar diferents 

aspectes de la vida quotidiana dels joves. En realitat es van dissenyar tres enquestes, 

una adreçada a la població de 12 a 15 anys, una de 16 a 24 i una altra de 25 a 35 anys. 

Les enquestes es van fer arribar als joves per diversos canals, d’una banda es van 

penjar a les xarxes socials via Instagram, Whatsapp, Facebook i la pàgina web de 

l’Ajuntament i els joves podien respondre-les on-line; i d’altra banda es va enviar l’enllaç 

a l’Institut de Roda de Berà perquè les poguessin fer a les hores de tutoria.  

Per fer el buidatge de les enquestes es va utilitzar un sistema de quantificació de les 

respostes de manera que poguéssim extreure una interpretació global de la situació dels 

joves al municipi; una aportació sobre la visió que tenen els joves dels serveis i les 

accions adreçades a ells que existeixen al nostre poble. 

Aquestes enquestes es van complementar amb entrevistes (transcripció a l’annex 2) 

amb diferents agents socials del municipi, o que hi treballen, que tenen relació d’alguna 

manera amb la població juvenil i que aporten la visió, cadascú des del seu àmbit, sobre 

la situació general dels joves, les seves necessitats, les deficiències en els serveis que 

s’ofereixen als joves, els aspectes que es podrien millorar, etc. Els agents que van 

participar en aquestes entrevistes van ser: la tècnica de la borsa de treball que és també 

la tècnica de serveis socials municipals, el sotsinspector i un caporal de la policia local, 

el coordinador pedagògic i la cap d’estudis de l’institut d’educació secundària de Roda i 

la tècnica de Medi Obert del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

També s’han analitzat dades secundàries, majoritàriament quantitatives, extretes de 

diferents fonts estadístiques com: padró municipal de l’Ajuntament de Roda de Berà, 

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.2.1 Qui són? 

 

Segons dades quantitatives, la població juvenil de Roda de Berà està recollida al 

següent gràfic, any per any: 
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Font Idescat, gràfic d’elaboració pròpia 
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En nombres absoluts es tracta de 1643 persones joves d’una població de 6785 

habitants, el que es correspon amb el 24,22% de la població. Tal com hem comentat 

anteriorment es contempla com a població juvenil des del 12 fins als 35 anys. Tot i que 

la majoria de les accions estan adreçades a la franja entre 12 i 29 anys, hi ha diverses 

accions en temes relacionats amb l’emancipació personal com el treball i l’habitatge que 

abraça fins als 35 anys. La dilatació de l’edat juvenil respon al fet que la joventut 

s’associa a situacions de vulnerabilitat social. A causa de la conjuntura social, 

econòmica i sanitària actual, els processos de transició al món laboral s’han allargat, 

cosa que ha dificultat l’emancipació i provoca situacions de dependència. 

Per gènere ens trobem la següent disposició en la població juvenil: 
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78,20%

6,70%

15,10%

Continuïtat d'estudis

volen continuar estudiant no volen continuar estudiant indecisos

Les dones representen el 47,60% de la població juvenil, respecte el 52,40% d’homes. 

Aquest és un percentatge semblant al de la població general que és de 49% i 51%, 

respectivament. 

Segons les enquestes que vam realitzar, en total ens en van arribar 287 respostes: 225 

són de joves de 12 a 15 anys, 38 de joves de 16 a 24 anys i de 25 a 35 anys un total de 

24 respostes. Aquesta participació és una primera dada significativa, ja que reflecteix el 

perfil de població al qual ens és més fàcil arribar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que hi ha accions adreçades a totes les franges d’edat, és en aquest perfil més 

jove on es concentren la majoria de les activitats programades que tenen més èxit, tant 

d’acceptació com de participació. 

 

2.2.2 Què fan? 

 

Els resultats que vam extreure de les enquestes en l’àmbit de la formació es resumeixen 

a continuació:  

• La majoria dels joves de 12 a 15 anys que han fet l’enquesta estudien ESO a 

l’Institut de Roda de Berà. Un 78,2% (176 joves) volen continuar estudiant mentre 

que un 6,7% vol treballar quan acabi els estudis obligatoris. El 15,1% encara no 

ha pensat què hi vol fer. 
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• De la franja de 16 a 24 anys, un 86,3% (33 joves) encara està estudiant, 21 d’ells 

a Roda, educació secundària obligatòria, i la resta cursa estudis reglats 

postobligatoris a Torredembarra o Tarragona. D’aquesta franja, el 13,2% no 

estudien. 

• En la franja de 25 a 35 anys hi ha hagut 24 respostes i d’aquestes el 79,2% (19 

joves) no estan estudiant i només el 20,8% es continuen formant en estudis 

universitaris o de postgrau. 

• En conclusió, les dades totals estan recollides en la gràfica següent; tot i que la 

dada més significativa és que el 74,2% de la població juvenil enquestada vol 

continuar estudiant i formant-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referència a les dades obtingudes en l’àmbit de treball i ocupació: 

• En la franja de 12 a 15 anys, que no estan en edat laboral, van respondre que 

en cas de no continuar estudiant, buscarien feina el 94,2% de les persones 

enquestades. I tot i que el 82,7% consideren que no és fàcil trobar feina 

actualment, la majoria faria aquesta recerca mitjançant Internet en comptes 

d’utilitzar serveis més tradicionals com una borsa de treball (només el 29,8%). 

• Dels 38 joves preguntats, entre 16 i 24 anys, el 81,6% no estan treballant 

actualment en front el 18,4% que estan en actiu. I aquest grup segueix la mateixa 

línia en relació a la recerca de treball, també triarien en primera opció i de manera 

majoritària, la recerca per Internet. De les persones enquestades, el 65,8% 

creuen que no és fàcil trobar feina davant del 34,2% que consideren que sí que 

ho és. 
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• A la franja de 25 a 35 anys, el percentatge de joves que estan treballant és del 

70,8%. En referència a la recerca de feina els percentatges són semblants a la 

resta de franges, un 66,7% creu que és difícil trobar feina. També aposten per la 

recerca de feina via Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de l’associacionisme sempre ha estat una assignatura pendent al nostre 

municipi. Tot i que comptem amb gairebé una cinquantena d’associacions, no trobem 

un tarannà de treball col·laboratiu entre elles. La gràfica següent exemplifica aquestes 

dades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gairebé una tercera part dels joves enquestats no pertanyen a cap associació, tenint en 

compte, a més, que a Roda hi ha una associació juvenil (tot i que no consolidada ja que 

va fluctuant en el temps). La gran majoria dels joves que pertanyen a alguna associació 

és a una associació esportiva. 

En referència a l’establiment dels joves al municipi, per les dades quantitatives que 

tenim, sumades a l’observació, considerem que la majoria dels joves es queden a viure 

al municipi i treballen fora; en general, som un poble receptor de població. 

 

2.2.3. Per on es mouen? 

 

Com hem comentat anteriorment, Roda és un municipi on la mobilitat és un problema. 

No hi ha gran disponibilitat de servei de transport públic i els horaris dels autobusos 
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estan adaptats a facilitar l’accés a les escoles del municipi des de les urbanitzacions i 

les zones disseminades.  

La majoria de joves que no disposen de mitjà de transport per poder sortir del municipi 

en concentren en grups a diferents espais i zones municipals, com les pistes de frontó 

(ubicades al centre del municipi, però que és un indret amagat i que els dona certa 

intimitat), les pistes 3x3 de futbol (situades just al mig del poble), l’skate park (una zona 

relativament nova, al costat del PIJ i amb un públic específic), etc. També hi ha un gruix 

de joves que s’agrupen a cases, aspecte que s’ha incrementat durant la situació 

epidemiològica que patim actualment. 

La franja de població que gaudeix de mitjà de transport propi es mou per les localitats 

del voltant (El Vendrell, Calafell, Torredembarra o Tarragona) en busca d’oferta de 

lleure. En aquest sentit, vam preguntar els joves a què dedicaven el seu temps de lleure 

i oci, què feien quan no estaven a l’escola o a la feina. A la gràfica següent queden 

recollides les dades que vam obtenir de les enquestes: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest gràfic ens permet corroborar les observacions inicial i es pot comprovar que 

els joves, en la seva gran majoria, s’ajunten amb els amics, es connecten a Internet o 

s’estan a casa. Això significa que una gran part de la població juvenil roman a casa o al 

municipi. 

Una altra dada que volíem analitzar era el nivell de participació de la població juvenil en 

les activitats que es programaven en el municipi, tant les adreçades a ells mateixos com 

les ofertades per a la població general. Les respostes dels i de les joves a la pregunta 
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si participen en activitats que s’organitzen al municipi estan recollides a la següent 

gràfica, i donen una imatge del nivell de participació de la població juvenil de Roda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per concretar el nivell de participació en les activitats programades des del PIJ, vam 

preguntar-los si havien participat alguna vegada en les activitats organitzades des del 

Punt d’Informació Juvenil. Del total d’enquestes rebudes, els percentatges de 

participació resten pràcticament igualats, sent sensiblement superior la no participació; 

dada que va en la línia del nivell de participació dels joves al nostre municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referència al tipus d’activitats programades des del PIJ on han participat, hem 

agrupat les respostes en 4 grups basant-nos en el tipus d’activitats: 

• Sortides: es tracta d’activitats fetes fora del municipi i on hem hagut de necessitar 

mitjà de transport, com per exemple: anar a un parc aquàtic, a un parc 

d’atraccions (Port Aventura), a un espai de multiaventura, cap de setmana 

d’esquiada a Andorra...  
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• Activitats “Halloween”: on es recullen totes les activitats que es programen durant 

la setmana final d’octubre i principi de novembre. En aquestes activitats, els joves 

participen de manera activa en la planificació i el muntatge de les accions de 

passatge del terror, nit de por o l’espectacle infantil. 

• Activitats presencials al PIJ: on s’engloben totes les accions que s’organitzen i 

es duen a terme al local de joves, a més dels projectes de Campus d’estiu i Parc 

Nadalenc. 

• Cursos i/o formació: on es recull tota l’oferta formativa tant la proposta pel PIJ 

com la proposta en col·laboració amb altres entitats. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A les activitats organitzades des del PIJ han participat el 50’7% dels menors de 16 anys 

enquestats (114 joves). Les tres activitats on més han participat ha estat: la Nit de Terror, 

la sortida a Port Aventura i el Parc Nadalenc. Dades que es repeteixen a la franja de 16 

a 24 anys, tot i que aquí la participació puja fins al 60,5% dels enquestats. A la franja 

dels més grans, només el 25% dels enquestats entre 25 i 35 anys han participat en 

alguna de les activitats organitzades pel PIJ, i en aquest cas ha estat la sortida a esquiar 

a Andorra. 

 

2.2.4 Què opinen? 

 

En aquest apartat ens centrarem en quins són els interessos dels joves, tant per les 

enquestes que vam realitzar com per les verbalitzacions que els joves ens aporten en 

les seves intervencions. 

a) Serveis o actuacions que troben a faltar al municipi: 

• Dintre de l’àmbit de l’educació formal, troben a faltar alguna formació que els 

permeti continuar amb estudis postobligatoris al municipi, ja sigui algun cicle 
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formatiu o una branca de batxillerat, que no els obligui a marxar fora per 

continuar estudiant. 

• En les seves respostes també han deixat palesa la falta de formació no 

formal com cursos d’idiomes, fotografia, informàtica, etc. També van 

comentar l’interès per tallers d’educació sexual. 

