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1. INTRODUCCIÓ

El Pla Local de Joventut (PLJ) de Roda de Berà 2016-2019 és un document que recull i
endreça les línies estratègiques en matèria de joventut a nivell municipal, per al proper
període legislatiu. En ell es visualitza la realitat del municipi: la seva ubicació, l’anàlisi de
la població i la situació econòmica; la realitat juvenil, tant des del punt de vista dels joves,
com des del punt de vista dels agents socials que estan en contacte d’alguna manera
amb ells; les línies d’actuació i els objectius dels projectes adreçats a la població juvenil;
la temporalització de les accions i els recursos per tal de dur-les a la pràctica.
El Pla neix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de joventut, partint
de l’anàlisi de la realitat, la detecció de necessitats de la població juvenil, la formulació
d’objectius, el disseny, la implementació i l’avaluació de serveis, programes i accions;
propiciant, tant en el disseny com en l’execució i l’avaluació, la implicació i participació
dels joves.
La principal prioritat i finalitat 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 2016-2019 vol ser un instrument de referència per a l’execució de les
nostres polítiques de joventut a Roda de Berà. Volem apostar per la nostra població jove
i per aquest motiu volem arribar a totes les seves necessitats reals gràcies a la regidoria
de joventut del nostre consistori i els agents socials que hi participen d’alguna manera
activa amb els i les joves.
La inspiració i el marc de referència per a l’elaboració del nostre Pla Local de Joventut
2016 - 2019 són els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya PNJCat
2010 - 2020:
o

La participació

o

La integralitat

o

La transformació

o

La qualitat

Aquests principis tracten de facilitar la realització del projecte de vida dels i les joves, atenent
les diversitats i models de vida i apoderar-los per esdevenir agents de canvi social impulsant
el seu paper de ciutadans actius en el conjunt de la societat.
Aquest Pla Local de Joventut emmarcarà les línies bàsiques d’actuació de l’Ajuntament de
Roda de Berà en matèria de polítiques de Joventut durant els propers quatre anys, del 2016
al 2019.
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2. DIAGNOSI

2.1 PLANTEJAMENT
Per poder definir unes línies de treball reals i que donin resposta a les necessitats i els
interessos dels joves, una de les primeres coses que hem de fer és realitzar una diagnosi de
la situació i de la realitat juvenil del municipi.
El procés de diagnosi es farà mitjançant una anàlisi de la realitat que ens aproparà a les
característiques bàsiques que defineixen d’una manera integral la situació actual del jovent,
emmarcada dintre de la conjuntura econòmica i social que ens condiciona actualment. Aquest
procés ens aportarà la visió global de les seves necessitats, les seves opinions, els seus
interessos, etc.
Aquesta anàlisi es complementarà amb les aportacions dels agents socials que tenen relació
amb la població juvenil.
En un primer moment, es va dur a terme una reunió amb el regidor de joventut del nostre
ajuntament per tal de definir les bases de les actuacions polítiques previstes 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, que la població juvenil pateix, a més, de manera especial.
Aquesta falta d’accés a llocs de feina es veu agreujada al nostre municipi, perquè
tradicionalment ha estat un indret amb feina del sector serveis i estacional, un dels sectors
més afectats per aquesta situació econòmica que estem patint els darrers anys.
D’altra banda, aquesta falta de feina provoca una bossa de joves “sense res a fer” en situació
de risc social que desemboca en problemes de desordres públics, destrosses al mobiliari urbà,
sensació d’inseguretat al municipi, etc.
Des de l’Ajuntament s’aposta per polítiques juvenils que fomentin d’una banda l’oferta de
formació per tal d’afrontar el tema de l’atur i posseir més oportunitats d‘aconseguir un lloc de
feina, i d’altra fomentar accions per a la prevenció de conductes de risc.
El plantejament metodològic per aconseguir la fotografia més real possible del municipi i les
necessitats dels joves s’ha basat en diferents tècniques de recerca, tant quantitatives com
qualitatives:
1. Entrevistes amb diferents agents socials que tenen relació d’alguna manera amb la
població juvenil del municipi.
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Regidor de joventut de l’Ajuntament de Roda de Berà



Tècnica d’inserció laboral de la Borsa de Treball Municipal i tècnica del Punt de
distribució d’aliments municipal.



Coordinador pedagògic de l’institut de secundària de Roda de Berà.



Professora de l’Escola d’Adults Municipal.



Educadora Social de l’EBASP de Roda de Berà.



President de l’Associació Juvenil “Roda Jove