 

b) Accés a substàncies tòxiques: 

• En totes les franges d’edat consideren que l’accés a les drogues al municipi 

és fàcil o molt fàcil. Aquesta és una dada que comparteixen amb la majoria 

dels agents socials del municipi amb qui hem parlat; i amb la percepció que 

existeix a la localitat. De fet, a continuació, mostrem la gràfica amb les dades 

de consum de substàncies tòxiques per part dels joves enquestats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En conclusió, ens trobem amb una població juvenil amb problemes de mobilitat per 

desplaçar-se per raons de lleure, oci o formació; que demanda més formació formal al 

municipi, així com més espais d’oci. És, en general, una població poc implicada i amb 

poc sentiment d’arrelament al municipi, segurament pel creixement de la població. Tot i 

mostrar inquietuds per temes com la sexualitat o les drogues, la seva participació en 

activitats per reduir els riscos socials és mínima. I tot això agreujat per la situació actual 

d’emergència sanitària que ha reduït la capacitat de crear i accedir als llocs de treball 

(tot i que fossin estacionals), ha impedit la possibilitat de moure’s amb seguretat pel 

territori, ha obligat a modificar, adaptar i anular la majoria de les activitats que es 

realitzaven al municipi en matèria de lleure, etc. 
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2.3 LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 
Des de l’Ajuntament de Roda de Berà es porten molts anys apostant per les polítiques 

juvenils al municipi. En aquest nou període legislatiu es vol donar continuïtat i reforç a 

algunes de les accions que ja funcionaven anys anteriors i es vol apostar per nous 

projectes adaptats a la nova realitat juvenil i a la conjuntura econòmica i sociosanitària 

actual. 

A continuació, hi ha la relació de les accions i serveis a nivell juvenil que s’estan 

realitzant actualment al municipi: 

✓ Punt d’Informació Juvenil i Local Juvenil: és un servei consolidat a Roda, obert 

a tota la població juvenil del municipi i del territori més proper. Està adreçat als joves 

entre 12 i 35 anys i s’obre de dilluns a divendres de 10 a 13 hores, i de 4 a 8 del 

vespre. Enguany, l’horari i l’organització ha quedat subjecta a l’evolució de la 

pandèmia i a les indicacions de les autoritats sanitàries, per tant s’ha vist afectada 

en algun moment i, de fet, s’ha anat adaptant a les indicacions i als canvis de fase. 

En aquest servei s’intenta concentrar la gestió de totes les accions de caire juvenil 

que es planifiquen al municipi. La seva ubicació és al Local Municipal de joves, que 

és un espai amb diferents sales per poder anar a jugar, a estudiar, connectar-se a 

Internet, fer treballs en grup, etc., tot de manera gratuïta. 

✓ Sortides PIJ i TRAC: Des dels cinc municipis que integren el conveni “TRAC” 

s’organitzen, al llarg de l’any, algunes sortides de manera fixa que tenen molta 

acceptació per part dels joves, sobretot lúdiques, però on s’intenten treballar altres 

aspectes de participació, relacions personals, foment de l’esport, etc. També es 

busca l’objectiu de facilitar la mobilitat dels joves per motius d’oci: 

o Esquiada jove: Es realitza al mes de febrer, aproximadament, i s’adreça a 

joves a partir de 14 anys. Ha estat cancel·lada fins que la situació sanitària i 

de confinament territorial permetin la seva realització. 

o Parc Aquàtic: Al mes de juliol, per a joves a partir de 12 anys. Tot i que 

durant la pandèmia s’ha cancel·lat, és una activitat consolidada i amb gran 

acceptació per part dels i les joves. 

o Halloween (Port Aventura): al mes de novembre, per a joves a partir de 12 

anys. És una altra de les activitats que més acceptació té per part dels joves, 

tot i que també ha estat condicionada per la situació epidemiològica. 

✓ Oci de nit: activitat d’oci nocturn alternatiu que es realitza l’últim divendres de cada 

mes de 10 a 12 de la nit. Normalment són activitats esportives o de caire lúdic i es 

pretén oferir un espai d’oci saludable per als i les  joves. Fins ara s’han realitzat 

campionats de futbol, tennis taula, sessions de cinema, etc. Està adreçat a joves a 
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partir de 12 anys, tot i que l’assistència generalment és de joves d’entre 14 i 16 anys. 

Aquesta és una altra de les activitats que s’ha hagut d’anul·lar a causa de la 

pandèmia, però és una acció que s’ha de replantejar perquè durant les últimes 

edicions realitzades no hi va haver assistència. 

✓ Programa conveni amb l’institut "Servei comunitari: Joves solidaris de Roda" que 

vol fomentar cohesió, trencar desigualtats i generar sensibilització i implicació amb 

el poble. 

Al començament del projecte, el programa consistia en la implicació de joves de 3r 

d’ESO que oferien reforç a joves de 1er d’ESO dues hores setmanals en horari de 

tardes a les instal·lacions del PIJ. A causa de la pandèmia, el cessament de les 

classes i el tancament de les escoles, no es va poder seguir realitzant l’activitat amb 

aquesta fórmula. Per pal·liar l’aturada es va posar en marxa una iniciativa amb un 

grup de joves de 3r d’ESO per restaurar mobiliari, crear cartelleria, i adequar un espai 

del PIJ amb perspectiva de gènere, que s’anomena “Mou-te per la igualtat”. És un 

nou enfocament a tenir en compte de cara a noves activitats dintre d’aquest conveni 

amb l’institut. 

• Grup lila: És un projecte que es va iniciar amb la idea d’enllaçar-lo amb el 

de servei comunitari de l’institut. Consisteix a crear un grup de voluntàries de 

2n d’ESO que faran trobades mensuals dins l’horari lectiu amb dues 

tècniques del servei d’intervenció especialitzada del Tarragonès per fer 

tasques de sensibilització i treball de conceptes, entre altres, sobre l’àmbit de 

les violències masclistes. En el pas a 3r d’aquest grup de persones se les 

incentivarà a fer un treball més profund que s’introduirà dins el projecte del 

servei comunitari durant diferents sessions al PIJ amb l’acompanyament de 

professionals de Joventut, per tal de fer l’execució del treball final realitzant 

alguna campanya o recull de recerca. Durant el curs 2020-2021 s’ha fet un 

primer tast i s’ha dut a terme durant cinc setmanes amb un total de 10 hores, 

en les quals s’han inclòs dues xerrades de diversitat de gènere i violències 

masclistes impartides per un tècnic professional d’un col·lectiu LGTBI i 

seguidament quatre sessions en l’equipament juvenil per tal de dissenyar, 

treballar i reflexionar l’espai en clau de gènere i construir un espai segur i de 

confiança per a tothom.  

✓ Campus d’estiu: servei d’activitats de lleure i esportives durant els mesos d’estiu, 

adreçat a adolescents i joves, fins 16 anys. És un servei consolidat, amb força 

acceptació i que any rere any augmenta la demanda, això comporta que s’hagi 

d’anar readaptant. Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i per tal de complir 

les mesures de seguretat establertes pel Procicat, s’han hagut de redistribuir els 
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espais i organitzar els grups en “grups bombolla” per tal de facilitar la traçabilitat. 

Aquesta mesura s’ha estat aplicant els últims anys i excepte els grups bombolla, la 

reestructuració de l’organització és una oportunitat per millorar el servei i adaptar-lo 

a les noves demandes. 

Aquesta acció també suposa una primera oferta de feina per a molts dels joves del 

municipi que s’han format en el món del lleure o que s’estan formant en l’àmbit de 

l’esport. 

✓ Mulla’t: Aquesta és una altra activitat consolidada i liderada pel departament de 

Joventut de l’Ajuntament. Des de fa anys, s’organitza una convocatòria a la zona 

esportiva municipal durant tot un diumenge, on persones voluntàries, coordinades 

des de joventut, munten un estand per recaptar donatius per a la Fundació Esclerosi 

Múltiple (FEM). Aquest recapte es fa mitjançant la venda de material de la mateixa 

fundació i motivant la gent perquè faci kilòmetres nedant, que després es 

converteixen en diners. Aquest sistema s’ha hagut de modificar i actualment el que 

es fa és col·locar una paradeta, durant un període de temps més llarg, per vendre 

els articles que facilita la fundació. 

✓ Espai Juvenil: és una activitat de l’estil d’un parc de Nadal, però adreçat a joves a 

partir de 12 anys. Es realitza durant les vacances de Nadal de 10 a 12 de la nit.  

✓ Departament d’Esports: Roda compta amb diferents equips i/o clubs de diverses 

disciplines esportives amb secció juvenil. A més, el municipi disposa de diferents 

instal·lacions, tant municipals (d’ús lliure) com privades (gimnasos, sales 

multiesportives, clubs nàutics i matítims...) per practicar diversos esports com tennis, 

aeròbic, ioga, natació, petanca, tir amb arc, frontó, etc. 

▪ Futbol: Club Atlètic Roda de Berà 

▪ Futbol Sala: Club Futbol Sala Roda de Barà (categoria d’aleví, benjamí i 

infantil) 

▪ Judo: Club Judo Roda 

▪ Skatesurf / Pàdelsurf: Club d’esports aquàtics 

▪ Patinatge: Club de patinatge de Roda de Berà 

▪ ... 

Des de l’any 2019, l’ajuntament compta amb un tècnic d’esports que ha engegat 

diversos projectes adreçats al col·lectiu jove. 

o Festa de l’esport: a finals de juliol, a la zona esportiva municipal es realitza 

una concentració d’un dia sencer en el qual es realitzen diferents tornejos de 

diverses disciplines com pàdel, tir amb arc, tenis taula, tennis, natació entre 

altres. És un dia amb força assistència de participants, ja que a més, ens 
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trobem en època de temporada turística i també assisteix gent de fora del 

municipi. 

o L’esport al carrer: Diada que es realitza a finals del curs acadèmic i amb la 

participació de l’alumnat de l’institut Roda de Berà on es distribueixen 

diferents punts i activitats esportives en les quals els i les joves participen. 

o El departament d’esports també col·labora en el marc educatiu amb l’institut 

dins el projecte d’optatives de 4rt d’ESO anomenada “arts escèniques”, que 

es realitzen a l’últim trimestre del curs i en les quals el grup practica diferents 

esports com tenis, pàdel, tonificació, pàdel surf, entre altres. 

✓ Formació: El municipi compta amb poca oferta formativa, fet del qual és conscient 

l’administració local. Per aquest motiu, és una línia prioritària de millora per al 

consistori. Com a formació reglada, Roda de Berà compta amb un institut de 

secundària, i durant aquesta legislatura es pretén aconseguir que es construeixi 

l’edifici de l’institut, ja que actualment els alumnes continuen en barracons. És un 

institut on només es realitza la secundària obligatòria, a partir d’aquí els joves que 

volen continuar estudiant han de marxar fora del municipi. A banda d’això, els serveis 

que depenen de l’ajuntament en matèria de formació són: 

o Escola d’Adults Municipal Mediterrani: s’ofereixen cursos de llengües i 

informàtica, entre d’altres formacions. Tot i que la majoria dels alumnes són 

adults, també compta amb el curs de preparació per a les proves lliures per 

a obtenir el graduat en educació secundària per majors de 18 anys i el curs 

de preparació per a les proves d’accés a grau mitjà. Aquests dos cursos han 

ampliat l’oferta formativa del municipi, així com han ofert un camí de 

reconducció per a alumnes que havien sortit del sistema educatiu per 

diferents motius. També es realitzen tallers de formació puntuals adaptats a 

les necessitats del mercat laboral. 

o Formació no reglada: des de fa alguns anys, es venen realitzant diferents 

cursos de formació no reglada adequats a les demandes del mercat laboral 

i que puguin suposar una primera oportunitat de treball per a joves. La 

majoria d’aquests cursos es realitzen amb la resta de municipis del conveni 

TRAC que abraça municipis de la zona i facilita l’optimització dels recursos, 

tant per abaratir la formació com per fer-la accessible als joves. Dintre 

d’aquests cursos ens trobem sobretot, formació del món del lleure: cursos 

de premonitors, monitors i/o directors de lleure. 

A causa de la pandèmia, part d’aquesta formació s’ha reestructurat i s’ha 

realitzat de manera virtual amb motiu de les restriccions de la formació 
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presencial. És un nou sistema formatiu que és possible que tingui continuïtat 

al llarg de properes edicions. 

En aquesta línia, a més, s’estan buscant formacions de l’àmbit de l’ocupació 

i competències per afavorir l’ocupació de les persones joves, i es va dur a 

terme un acord amb la Cambra de Comerç de Tarragona per realitzar cursos 

d’aquest caire. 

✓ Ocupació: al municipi existeix una Borsa de Treball Municipal on es gestionen 

ofertes i demandes laborals, principalment del municipi, però també de la resta del 

territori més proper. A més, es disposa, cada 15 dies, d’una tècnica d’inserció laboral 

de Garantia Juvenil del Consell Comarcal del Tarragonès, que s’ubica al Local de 

Joves.  

o Tècnica Impulsora de la Garantia Juvenil: La Garantia Juvenil és una 

iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil que té l'objectiu de garantir 

que els joves de 16 a 29 anys rebin una oferta concreta de formació, de feina 

o de període de pràctiques, amb ànim de millorar la seva ocupabilitat. La 

tècnica impulsora atén el jovent del municipi al PIJ de forma quinzenal, els 

dimecres de 09.30 - 13.30h, facilitant informació i donant suport a la 

inscripció a aquelles persones joves que ho requereixin i que compleixin els 

requisits. És un projecte que tot i que fa anys que es duu a terme al municipi, 

funciona per subvencions, i per tant, és possible que hi hagi períodes de 

l’any en què no es disposi d’aquesta figura. 

✓ Habitatge: en aquest aspecte, el municipi no compta amb cap borsa d’habitatge 

jove. Tot i que arriba alguna demanda d’habitatge social als serveis socials del 

municipi, no hi arriben demandes d’habitatge per part de la població juvenil. Cada 

període de temps surten a concurs tres habitatges de protecció oficial dels que 

disposa l’Ajuntament, dels quals es reserven dos per a joves. 

✓ Transport escolar: la dispersió geogràfica del nostre territori i la ubicació al nucli 

urbà dels centres escolars dificulta l’accés d’algunes famílies a les escoles i a 

l’institut. Des de l’ajuntament, s’ofereix transport escolar gratuït, o a preus molt 

accessibles, amb monitoratge per a aquestes famílies. De la mateixa manera, el 

transport urbà s’adequa, durant la temporada escolar, a l’horari lectiu per no haver 

de doblar serveis.  

✓ Salut: és una línia de treball que habitualment havia quedat una mica despenjada 

des de joventut, ja que els tallers es planifiquen directament des de l’institut i per tant 

només afecten els joves escolaritzats en secundària. Per tal de donar resposta a les 

noves necessitats i a algunes de les demandes proposades pels joves, s’ha 

dissenyat alguna acció específica en temes de salut. 
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▪ Espai de salut: Per tal de donar cobertura a un marge més ampli d’edat pel 

que fa l’àmbit de salut s’obrirà un espai quinzenal dins el PIJ, on un tècnic de 

l’entitat H2O oferirà orientació o assessorament de forma individual a joves 

que estiguin interessats en qualsevol qüestió relacionada amb la sexualitat, 

la diversitat, els trastorns alimentaris, els consums... En cas que el tècnic ho 

consideri necessari o detecti una possible problemàtica associada, farà la 

derivació a una persona professional específica. 

✓ Projecte InstiRoda: Des del Departament de joventut amb la col·laboració de la 

regidoria d’Igualtat s’engega un suport a l’institut de secundària del municipi que ha 

de servir per fomentar el treball de proximitat i donar les mateixes oportunitats i 

possibilitats a totes les persones del municipi. 

El projecte pretén ser un suport a través de xerrades i tallers sobre diferents temes 

d’interès juvenil: igualtat, gènere, sexualitat, salut, drogues, etc. 

• Diversitat sexual LGTBI: Xerrades de dues hores impartides per una 

tècnica de l’entitat H2O a tots els grups del centre, des de 1r fins a 4rt, 

sobre la diversitat afectiva i sexual fent prevenció a la LGTBIfòbia. 

• Prevenció violències masclistes: Xerrades de dues hores impartides 

per una tècnica de l’entitat H2O a tots els grups del centre, des de 1r fins 

a 4rt, per promoure estratègies i recursos per prevenir les conductes 

sexistes i fomentar actituds de respecte i relacions sanes entre els i les 

joves, i entre les relacions afectives de parella. 

• Agents de salut: Formació de tres sessions dins l’horari lectiu per a un 

grup voluntari de 12 participants de 3r d’ESO, amb els quals es treballarà 

temes de diversitat sexual LGTBI, violències masclistes i consums. 

També es volen realitzar tres sessions més al Punt Informació Juvenil per 

tal d’aprofundir conceptes i poder dur a terme campanyes de 

sensibilització al municipi i dins el mateix centre. 

• Game over: Des de la Fundació Guttmann es realitzarà una xerrada a 

l’Institut de secundària, destinada a tots els de grups de 4rt d’ESO. 

Aquesta xerrada vol sensibilitzar i educar sobre la naturalesa i el 

funcionament del Sistema nerviós central i sobre les conseqüències 

irreversibles que pot tenir qualsevol traumatisme que el lesioni. També 

es tractarà de despertar l’interès per la prevenció d’accidents i promoure 

actituds de precaució i de responsabilitat social. 
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Fortaleses
• Existència d'un departament de

joventut consolidat

• Figura estable del referent de
joventut

• Espai juvenil (PIJ) com a referent
per a una part de la població
juvenil

• Activitats consolidades

• Espai de treball coordinat entre
tècnics implicats en la població
juvenil

• Bona relació entre el departament
de joventut i els serveis educatius
del municipi

• Alguns projectes amb trajèctoria
d'alta participació juvenil (parc
nadalenc i activitats de Halloween)

Debilitats
• Poques accions de salut

• Poc personal al departament de
joventut

• Pocs recursos econòmics del
departament

• Poca capacitat de convocatòria
cap a la població juvenil de la
franja de més edat

• Poc accés a polítiques d'ocupació,
sanitat i habitatge

Amenaces
• Facilitat d'accés a les drogues

• Poca participació juvenil en
algunes activitats

• No hi ha oferta de formació
postobligatòria al municipi

• Territori dispers que dificulta la
mobilitat

• Poc arrelament de la població
juvenil

• Feina estacional

Oportunitats
• Facilitat de comunicació i difusió 

d'accions juvenils

• Projecte supramunicipal de 
joventut consolidat

• Assignació d'un tècnic impulsor de 
garantia juvenil mitjançant una 
subvenció

• Nous projectes de col·laboració 
amb diferents entitats i 
interdepartamentals

2.4 ANÀLISI: CONCLUSIONS I ORIENTACIONS 
 

Després de l’anàlisi de les dades i de les aportacions dels agents, poden extreure les 

següents conclusions recollides al quadre següent:  
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3. MISSIÓ I OBJECTIUS GENERALS 
 

La missió del Pla Local de Joventut de Roda de Berà fa referència a la finalitat última 

que pretén aconseguir el nostre pla i defineix quina és la raó de la seva existència, 

establint els aspectes fonamentals que definiran les polítiques de joventut del nostre 

municipi. 

El PLJ pretén que les polítiques de joventut de Roda de Berà esdevinguin una realitat 

visible i accessible a la població juvenil del nostre territori. 

En aquest sentit, i adaptant-nos a les línies estratègiques que marca el PNJCat, 

definirem els següents objectius estratègics: 

• Garantir l’accés universal a tota la població juvenil del territori als recursos, 

programes i serveis per tal que puguin desenvolupar el seu projecte de vida 

d’una manera autònoma i responsable, segons el seu propi model. 

• Reconèixer la condició de ciutadà de ple dret en el conjunt de la societat, de la 

població juvenil, respectant i donant rellevància a les seves opinions, necessitats 

i estils de vida. 
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4. CRITERIS METODOLÒGICS 
 

El PLJ pretén ser una eina de planificació estratègica per donar l’oportunitat a les 

persones joves de desenvolupar-se d’una manera integral en tots els àmbits de la seva 

vida i poder realitzar el seu projecte de vida; tenint-ne en compte la diversitat i els 

diferents models. D’aquesta manera, ha de donar sentit i intentar englobar totes les 

dimensions vitals de la població juvenil, partint de les seves necessitats, les seves 

expectatives i la seva pròpia visió. 

Els criteris metodològics estan adaptats a la nostra realitat municipal, però seguint els 

principis rectors que articulen el PNJCat: 

• Participació: que recull la governança, la corresponsabilitat, l’arrelament i els 

vincles socials del jovent per tal de contemplar el seu paper actiu com a ciutadans 

i ciutadanes en el conjunt de la societat a la qual pertanyen. 

• Transformació i inclusió: marcant línies inclusives per tal d’intentar arribar a la 

majoria de la població juvenil i abraçar les diferents dimensions de la realitat 

social, lluitant contra les desigualtats (socioeconòmiques, d’accessibilitat, de 

mobilitat...) per tal de superar les barreres socials. Aquest nou pla s’està definint 

amb perspectiva de gènere per tal d’eliminar desigualtats, respectar la diversitat 

i prevenir violències i riscos. 

• Integralitat: treballant des d’una visió transversal i multisectorial, donant 

rellevància a la comunitat com a agent socialitzador. 

• Qualitat: el PLJ inclou mecanismes que garanteixin la qualitat de les polítiques 

de joventut mitjançant processos d’avaluació i readaptació. 

 

4.1 PARTICIPACIÓ 
 

La participació és un procés bàsic i imprescindible per apoderar qualsevol ciutadà a ser 

responsable del seu desenvolupament vital, així com assegurar els seus vincles socials 

amb la seva realitat més propera. En el cas dels joves, a més, pel seu moment 

generacional, han de suposar agents de canvi social per reivindicar el seu paper com a 

ciutadans en el conjunt de la societat. Des del PLJ es vol treballar des d’aquesta 

dimensió participativa per tal que la població juvenil pugui construir i desenvolupar 

canvis en el seu entorn més proper. 
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En la primera fase de la redacció d’aquest pla, la fase de diagnosi, els joves han 

participat de manera activa, aportant la seva visió sobre la situació de les polítiques 

juvenils al municipi, així com les seves necessitats i expectatives. 

Tenim present que aquest és un principi metodològic molt important a l’hora de treballar 

amb persones, però amb el col·lectiu jove és una mica més complicat que amb la resta 

de població. La condició de jove, per naturalesa, fa que es moguin per interessos i 

necessitats, d’aquesta manera involucrar-los en tot el procés d’actuació és complex. El 

nostre objectiu és apoderar-los per ser ciutadans de ple dret i amb criteri suficient per 

decidir on, com i quan volen participar de manera activa. La intenció és impulsar la 

participació juvenil des de diferents àmbits: des del voluntariat en activitats del municipi, 

ja siguin de lleure, esportives, culturals, etc., fins a la participació activa en les activitats 

específicament juvenils. 

Amb la participació activa intentarem que moltes de les accions adreçades a la població 

juvenil siguin proposades, planificades, implementades i gestionades pels mateixos 

joves. 

En conclusió, es definiran diferents línies d’actuació per aconseguir la governança i 

corresponsabilitat en el desenvolupament de les polítiques juvenils, l’arrelament i els 

vincles socials dels nostres joves al municipi i al territori: 

✓ El Punt d’Informació Juvenil continuarà sent el punt de referència per a tota la 

població jove del municipi. Des del PIJ se centralitzen la gran majoria de les 

activitats destinades al jovent. Des d’aquí es farà la coordinació, la derivació, el 

recull d’inquietuds, necessitats, propostes, etc., de gairebé totes les actuacions 

en matèria de joventut del municipi. Els dinamitzadors juvenils són el pont 

d’interlocució entre la població jove i l’administració. El PIJ és el lloc nuclear de 

gestió de les polítiques de joventut, per facilitar l’accessibilitat a les accions de 

joventut. 

✓ Per tal d’aconseguir aquesta centralització, els dinamitzadors realitzaran les 

coordinacions necessàries amb la resta d’agents socials, serveis i entitats tant 

del municipi com del territori més proper per dissenyar accions conjuntes, no 

duplicar-ne i recolzar-se mútuament, és a dir, es fomentarà el treball transversal. 

✓ En la línia de participació anirà el treball per aconseguir la implicació dels joves, 

associats o no, en el voluntariat de diferents accions municipals (tant 

organitzades per l’administració com per diferents associacions del municipi) i en 

la participació activa de festes i mostres culturals a Roda, per tal de fer visible el 

conjunt de la població juvenil. 
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4.2 TRANSFORMACIÓ I INCLUSIÓ 
 

Les característiques estructurals del nostre municipi: geogràfiques, ocupacionals, 

poblacionals, etc. obliguen a tenir molt en compte aquest criteri metodològic a l’hora de 

definir el nostre PLJ per tal de lluitar contra les desigualtats socials i afavorir la 

universalitat de les accions en matèria juvenil i garantir-ne l’accessibilitat. 

Les desigualtats socials que afecten la població, i més concretament la població juvenil, 

ens condiciona una perspectiva global que abraci les diferents dimensions de la realitat 

social: ocupació, formació, cohesió social, transmissió de valors, sentiment de 

pertinença, desenvolupament de la identitat, etc. En aquesta perspectiva s’inclou d’una 

manera especial la visió de gènere, per tal d’eliminar les desigualtats, treballant de forma 

integradora i educadora amb qualsevol jove, que participi en les activitats. D’aquesta 

manera es treballa en coordinació amb diferents agents socials del municipi, així com 

de manera interdepartamental amb diferents regidories del nostre consistori (acció 

social, dona, ensenyament...) 

El caràcter transformador i inclusor de les nostres actuacions tindrà com a objectiu reduir 

les desigualtats socials de la nostra població: 

• El Punt d’Informació Juvenil és un agent igualador, transformador i inclusor , en 

aquest sentit, ja que l’accés a l’espai i a la majoria dels serveis que s’hi ofereixen 

és gratuït. Es posen a l’abast del jovent recursos i eines per tal d’afavorir-ne 

l’accés de les persones joves que podrien patir desigualtats socials, violències o 

situacions de risc d’exclusió per motius econòmics, socials, de gènere, etc.  

• En aquesta línia, s’ha remodelat una de les sales de l’espai jove en clau de 

gènere, per fer-lo un espai segur per a tothom. 

• S’ofereix l’accés a la informació de manera gratuïta mitjançant la difusió de les 

accions per mitjans públics i gratuïts a través de l’emissora local, entitats 

municipals i comarcals, i fent especial èmfasi en les xarxes socials. 

• Es realitzen coordinacions amb els equips de serveis socials, tant comarcals com 

municipals, per dur a terme les derivacions bidireccionals que siguin necessàries 

en cas de detectar necessitats específiques. 

• També existeix una taula de prevenció, mediació i reparació de danys, on hi ha 

incorporats la majoria dels agents socials que treballen al municipi amb població 

juvenil, amb l’objectiu de crear recursos i dissenyar accions per evitar situacions 

de risc i problemàtiques relacionades amb els joves, com podrien ser 

l’absentisme escolar, la destrucció de mobiliari urbà, la inseguretat ciutadana... 
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• Com aspecte a destacar, durant aquest últim any, i és la tendència que es durà 

d’ara endavant, s’han potenciat les accions en temes de salut, igualtat, gènere, 

etc., i s’està treballant de manera significativa amb la regidoria de la dona de 

l’Ajuntament de Roda per tal de realitzar accions conjuntes on la participació i la 

implicació dels joves és vital. En aquesta línia s’han fet campanyes de 

sensibilització per al Dia de la Dona (8 de març), per al Dia internacional per a 

l'eliminació de la violència envers les dones (25 de novembre), per al Dia 

Internacional de l'Orgull LGBTIQ+ (28 de juny)... 

 

4.3 INTEGRALITAT 
 
El PNJCat planteja unes polítiques de joventut amb una visió general. Per definir 

qualsevol projecte educatiu i socials s’han de tenir en compte totes les dimensions de la 

vida de les persones per aconseguir un desenvolupament complet. De la mateixa 

manera s’ha d’entendre la població juvenil com a ciutadans de ple dret, amb les seves 

característiques com a col·lectiu generacional, però amb l’heterogeneïtat pròpia dels 

éssers humans. 

Dissenyar de manera integral significa treballar des de la transversalitat, la 

interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i fomentar el treball en xarxa des de 

diferents nivells i sectors, per tal de definir objectius comuns entre les diferents agents 

que participen en les accions. 

Per promoure aquesta metodologia, treballarem amb totes les àrees possibles del nostre 

ajuntament, implicant el màxim possible de regidories amb propostes d’actuacions 

destinades a la població juvenil. Tot i que no hi ha cap temporalització de reunions 

periòdiques, hem de ressaltar que som un consistori relativament petit, cosa que facilita 

la disponibilitat i l’accessibilitat de tot l’equip de govern. 

De la mateixa manera, en la definició d’algunes de les accions es treballa amb diferents 

agents socials que treballen en el municipi, així com amb entitats (públiques o privades) 

que participen en les actuacions adreçades a la població juvenil.
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Alcaldia, comunicació                     
Cultura, Acció social, Gent Gran, 
Festes 

                    

Urbanisme, Obra Pública, Serveis 
Municipals, Ocupació 

                    

Sanitat, Ensenyament, Comerç, Dona                      

Governació, Medi Ambient, Turisme, 
Transparència 

                    

Hisenda, Joventut, Esports, Infància, 
Noves tecnologies 

                    

PIJ's zona TRAC                     

Consell Comarcal del Tarragonès                     

Borsa de Treball                     
Associació Roda Jove                     

Associació Cultural Les Monges                     

Institut de Secundària                     

Escola d'Adults Municipal                     

Cambra de Comerç                     
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4.4 QUALITAT 
 
Per tal de garantir la qualitat de les polítiques municipals de joventut, hem d’incloure al 

nostre Pla Local els mecanismes necessaris per assegurar que les accions planificades 

i implementades estan adequades a la realitat del territori, sota un principi de proximitat 

i que responen a les necessitats reals dei als projectes de vida de la gent jove del nostre 

territori. 

L’anàlisi de la nostra realitat propera, emmarcada en la situació econòmica, social i 

sanitària actual, ens impulsa, més que mai, a planificar accions innovadores i creatives 

que resultin eficaces i eficients. Si des de la regidoria de joventut el fet d’optimitzar 

recursos sempre ha estat una prioritat i una línia bàsica de treball, en aquests moments 

hem d’afegir el fet de dissenyar accions imaginatives que superin la presencialitat dels i 

de les joves en molts espais, però sense perdre la seva essencialitat en les accions 

quotidianes. En aquest sentit, l’eina indispensable és l’avaluació i l’adaptació constant a 

les noves demandes, necessitats o situacions. 

Per a una bona avaluació, creiem que és molt important que hi intervinguin la majoria 

dels agents implicats en l’acció, d’aquesta manera podrem obtenir informació des de 

diferents punts de vista de l’impacte transformador de les nostres accions. 
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5. LÍNIES D’ACTUACIÓ I PROGRAMES 
5.1 OBJECTIUS  
 

En aquest Pla ens plantegem dos grans objectius estratègics que marcaran les nostres 

actuacions  

• Garantir l’accés universal a tota la població juvenil del territori als recursos, 

programes i serveis per tal que puguin desenvolupar el seu projecte de vida 

d’una manera autònoma i responsable, segons el seu propi model. 

• Reconèixer la condició de ciutadà de ple dret en el conjunt de la societat, de la 

població juvenil, respectant i donant rellevància a les seves opinions, necessitats 

i estils de vida. 

5.2 PROJECTES 
 

A continuació, es detallen els objectius específics i les diferents accions que es proposen 

per al proper període 2022-2025, en relació amb la diagnosi de la realitat juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025

 

   

 

34 

 

 EDUCACIÓ 

Objectiu general Afavorir l’accés dels i de les joves a la formació dintre del municipi. 

Objectius 

específics 

• Apropar els recursos educatius a la població juvenil. 

• Mantenir cursos d’educació formal per tal de reintegrar els i 

les joves al sistema educatiu. 

• Facilitar espais d’estudi per als grups juvenils. 

• Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de 

l’entorn escolar. 

Actuacions • Cursos de preparació per a les proves lliures per a l’obtenció 

del graduat escolar de secundària obligatòria. 

• Curs de preparació per a la prova d’accés a grau mitjà. 

• Servei comunitari “Ajudem a fer els deures”  

Descripció Des del curs 2013-2014 s’ofereixen al municipi, a l’escola d’adults 

municipal concretament, cursos de preparació tant per a les 

proves lliures per a l’obtenció del graduat escolar en secundària 

obligatòria com per a les proves d’accés a grau mig. Aquests 

cursos ofereixen a les persones joves que han sortit del circuit 

acadèmic formal reprendre la seva formació. 

D’altra banda, al Local de Joves s'ofereix el servei comunitari 

“Ajudem a fer els deures” dut a terme per alumnes de 3r d’ESO 

de l’institut de secundària del municipi i adreçat a alumnes del 

primer cicle de l’ESO, d’ajuda en les tasques acadèmiques. A 

causa de les noves mesures de seguretat, el curs 2020-2021 s’ha 

hagut d’aturar l’activitat amb la voluntat de reprendre-la el proper 

curs en el moment que les mesures ho permetin. 

Destinataris El curs de preparació per a les proves del GES: joves a partir de 

18 anys. 

El curs de preparació per a les provés d’accés a grau mitjà: joves 

a partir de 17 anys (que facin els 17 durant l’any de la prova) 

Servei comunitari: joves d’entre 14 i 15 anys que estiguin cursant 

3er de l’ESO i que ofereixen l’ajuda a alumant de 12 anys. 

Ubicació Preparació de proves lliures: Escola d’adults municipal 

Servei comunitari: Local Municipal de Joves al PIJ 

Temporalització Preparació de proves lliures: curs escolar, des de l’última 

setmana de setembre fins a l’examen oficial (normalment al mes 

de maig) 

Servei comunitari: des del mes de desembre fins al mes de maig 
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 EDUCACIÓ 

Objectiu general Apropar la formació no formal a la població juvenil del territori 

Objectius 

específics 

• Programar cursos de formació no formal al municipi per tal 

que els i les joves no hagin de marxar fora a realitzar-los. 

• Oferir una oferta d’educació no formal com a complement a la 

formació integral de la població juvenil. 

• Facilitar als i a les joves una formació per tal d’ampliar els 

seus coneixements i suposi una sortida professional. 

Actuació • Cursos relacionats amb el món del lleure: pre-monitor/a, 

monitor/a i director/a en el món del lleure. 

• Es manté contacte amb la Cambra de Tarragona per tal 

d’organitzar cursos ocupacionals, certificats professionals i de 

competències: carretons, neteja superfícies/mobiliari a 

edificis i locals, controlador/a d’accessos, community 

manager,  comercial i habilitat de venda entre altres. 

Descripció Es tracta d’organitzar diferents cursos del món del lleure i 

formació ocupacional de manera periòdica al llarg de l’any, amb 

dos vessants: d’una banda oferir un recurs educatiu a l’abast de 

la població jove i d’altra, posar a disposició d’aquesta població 

una formació amb sortida laboral i que doni resposta a la 

demanda ocupacional que sorgeix al llarg de l’any en diferents 

projectes i serveis del municipi. 

Aquesta formació es realitza en coordinació amb la resta de 

municipis de la zona TRAC per tal d’optimitzar els recursos i 

abaratir despeses; així com poder oferir un preu assequible per 

als i les joves. 

També es manté el contacte amb entitats com la Cambra de 

Comerç per obrir el ventall d’opcions. 

Destinataris Segons els cursos, per a joves des de 16 anys per al curs de 

premonitors, i per a joves a partir de 18 anys per als cursos de 

monitors i directors de lleure. 

Per als cursos ocupacionals, han d’estar inscrits a Garantia 

Juvenil i tenir entre 16 i 29 anys. 

Ubicació Es realitza de manera rotativa en els municipis de la zona TRAC. 

A Roda es realitza al Local Municipal de Joves al PIJ 

Temporalització Al llarg del curs escolar, normalment planificats en festes lectives, 

al voltant de Setmana Santa o Nadal, i aprofitant els caps de 

setmana. 

En el cas dels ocupacionals, com que el perfil és per a joves que 

no estudien ni treballen, s’organitzen en qualsevol moment de 

l’any, i en la majoria de casos en horari de matí. 
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 TREBALL 

Objectiu general Garantir que els joves rebin una oferta concreta de formació, de 

feina o de període de pràctiques, amb ànim de millorar la seva 

ocupabilitat. 

Objectius 

específics 

• Orientar laboralment els i les joves 

• Facilitar la informació i l’assessorament laboral i formatiu al 

jovent 

Actuació • Garantia juvenil 

Descripció El projecte de Garantia Juvenil és una iniciativa europea que 

pretén facilitar l’accés de les persones joves al mercat laboral 

enfocada a garantir que tota la població juvenil no ocupada ni 

integrada en els sistemes d’educació o formació, puguin rebre 

una oferta de feina, educació o formació, inclosa la formació 

d’aprenent o període de pràctiques després d’acabar l’educació 

formal o quedats sense ocupació. La recomanació és que es 

pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de 

la seva inscripció. 

El personal tècnic impulsor atén el jovent de Roda al PIJ amb una 

periodicitat quinzenal, els dimecres de 9:00 a 13 hores, facilitant 

informació i donant suport a la inscripció a aquelles persones 

joves que ho requereixin i compleixin els requisits. 

Destinataris Joves entre 16 i 29 anys en el moment de fer la inscripció 

Ubicació Punt d’Informació Juvenil 

Temporalització Al llarg de l’any, depenent de la subvenció del contracte 

programa, ja que el personal tècnic impulsor ve del Consell 

Comarcal del Tarragonès.  

L’atenció a la població juvenil es realitza un dimecres cada quinze 

dies. 
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 HABITATGE 

Objectiu general Facilitar l’accés a l’habitatge a la població juvenil, en règim de 

lloguer 

Objectius 

específics 

• Posar a l’abast de la població juvenil habitatges de protecció 

oficial en condicions assequibles, mitjançant el sistema de 

concurs. 

Actuacions • Habitatge social 

Descripció Posar en concurs 3 habitatges de protecció oficial, 1 d’ells per a 

joves que compleixin requisits com acreditar un mínim de 3 anys 

de residència al municipi, no ser propietari de cap altre habitatge, 

fer una declaració responsable conforme es destinarà l’habitatge 

a domicili habitual i permanent, etc., així com la justificació de la 

necessitat de l’habitatge i uns ingressos d’unitat familiar 

compresos entre uns mínims i uns màxims establerts per la 

Generalitat per a la zona B. 

Al final, es van poder destinar dos habitatges a la població juvenil. 

Destinataris Joves entre 18 i 34 anys: emancipats, amb ingressos estables 

Ubicació Actuació gestionada pels serveis socials municipals 

Temporalització La resolució va sortir a començaments de l’any 2020 i té una 

durada de 5 anys. 
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 SALUT 

Objectiu general Prevenir conductes de risc entre les persones joves a través del 

foment d’estils de vida saludable. 

Objectius 

específics 

• Potenciar la pràctica de l’esport com a estil de vida saludable. 

• Oferir opcions de pràctiques d’esports a la població juvenil. 

• Facilitar l’accés a pràctiques esportives als i les joves. 

• Oferir activitats d’oci alternatiu i saludable 

Actuació • Oci de nit 

• Tornejos esportius 

• Curses solidàries 

• Jornada solidària Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple  

Descripció Es tracta d’actuacions destinades a fomentar la pràctica esportiva 

entre la població juvenil, per tal d’oferir una alternativa saludable 

a conductes de risc en el consum de tabac, alcohol i altres tipus 

de drogues; així com un estil de vida diferent al sedentarisme. 

Oci de Nit són actuacions organitzades directament pel 

departament de joventut i ofereixen activitats de lleure als joves 

l’últim divendres de cada mes, a la nit. 

Els tornejos esportius i les curses solidàries estan organitzats pel 

departament d’esports juntament amb el de joventut al llarg de 

l’any.  

La jornada Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple es una diada solidària 

que es realitza arreu de Catalunya organitzada per la FEM 

(Fundació Esclerosi Múltiple) i que a Roda es el departament de 

Joventut qui s’encarrega de muntar-la i dur-la a terme. En aquest 

cas, és una activitat oberta a tota la població però planificada i 

executada per joves, molts d’ells voluntaris. 

Destinataris Depenen de les actuacions, però en general estan destinades a 

joves a partir de 12 a 18 anys. 

En el cas del Mulla’t els destinataris són tota la població, però 

l’equip organitzatiu són joves. 

Ubicació Punt d’Informació Juvenil com a centralitzador, però les 

actuacions es duen a terme en diferents indrets esportius del 

municipi: 

• Poliesportiu municipal 

• Zona esportiva de l’Eixample 

• Camp de futbol  

• Pistes 3x3 

• Local municipal de joves 

Temporalització Al llarg de l’any, tot i que hi ha algunes actuacions amb calendari 

establert: 

♦ Oci de nit, últim divendres de cada mes 

♦ Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple: segon diumenge del mes 

de juliol 
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 SALUT 

Objectiu general Sensibilitzar i fomentar l’actitud crítica i de responsabilitat 

individual en relació al consum 

Objectius 

específics 

• Oferir informació adient sobre consums i conductes de risc 

• Facilitar l’accés a professionals de la salut 

Actuació • Xerrades a l’institut sobre consums  

• Agents de salut a l’Institut  

Descripció Es tracta d’actuacions destinades a fomentar l’actitud crítica i de 

responsabilitat dels joves vers a situacions de risc en relació al 

consum. 

Tant les xerrades i la formació d’agents de salut es porten a terme 

a través del Departament de Joventut i estan destinades a tot 

l’alumnat de l’institut de Roda en el cas de la primera opció i en  

un grup  de voluntaris de 3r de secundària en el cas de la segona 

A aquests joves se’ls forma durant diverses sessions i se’ls 

acompanya per tal de conscienciar la resta de joves del centre. 

També funcionaran d’”ambaixadors” a través de campanyes de 

sensibilització al municipi. 

Destinataris L’alumnat de 1r a 4r d’ESO de l’institut de Roda de Berà, però 

l’impacte de les campanyes també vol que vagi adreçat a la resta 

de joves del municipi fora d’aquesta franja d’edat. 

Ubicació Des del Punt d’Informació Juvenil es durà a terme la coordinació, 

però les actuacions es realitzen a l’Institut de Roda de Berà. 

Temporalització Els agents de salut realitzaran la seva tasca dins del període 

lectiu, amb un calendari acordat amb l’equip directiu de l’institut 

de secundària. 
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 CULTURA I OCI 

Objectiu general Oferir una oferta cultural i lúdica específica per a la població 

juvenil 

Objectius 

específics 

• Facilitar l’accés dels i de les joves a les ofertes culturals i 

lúdiques existents 

• Promoure entre la població jove un oci menys consumista, 

oferint activitats d’oci alternatiu i amb solucions 

d’assequibilitat. 

• Facilitar la mobilitat per motius de lleure. 

Actuació • Campus d’estiu 

• Espai Juvenil 

• Sortides de lleure 

• Nit de Terror 

Descripció L’eix de cultura i oci es treballarà des de diferents vessants, 

sempre tenint en ment la idea d’apropar als joves una oferta 

cultural i lúdica enriquidora per al seu desenvolupament personal. 

Hi ha actuacions consolidades des de fa molts anys com són el 

Campus d’Estiu i l’Espai Juvenil amb una gran acceptació per part 

dels i de les joves i que donen resposta a les necessitats de les 

famílies també. La primera activitat, a més, ens permet oferir un 

espai on les persones que han cursat la formació en el lleure 

poden realitzar les pràctiques de monitoratge. 

Les sortides de lleure es realitzen en conveni amb els municipis 

de la zona TRAC, on s’ha afegit un altre municipi (La Riera de 

Gaià), per tal de reduir despeses i per assegurar l’activitat, ja que 

no es podria fer de manera individual. 

La Nit de Terror  es realitza un divendres al voltant de la Nit de 

Tots Sants, i consisteix a passar la Nit en un casal visionant 

pel·lícules de por; després qui vol es pot quedar a dormir. 

Destinataris Els destinataris a qui van adreçades aquestes accions depenen 

de les actuacions: 

• Campus d’estiu: té una franja d’edat limitada als 16 anys si 

ens referim a usuaris, però aporta la possibilitat de fer 

pràctiques de monitoratge o direcció de lleure 

• Sortides de lleure: alguna d’elles marca el límit inferior en 14 

anys, com l’esquiada, per exemple. 

• Espai Juvenil i Nit de terror estan adreçades a joves a partir 

dels 12 anys. 

Ubicació A diferents espais municipals: 

• Zona esportiva municipal 

• Poliesportiu municipal 

• Casal Municipal “Les Monges” 

Les sortides s’organitzen i es gestionen des del PIJ 

Temporalització • Campus d’estiu: mesos de juliol i agost 

• Espai juvenil: festes nadalenques (horari nocturn) 

• Sortides de lleure: al llarg de l’any: 



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025

 

   

 

41 

 

• Esquiada: febrer 

• Aquopolis: juny/juliol 

• Port Aventura: octubre/novembre 

• Nit de Terror: octubre/novembre 
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 MOBILITAT 

Objectiu general Reduir les dificultats de mobilitat de la població juvenil del territori 

Objectius 

específics 

• Posar a l’abast de la població juvenil activitats de lleure i oci 

alternatiu, facilitant el transport. 

• Posar a l’abast de la població juvenil el transport per 

•  poder accedir a l’institut d’educació secundària obligatòria. 

• Millorar la mobilitat dels estudiants d’educació postobligatòria. 

Actuació • Sortides de lleure 

• Transport escolar // llançadores a la nacional 

Descripció A causa de la nostra realitat territorial, molts dels nostres joves 

s’han de desplaçar per motius acadèmics, laborals i/o de lleure. 

Les accions en aquesta línia estan adreçades a facilitar aquesta 

mobilitat, i en aquest sentit es treballarà en xarxa amb els 

municipis del nostre territori més proper per tal d’optimitzar els 

recursos que tenim a l’abast. 

Existeix una línia d’autobusos, gratuïta per als estudiants de 

secundària que viuen en les urbanitzacions allunyades del nucli 

del poble, on se situa l’institut. També s’ha augmentat la 

freqüència d’autobusos de línia i llançadores fins a la carretera 

nacional que enllacen amb els autobusos que no arriben al 

municipi, per anar a Tarragona o l’estació de trens de Sant Vicenç 

de Calders. 

Destinataris Joves de 12 a 35 anys 

Ubicació La gestió de les sortides de lleure es realitza des del PIJ i en xarxa 

amb la resta de municipis del projecte TRAC. 

El transport escolar i municipal es gestiona des del Departament 

de Territori de l’Ajuntament. 

Temporalització Al llarg de l’any les sortides de lleure i durant el calendari escolar 

per al transport d’estudiants. 
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 COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu general Afavorir l’associacionisme i la participació juvenil en actuacions 

del territori 

Objectius 

específics 

• Afavorir el teixit associatiu del territori 

• Promoure la participació juvenil en accions de voluntariat 

• Desenvolupar l’esperit crític de la població juvenil mitjançant 

la participació en diades solidàries i campanyes de 

sensibilització 

Actuació • Recolzament a l’Associació juvenil “Roda Jove”   

• Col·laborar en la consolidació d’un grup de joves a l’esplai de 

Ca l’Oliverà 

Descripció L’Associació “Roda Jove” va néixer al 2013 amb l’objectiu de 

crear activitats per a joves proposades des dels mateixos joves i 

com a conseqüència de la detecció d’una falta d’implicació dels 

joves en les activitats que s’organitzaven a nivell municipal, 

perquè no se sentien consultats en la planificació. 

Durant el temps que porten en funcionament s’han encarregat 

d’organitzar un seguit d’activitats al llarg de l’any i en tenen 

planificades les següents, en col·laboració amb l’Ajuntament o 

diferents entitats: 

• Col·laboració amb la Setmana Cultural de l’Associació 

Cultural “Les Monges” 

• Col·laboració amb Fic-Cat 

• Organització del partit i actes per recaptar fons contra el 

càncer, en col·laboració amb la Penya Blaugrana de Roda 

de Berà, FIC-CAT, Club Patí de Roda i Roda de Berà 

Ràdio. 

• Remullada Jove, dintre dels actes de la Festa Major. 

• Col·laboració en els actes de Halloween amb la creació 

del passatge del Terror 

• Actes que es realitzen per col·laborar amb la Marató de 

TV3 

Grup jove de l’Esplai Ca l’Oliverà està adherit dins l’Associació 

Cultural de les Monges i fa anys que funciona amb èxit amb grups 

d’infants amb edats fins els 12 anys, però fa temps que s’ha 

perdut el fil amb noies i nois a partir de 14 cap amunt. 

La proposta consisteix en la creació d’un grup de joves dins 

l’esplai. La idea és que aquest plantegi una sortida en grup dins 

les vacances d’estiu. Amb l’objectiu de recollir diners per a 

l’activitat final haurà de dissenyar una sèrie d’accions els caps de 

setmana durant l’any dins el municipi, com per exemple 

gimcanes, gresca al carrer, campanyes de sensibilització..., amb 

l’objectiu  de recaptar diners per al seu propòsit final. El 

departament de Joventut donaria suport al projecte 

acompanyant, i en cas necessari dinamitzant, algunes activitats 

que siguin necessàries preparar durant les tardes d’entre 

setmana. 
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Destinataris Joves entre 16 i 30 anys 

Ubicació La seu de l’Associació és al Local Municipal de Joventut 

L’acompanyament del grup jove de l’esplai es realitzaria al PIJ 

Temporalització Al llarg de tot l’any 

Grup jove esplai les tardes de dilluns a divendres durant tot l’any 
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 COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu general Treballar per la cohesió social i la convivència al municipi 

Objectius 

específics 

• Desenvolupar un programa de prevenció de conductes de risc 

i gestió de conflictes, tenint la població juvenil com a grup de 

referència per a la intervenció. 

• Dotar els professionals que treballen amb la població juvenil 

d’eines per abordar els conflictes d’una manera constructiva. 

Actuació • Taula de prevenció i mediació comunitària 

• Formació en prevenció i gestió de conflictes 

• Participació en el grup de RADIS intermunicipal 

Descripció Aquestes accions estan adreçades a fomentar la cohesió social 

del municipi en general, emfatitzant en la població juvenil per tal 

d’afavorir la convivència amb la resta de ciutadania. 

La Taula de prevenció es va posar en marxa després de la 

detecció d’un grup de joves amb conductes conflictives, i en 

alguns casos delictives. Per crear aquesta taula es va comptar 

amb el suport de l’equip del Servei de Mediació i Assessorament 

Tècnic de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 

Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya. 

Un cop creada la Taula es va comptar amb la participació de la 

majoria dels agents socials que treballen al municipi amb població 

juvenil. Al llarg del temps, la presència de diferents agents ha anat 

fluctuant, però la coordinació i el lideratge de la taula està a càrrec 

del departament de Joventut de l’Ajuntament. 

Durant les celebracions de les coordinacions es va creure 

necessària la formació de prevenció i gestió de conflictes per part 

d’alguns tècnics, entre ells el de joventut i el personal d’aquest 

departament. 

Aquesta feina implica un treball i una coordinació 

interdepartamental a nivell municipal i territorial per poder abordar 

les situacions des de diferents visions i facilitar l’aportació de 

solucions i idees. 

L’evolució d’aquesta actuació va derivar en la creació d’un equip 

intermunicipal per al treball de la prevenció de la radicalització 

juvenil, on intervenen agents socials i tècnics dels municipis del 

Tarragonès i el Baix Penedès: grup RADIS 

Destinataris Professionals vinculats a les polítiques de joventut de diferents 

àrees de l’Ajuntament, així com professionals que treballen al 

municipi derivats d’altres administracions: Consell Comarcal del 

Tarragonès, Generalitat de Catalunya (Justícia, Educació, 

Mossos d’Esquadra).  

Ubicació Les reunions de coordinació de la Taula es realitzen a l’escola 

d’adults per una qüestió logística. 

Les reunions de coordinació del grup RADIS es realitzen de 

manera rotativa als municipis que formen el grup. 
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La formació es realitza a la seu del Centre d'Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada CEJFE a Barcelona. 
Temporalització Al llarg de tot l’any 
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 COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu general Treballar per la cohesió social difonent la cultura del voluntariat i 

el valor del servei comunitari 

Objectius 

específics 

• Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una 

actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal 

d’esdevenir membres actius en una societat democràtica i 

participativa. 

• Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa 

associativa i les entitats del seu territori més proper. 

• Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents 

educatius de l’entorn. 

Actuació • Projecte de servei comunitari: Ajudem a fer els deures 

Descripció “Ajudem a fer els deures”, és una de les iniciatives que conformen 

el projecte de servei comunitari de l’institut de secundària de 

Roda de Berà. La manca de recursos d’algunes famílies fa que 

molts alumnes a primària que no poden seguir el ritme dels seus 

companys, tot i treballar la diversitat, tampoc puguin permetre’s 

un professor/a de repàs. Per tant, la principal motivació d’aquest 

projecte és ajudar aquests alumnes a assolir el nivell de la resta. 

El desenvolupament de l’aprenentatge-servei consisteix que cada 

alumne tingui apadrinat un/a nen/a amb necessitats i que l’ajudi a 

fer els deures que li manin per a casa. L’alumnat ajudarà l’alumnat 

de cicle superior de primària a resoldre les tasques diàries 

encomanades per les escoles Salvador Espriu i Cucurull 

(ambdues escoles de primària de Roda de Berà) a les 

instal·lacions del Punt d’Informació Juvenil, a les tardes, fora de 

l’horari lectiu i en base a una llista elaborada des de les 

respectives escoles atenent a criteris com ara la manca de 

recursos econòmics per poder dur a terme activitats 

extraescolars. 

De moments aturat a causa de la situació epidemiològica. 

Destinataris Realitzat per alumnes de 3r d’ESO de l’institut de Roda de Berà i 

adreçat a alumnes de cicle superior de primària de les dues 

escoles del municipi.  

Ubicació Es realitza al PIJ  

Temporalització Dilluns i dimecres a la tarda, segons calendari lectiu de gener a 

juny 
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 COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu general Treballar la cohesió social i la convivència en el municipi 

Objectius 

específics 

• Oferir un espai alternatiu a les famílies amb alumnes en 

suspensió del dret a assistir a classes presencials a causa 

d’una sanció per conductes greus per a la convivència del 

centre 

Actuació • Suport a l’alumnat en període de reflexió 

Descripció Aquesta acció és un servei que ofereix el Punt d’Informació 

Juvenil a l’alumnat de secundària que ho necessiti.  

Segons les normes de funcionament i organització del centre 

(NOFC) per sancionar les conductes greument perjudicials per a 

la convivència en el centre es poden aplicar algunes mesures 

correctores que poden incloure la suspensió del dret d’assistir al 

centre per un període no inferior a tres dies i un màxim de tres 

mesos, o fins i tot la inhabilitació definitiva per cursar estudis al 

centre, segons la gravetat de les faltes.  

En el cas de la suspensió d’assistència per diversos dies, entre 

tres i una setmana, des de l’institut s’ofereix a les famílies la 

possibilitat d’assistir al PIJ en horari de matí per poder realitzar 

les tasques acadèmiques encomanades durant aquest període. 

D’aquesta manera, les famílies que no poden fer-se càrrec dels 

fills/es que s’han de quedar a casa, poden dur-los a les 

instal·lacions del PIJ on hi ha un/a monitora. 

Destinataris Alumnat derivat per l’institut de secundària, que ha de romandre 

un temps a casa a causa d’acumulació de faltes a classe. 

Ubicació Es realitza al PIJ  

Temporalització Matins, durant el curs escolar 
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 PARTICIPACIÓ 

Objectiu general Apoderar la població juvenil per ser ciutadans actius en el seu 

territori i en tots els àmbits de la seva vida. 

Objectius 

específics 

• Involucrar els i les joves en els processos de participació 

d’activitats que es realitzen al municipi. 

• Impulsar la participació juvenil des de diferents àmbits i a 

diferents nivells, des del voluntariat fins a la participació 

activa. 

Actuació • Parc Nadalenc Infantil 

• Col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema en 

Català Costa Daurada (Fic-cat) 

• Cavalcada de Reis 

Descripció La col·laboració amb el Fic-cat es fa des de dues parts. D’una 

banda, es col·labora amb els organitzadors del Festival en 

diferents esdeveniments amb un suport logístic de creació d’algun 

material com poden ser les claquetes de publicitat del Festival. 

D’altra banda, el festival té un apartat exclusiu destinat a joves 

menors de 35 anys, anomenat “48 hores”, on els participants han 

de gravar i editar un curtmetratge de tres minuts de durada en un 

màxim de 48 hores amb 2 premisses que els són lliurades el dia 

d’inici de les 48 hores. 

La participació en el Parc Nadalenc Infantil per part dels i de les 

joves es realitza fent de monitors/es voluntaris/àries que ajuden 

en les tasques de muntatge i realització de les activitats del parc. 

Poden participar tant en tallers de manualitats, d’esports, de 

maquillatge, etc., o en la supervisió dels inflables que es munten 

en el recinte. 

L’acció de la Cavalcada de Reis compta amb la participació de 

molts joves del municipi en diferents àmbits. D’una banda 

participen en les carrosses amb rols de reis i patges reals; i d’altra, 

ajuden en el desenvolupament de la cavalcada com a voluntaris 

que cuiden que tot funcioni de manera adient, com per exemple 

que els infants no s’apropin a les carrosses. 

Destinataris Joves a partir de 14 anys 

Ubicació La gestió es realitza des del PIJ, excepte l’apartat del 48 hores 

del Fic-cat, que ho gestiona directament el comitè organitzador 

del Festival. 

Temporalització • Parc Nadalenc Infantil: novembre-gener 

• Col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema en 

Català Costa Daurada (Fic-cat): maig-juny. La proposta és 

endarrerir-lo als mesos de setembre-octubre. 

• Cavalcada de Reis: desembre-gener 
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 PARTICIPACIÓ 

Objectiu general Apoderar la població juvenil per ser ciutadans actius en el seu 

territori i en tots els àmbits de la seva vida. 

Objectius 

específics 

• Generar un grup estable de joves, amb el qual poder 

dissenyar una planificació de propostes dinàmiques, de 

caràcter educatiu i de lleure adequat a les necessitats i 

motivacions dels i les joves.  

• Restaurar l'espai del Punt d'Informació Juvenil amb la 

intervenció i implicació dels i les joves i així, poder-los apropar 

al seu espai. 

• Generar cohesió entre el grup de joves i l'equip del 

departament de joventut del municipi. 

• Connectar-los amb els diferents col·lectius i activitats que es 

puguin oferir i/o replantejar dins del municipi 

Actuació • Projecte: Fem més PIJ 

Descripció Aquest projecte neix de les necessitats detectades després de 

realitzar la diagnosi de la realitat juvenil del municipi del pla local 

de joventut. Una de les deficiències que es van trobar va ser la 

poca participació juvenil en les activitats que es realitzen al 

municipi i la “necessitat” d’anar arrossegant-los i convencent-los 

perquè hi participin. 

L'equip de Joventut va decidir realitzar de manera informal, una 

trobada de participació en el Punt d'informació Juvenil entre els 

joves i l'equip de joventut, per tal de crear  un grup de joves, més 

o menys estable i flexible per poder dissenyar una planificació de 

propostes dinàmiques, de caràcter educatiu i de lleure adequat a 

les seves necessitats i motivacions. 

Destinataris Joves a partir de 12 anys 

Ubicació Al local de joves 

Temporalització Al llarg de l’any. 

La proposta es va generar al mes de gener/febrer de 2020 i es va 

començar a treballar la primera setmana de març, però va quedar 

aturat. 
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6. TEMPORALITZACIÓ 
 
A continuació es planteja una temporalització de l’any 2021 de les accions i actuacions 

que es duen a terme des del Departament de Joventut. No és una temporalització 

normalitzada, alguns dels programes exposats encara estan en un moment embrionari 

o han quedat aturats per la situació sanitària en la qual ens trobem, i per aquest motiu 

no estan recollits en la següent planificació. D’altres, tot i no realitzar-se durant l’any 

2021 es reprendran un cop les autoritats sanitàries ho permetin i estan recollits al 

calendari amb la seva temporalització habitual. 
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  gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre 

1 Preparació per a les proves lliures del GES                         

2 Preparació per a les proves d'accés a grau mig                         

3 Servei comunitari                         

4 Formació en el món del lleure                         

5 Garantia Juvenil                    

6 Cursos ocupacionals (carretons // vigilant d’accessos)                         

7 Mulla't per l'esclerosi múltiple                         

8 Campus d'estiu                         

9 Espai juvenil                         

10 Nit de Terror                         

11 Transport escolar                         

12 Recolzament Associació Juvenil                         

13 Grup Lila                         

14 Taula de prevenció i mediació comunitària                         

15 Suport alumnes en període de reflexió                          

16 Parc Nadalenc Infantil                         

17 Cavalcada de Reis                         

18 Col·laboració Fic-cat                         

19 Sortides de lleure                         

20 Projecte InstiRoda                         

21 Agents de salut                         

22 Concurs de cartell Dia Internacional de la Dona                          

23 Accions Dia de l’orgull LGBTIG+                         
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7. RECURSOS DISPONIBLES 
7.1 HUMANS 
 

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Roda de Berà es destinen els 

recursos personals que es detallen a continuació per tal de garantir una bona feina 

vinculada a la població juvenil del municipi: 

✓ Informador juvenil. Realitza les tasques de responsable del Punt d’Informació 

Juvenil i coordina totes les activitats que s’organitzen des del Departament de 

Joventut de l’Ajuntament de Roda. També s’encarrega de la gestió de la majoria 

de les activitats que es planifiquen en matèria de joventut. Està contractat a 

jornada sencera amb una categoria C2. 

✓ Monitora en activitats d’educació en el lleure. És l’encarregada de realitzar les 

accions que es planifiquen des de la Regidoria de joventut i dinamitza l’espai 

juvenil a les tardes. Està contractada a jornada sencera amb una categoria C2. 

✓ En altres activitats puntuals, com pot ser el Campus d’Estiu, es realitza la 

contractació temporal dels monitors i monitores necessàries per poder dur a 

terme les accions de manera adient i complint la ràtio que es demana legalment. 

✓ Actualment no hi ha cap tècnic amb dedicació exclusiva al departament de 

Joventut, però el departament compta amb el suport d’una tècnica amb una 

dedicació del 25% de la seva jornada a tasques d’ajuda en feines de coordinació, 

peticions i justificacions de subvencions per a joventut, redacció de projectes 

juvenils, etc. És una tècnica en projectes juvenils amb categoria A2. 

7.2 FINANCERS 
 

L’Ajuntament de Roda de Berà funciona per partides pressupostàries de caràcter anual. 

Cada departament o servei, gestions de manera més o menys autònoma el pressupost 

que té assignat per dur a terme les diferents actuacions que té planificades. 

Al pressupost total que l’Ajuntament té previst gestionar durant l’any 2021, hi ha 

previstes diverses despeses destinades a joventut, d’altres accions, també amb la 

població juvenil com a destinatària final, estan incloses en diferents regidories i serveis. 

No podem especificar un pressupost que abraci els quatre anys d’aquest pla local a 

causa del context social i econòmic que vivim actualment. Com ja hem comentat, 

l’aprovació dels pressupostos és anual.  

A continuació es detalla el pressupost per a l’any 2021 del Departament de Joventut de 

l’Ajuntament de Roda, ofert pel Departament d’Intervenció del nostre ajuntament:  
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PRESSUPOST PREVIST PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT ANYS 2022-2025 

      

DESPESES DE PERSONAL CAPITOL 2021 

Despeses de retribucions personal  1 68.584,55 € 

TOTAL DESPESES PERSONAL 68.584,55 € 

      

      

ACCIONS CAPITOL 2021 

Despeses de compra de béns i serveis 2 70.829,88 € 

TOTAL DESPESES CORRENTS 70.829,88 € 

  

TOTAL DESPESES   139.414,43 € 

      

      

COPAGAMENT PLA LOCAL CAPITOL 2021 

Ajuntament de Roda de Berà   125.621,20 € 

Aportació participants   13.793,23 € 

TOTAL DESPESES   139.414,43 € 

 
Aquesta és una partida consolidada dintre del pressupost de l’Ajuntament de Roda de 

Berà que ve apostant pel departament de joventut i per les polítiques juvenils des de 

l’any 1997. 

7.3 INFRAESTRUCTURES 
 

El municipi de Roda de Berà disposa de diferents espais i instal·lacions que s’ofereixen 

a la població juvenil. Alguns d’aquests espais estan destinats exclusivament per als i les 

joves; d’altres instal·lacions estan obertes a tota la població, però en moments concrets 

són utilitzats en exclusiva pels joves. 

Podem considerar espais d’ús exclusiu per al jovent: 

 Punt d’Informació Juvenil, ubicat al Local Municipal de Joves 

 Zona esportiva municipal (ZEM) de l’Eixample, durant la realització del Campus 

d’Estiu: piscina, pista de tennis, pistes de pàdel i camp de tir amb arc. 

 Poliesportiu municipal durant la realització del Parc Nadalenc Infantil i l’Espai 

Juvenil durant les festes de Nadal. També és una de les instal·lacions que 

s’utilitzen per fer l’Oci de Nit. 

Espais d’ús compartit, però que la població juvenil utilitza de manera generalitzada: 

 Al municipi hi ha censades gairebé 30 equipaments esportius. Tot i que estan 

oberts a tota la població, el jovent les utilitza en major proporció, sobretot les 
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que són d’ús lliure: pistes 3x3 al nucli urbà, el parc “Street Workout” a la platja 

de la Costa Daurada, l’skatepark al costat del PIJ, etc. 

 En l’àmbit cultural, la Biblioteca Municipal és altre dels espais molt utilitzat pels 

joves, tant per estudiar com per realitzar treballs. És un punt de referència al 

municipi. 

D’altra banda, a Roda de Berà, comptem amb un institut d’educació secundària en 

mòduls prefabricats, a l’espera de la construcció de l’edifici definitiu que ja compta amb 

el projecte redactat i que té l’objectiu de ser realitat durant el curs 2022/2023. 
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8. MODEL D’AVALUACIÓ 
 
L’objectiu de l’avaluació de qualsevol projecte és saber si les accions que s’estan duent 

a terme assoleixen, i en quina mesura, els objectius que es plantegen al començament. 

Es necessita el disseny d’un model d’avaluació com a eina per recollir els resultats de 

les actuacions planificades; entenent aquests resultats en la mesura que donen resposta 

a les necessitats detectades i a les demandes de la població juvenil. 

La finalitat de l’avaluació dels projectes és anar consolidant, reorientant o reformulant, 

en el cas que fos necessari, les actuacions que s’estan realitzant, per tal d’adequar-les 

a les necessitats reals. Aquesta avaluació ens ha de permetre millorar les polítiques 

juvenils, i en aquest sentit és necessari que hi participin el màxim d’implicats possibles. 

Per realitzar l’avaluació partim de quatre premisses: 

1. Què avaluem? És a dir, les accions que estem duent a terme i els indicadors que 

ens permeten valorar si s’han assolit o no els objectius plantejats; Si s’han 

obtingut, i en quina mesura, els resultats esperats. 

2. Qui participa en aquesta avaluació? Els agents implicats en les accions. 

3. Com recollirem la informació? Els instruments que utilitzarem per recollir la 

informació. 

4. Quan farem la recollida d’informació? 

Partim de la base que el propi Pla Local de Joventut ja és una avaluació de les polítiques 

juvenils que s’estan duent a terme al municipi. En la redacció del pla es recullen les 

propostes dels diferents agents que intervenen en les actuacions on participen joves, a 

més de tenir en compte la veu dels propis joves. I per últim, després de fer l’anàlisi de la 

realitat, s’han reformulat i redefinit actuacions, així com s’han creat de noves. Tot aquest 

conjunt de fets, es pot entendre com una avaluació. 

El Pla Local de Joventut s’anirà avaluant de manera contínua al llarg de l’avaluació de 

les pròpies accions juvenils. El PLJ ha de ser un document dinàmic, que es pugui anar 

adequant a la realitat canviant de la població juvenil; per poder fer això, només ens 

servirà una avaluació contínua que ens permeti anar reformulant accions. 

En la fase de redacció dels projectes s’han definit també els objectius específics que es 

volen assolir, i al quadre que hi ha a continuació hi ha determinats els indicadors que 

ens serviran per avaluar les actuacions, els agents que prendran part en aquesta 

avaluació i els instruments que es faran servir per a aquesta avaluació. 
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 ACCIONS I PROGRAMES INDICADORS AGENTS INSTRUMENTS 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
Ó 

 
Preparació per a les proves lliures del GES 
Preparació per a les proves d’accés a grau mig 
Servei comunitari Institut  
Formació en el món del lleure 
Formació ocupacional i competències 
 

 

• Núm. de cursos organitzats 

• Repetició de cursos 

• Núm. de joves inscrits 

• Núm. de joves aprovats 

• Grau de satisfacció dels usuaris 

• Grau de satisfacció dels professionals 
 

 

• Tècnics del departament de joventut 

• Tècnics de joventut de la zona TRAC 

• Tècnica d’educació de l’escola d’adults 

• Equip educatiu de l’institut de secundària del municipi 

• Equips directius escoles de primària del municipi 

 

• Observació  

• Registre d’inscripcions 

• Resultats finals 

T 
R 
E 
B 
A 
L 
L 

 
Garantia Juvenil 

 

• Núm. de joves atesos 

• Núm. de joves inserits laboralment 

• Núm. de joves derivats a activitats formatives 

• Grau de satisfacció dels joves 
 

 

• Tècnics del departament de joventut 

• Tècnica de la Borsa de Treball 

• Tècnic del projecte de Garantia Juvenil 

• Joves 

 

• Observació  

• Registre d’inscripcions 

• Qüestionaris de valoracions 

H 
A 
B 
I 
T 
A 
T 
G 
E 

 
Habitatge Social 

 

• Núm. de demandes juvenils dels habitatges 

• Núm. de pisos adjudicats als joves 

 

• Tècnics del departament de serveis socials municipals 

• Joves 

 

• Registre de pisos 

• Registre de demandes 

S 
A 
L 
U 
T 

 
Oci de Nit 
Tornejos esportius 
Curses solidàries 
Diada de l’esport 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
Espai salut 
Projecte InstiRoda 
Grup lila 
 

 

• Núm. d’accions realitzades 

• Núm. de joves participants 

• Grau de satisfacció dels joves 

• Grau de satisfacció dels professionals participants 
 

 

• Tècnics del departament de joventut 

• Tècnics del departament d’esports 

• Joves 

• Responsables de l’entitat ( H2O) 

• Tècniques  del servei SIE del Tarragonès 

• Equip docent IES Roda de Berà 

 

• Observació 

• Registre d’inscripcions 

• Registre d’entrada 

• Qüestionaris de valoracions 

C 
U 
L 
T 
U 
R 
A 
 
I 
 
O 
C 
I 

 
Campus d’Estiu 
Espai Juvenil 
Sortides de lleure 
Nit de Terror 
Tallers artístics i d’habilitats 
Grup joves Esplai Ca l’Oliverà 
 

 

• Núm. d’accions realitzades 

• Núm. de joves participants 

• Grau de satisfacció dels joves 

• Grau de satisfacció dels professionals 

 

• Tècnics del departament de joventut 

• Tècnics de joventut de la zona TRAC  

• Professionals implicats 

• Responsables de l’entitat (Fic-Cat) 

• Joves participants 

 

• Observació 

• Registre d’inscripcions 

• Registre d’entrada 

• Qüestionaris de valoracions 

• Verbalització dels responsables de les entitats 

M 
O 
B 
I 
L 
I 
T 
A 
T 

 
Transport escolar 
Sortides de lleure 

 

• Núm. d’accions realitzades 

• Núm. de joves participants 

• Núm. de carnets municipals d’estudiants expedits 

• Grau de satisfacció dels joves 

 

• Tècnics del departament de joventut 

• Tècnics de joventut de la zona TRAC  

• Tècnics del departament de territori 

• Joves participants 

 

• Observació 

• Registre d’inscripcions 

• Registre de carnets d’estudiants 
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ACCIONS I PROGRAMES INDICADORS AGENTS INSTRUMENTS 

C 
O 
H 
E 
S 
I 
O 
 
S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
Taula de prevenció i mediació comunitària 
Recolzament a l’Associació Juvenil “Roda Jove” 
Formació en prevenció i gestió dels conflictes 
Participació en el grup intermunicipal RADIS 
Servei comunitari Institut 
Suport als alumnes de l’institut en període de reflexió 

 

• Núm. de reunions realitzades 

• Núm. d’accions de reparació de danys 

• Núm. de joves participants 

• Núm. d’accions realitzades 

• Grau de satisfacció dels joves 

• Grau de satisfacció dels professionals 

 

• Tècnics del departament de joventut 

• Agents socials del municipi 

• Professionals implicats 

• Joves participants 

 

• Observació 

• Registre d’inscripcions 

• Qüestionaris de valoracions 

• Instruments de valoració dissenyats pel 
programa 

P 
A 
R 
T 
I 
C 
I 
P 
A 
C 
I 
Ó 

 
Parc Nadalenc Infantil 
Col·laboració amb el Fic-Cat  
Cavalcada de Reis 
 
 

 

• Núm. de joves participants 

• Grau de satisfacció dels joves 

• Grau de satisfacció dels professionals 

 

• Tècnics del departament de joventut 

• Professionals implicats 

• Joves participants 

 

• Observació 

• Registre de participants 
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Al quadre hi ha definits indicadors tant qualitatius com quantitatius, que van des del 

nombre de joves participants, fins al grau de satisfacció dels usuaris. 

Aquesta avaluació es farà mitjançant el disseny de mètodes adequats per recollir la 

informació i dissenyats, en molts casos, de manera específica. També es recollirà la 

informació mitjançant l’observació i la valoració que farà l’equip del departament de 

joventut que prengui part en les activitats; en aquests casos, també es tindran en compte 

les verbalitzacions que faran els joves. 

Els criteris d’avaluació que utilitzarem, de manera general, aniran en la línia de detectar 

l’impacte que han tingut les nostres accions sobre les realitats juvenils dels nostres 

joves. 

En molts casos, després de les accions es redacten memòries de les actuacions per tal 

de recollir les conclusions i les propostes de millora, si s’escau. 
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9. ANNEXOS 
 

Annex 1 
 

 
 
Gràfic 1 
 

Annex 2: Transcripció de les entrevistes 
 
 
Data: 22/11/19 

Lloc: Borsa de Treball 

 

Assistents: 

  

• Tècnica d’ocupació: Carmen Colesanto 

• Tècnic de Joventut: Juanjo Medina 

• Tècnica Escola Adults: Àngels Martínez 

  

Hora: 12:15 – 13:15 

 

Per part de joventut es fa la presentació del pla local de joventut i de l’objectiu de la 

trobada: per tal de realitzar l’anàlisi de la situació del municipi en matèria de joventut es 

creu necessari avaluar la visió que té cada agent social sobre la població juvenil de Roda 

des del seu àmbit professional; així com les deficiències que es troba a l’hora de treballar 

amb aquest perfil i les millores que es podien aplicar per aconseguir una feina més 

eficient. 

 

Des de la Borsa de Treball, la tècnica d’ocupació ens informa que la franja de població 

juvenil no arriba a la borsa de Treball com a demandants d’ocupació, excepte en 

4%
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Serveis
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moments puntuals i amb ofertes conegudes, i principalment a l’estiu; per aquest motiu 

no hi ha joves inscrits a la Borsa. Les causes d’aquesta baixa presència de joves a la 

Borsa poden ser, per una banda per l’existència del servei de garantia juvenil ubicat al 

PIJ dos cops al mes, o, per una altra, perquè hi ha mols joves que estudien durant l’any 

i no precisen del servei excepte per a feines estacionals. També comentem el fet que la 

ubicació de la borsa, compartida amb serveis socials, pot ser un altre factor que freni els 

joves a l’hora d’apropar-se a la borsa. 

Es comenta una sensació de menys joves sense “fer res” i que hi ha més joves que 

continuen estudiant després de l’educació obligatòria. 

Els joves, i la població en general, que no fan res no s’apropen a la borsa perquè tenen 

un modus de via propi: ocupar i fer “trapicheos”.  

En general, les persones amb recursos no arriben com a demandants de feina a la 

borsa; no hi ha perfils qualificats inscrits, i els demandants cronificats són aquells que 

no han evolucionat i que han quedat com a residus de la crisi.  

 

La borsa de treball està en un procés de reestructuració del servei, ja que la majoria de 

les ofertes arriben per via informàtica; es vol adequar un espai per facilitar el “coworking” 

i permetre que professionals emprenedors i pimes de diferents sectors, comparteixin un 

mateix espai de treball, per desenvolupar els seus projectes professionals de manera 

independent, o es puguin fomentar projectes conjunts. 

D’altra banda, també s’hauria de potenciar la coordinació entre la borsa i el departament 

de recursos humans de l’ajuntament per tal de donar visibilitat, rellevància i el pes 

específic, que necessita, al departament d’ocupació, ja que fins ara la contractació es fa 

de manera directa al SOC quan hi ha una necessitat des de l’ajuntament. 

 

Per últim, s’acorda una proposta de treball conjunt amb el departament de joventut, amb 

la possibilitat de portar algunes tardes, amb una temporalitat sense especificar en aquest 

moment, la borsa de treball al local de joves. D’aquesta manera es podria orientar els 

joves en matèria laboral. La tècnica d’ocupació s’ofereix a redactar el projecte i el tècnic 

de joventut ha d’enviar les característiques del perfil dels joves en risc d’exclusió o amb 

necessitats específiques als quals se’ls vol donar suport.  

 

 
Data: 22/11/19 

Lloc: Institut d’educació secundària  

Assistents: 

  

• Cap d’estudis: Roser Rovira 

• Coord. Pedagògic: Josep M.  Fortuny 

• Tècnic de Joventut: Juanjo Medina 

• Tèc. Escola Adults: Àngels Martínez 
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Hora: 13:30 – 14:30 

 

Per part de joventut es fa la presentació del pla local de joventut i de l’objectiu de la 

trobada: per tal de realitzar l’anàlisi de la situació del municipi en matèria de joventut es 

creu necessari avaluar la visió que té cada agent social sobre la població juvenil de Roda 

des del seu àmbit professional; així com les deficiències que es troba a l’hora de treballar 

amb aquest perfil i les millores que es podien aplicar per aconseguir una feina més 

eficient. 

Des de l’institut la sensació que tenen és que no s’arriba als joves que no estan 

escolaritzats (perquè han acabat l’etapa obligatòria). Els/les joves “problemàtics” es 

passen la tarda tombant i fumant. Hi ha la impressió que o bé, hi ha poques activitats 

extraescolars, o bé no són atractives per als joves; una causa podria ser la falta de 

difusió, però la conseqüència és que hi ha un part de joves als quals no s’arriba des de 

cap àmbit.  

En aquest sentit hi ha una sensació d’impunitat, facin el que facin no “passarà res”. Un 

dels motius que poden fomentar aquesta sensació és el fet que molts dels policies locals 

de Roda viuen al mateix municipi.  

D’altra banda també detecten un problema d’arrelament o de sentiment de cohesió 

social. Molts dels estudiants no coneixen els costums, les tradicions o la cultura del 

municipi. Aquest aspecte es podria treballar, sobretot en edats més primerenques (a les 

escoles de primària, per exemple), per tal que sentin que el municipi és seu i en tinguin 

cura. 

Un altre problema que es visualitza des de l’institut és el fet que els joves hagin de 

marxar fora del municipi per estudiar un ensenyament postobligatori, agreujat per un 

problema de mobilitat a causa del transport públic. En aquesta línia, i amb l’esperança 

de tenir aviat el nou edifici de l’institut, s’intentarà demanar al Departament d’Educació 

l’obertura d’un grau mig en la família professional de Serveis socioculturals i a la 

comunitat com, per exemple, el grau d’Atenció a persones en situació de dependència. 

Amb aquesta formació es donaria resposta tant a l’opció de realitzar un grau mig al 

municipi com a la necessitat d’una sortida laboral real, ja que a Roda hi ha tres 

residències de gent gran, per exemple. 

També es comenta el tema de la idoneïtat de crear una comissió d’escolarització 

municipal, que marqués una política educativa comuna en tot el municipi i que pogués 

recolzar la demanda de la formació postobligatòria en aquest sentit, a nivell polític i tenir 

més força en la sol·licitud; tot i sent conscients que és una decisió del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Per últim, es comenten les línies de treball que s’està realitzant actualment en 

col·laboració entre l’institut i el departament de joventut: 

• Utilització del Pij com a recurs i opció per als alumnes que són enviats a casa en 

període de reflexió. 

• Assignatura de servei comunitari: un dels projectes és fer reforç al PIJ. Alumnes 

de 3r d’ESO realitzen classes de reforç a alumnes de 6è de primària, dues tardes 

a la setmana al local de joves. 

 

S’acorda seguir mantenint el contacte i la possibilitat d’entrar a alguna tutoria de 3r i 4t 

per poder passar l’enquesta jove als alumnes d’aquests cursos. 
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Data: 02/12/19 

Lloc: Escola d’Adults 

 

Assistents: 

  

• Tècnica de Medi Obert del Departament de Justícia: Sara Repiso 

• Tècnica Escola Adults: Àngels Martínez 

  

Hora: 13:30 – 14:30 

 

Per part de joventut es fa la presentació del pla local de joventut i de l’objectiu de la 

trobada: per tal de realitzar l’anàlisi de la situació del municipi en matèria de joventut es 

creu necessari avaluar la visió que té cada agent social sobre la població juvenil de Roda 

des del seu àmbit professional; així com les deficiències que es troba a l’hora de treballar 

amb aquest perfil i les millores que es podien aplicar per aconseguir una feina més 

eficient. 

 

La visió de la tècnica de Medi Obert del Departament de Justícia coincideix amb la visió 

de la resta d’agents consultats fins ara: actualment sembla que la situació s’ha 

tranquil·litzat a nivell delinqüencial. En el moment de la reunió no hi havia cap expedient 

de menors obert que hagués arribat des de justícia de menors. Tot i que som conscients 

que aquesta situació pot variar de una setmana per a l’altra. La sensació d’inseguretat 

s’ha reduït. 

 

La tècnica fa la proposta de facilitar el contacte del responsable de la UEC de 

Torredembarra, on estan escolaritzats els alumnes de Roda, per tal d’establir algun 

canal de coordinació entre aquesta unitat i el departament de Joventut de Roda. 

 
 

 

Data: 21/11/19 

Lloc: Escola d’Adults Mediterrani (policia local) 

Assistents: 

 

• Sotsinspector Joan Pie 

• Caporal Manuel Lucas 

• Tècnic de Joventut: Juanjo Medina 

• Tèc. Escola d’Adults: Àngels Martínez 

 
Hora: 08:00 – 08:45 

 

Per part de joventut es fa la presentació del pla local de joventut i de l’objectiu de la 

trobada: per tal de realitzar l’anàlisi de la situació del municipi en matèria de joventut es 

creu necessari avaluar la visió que té cada agent social sobre la població juvenil de Roda 

des del seu àmbit professional; així com les deficiències que es troba a l’hora de treballar 

amb aquest perfil i les millores que es podien aplicar per aconseguir una feina més 

eficient. 
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Els policies exposen que segons les seves percepcions i pel nombre de trucades 

rebudes en relació a les activitats “molestes” dels joves, la sensació d’inseguretat ha 

disminuït. S’han reduït el nombre d’actuacions de destrosses de mobiliari urbà per part 

de la població juvenil; tot i que, es manté el fàcil accés a les drogues, aspecte que és 

recurrent durant els últims anys. 

La reducció de la sensació d’inseguretat es pot deure al temps (a l’hivern passen menys 

temps al carrer), a l’augment d’opcions esportives al municipi, al canvi generacional del 

grup (els més problemàtics ja són majors d’edat)... 

La feina que estan duent a terme des de la policia és l’educació viària a les escoles de 

primària (des de fa anys) i durant aquest curs s’implementaran xerrades a l’institut de 

secundària, possiblement conjuntament amb els mossos d’esquadra. 

S’ha acordat treballar conjuntament amb el PIJ per realitzar xerrades o intervencions 

puntuals, de proximitat, amb alguns dels grups que accedeixen al Punt d’Informació 

Juvenil, si fos necessari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


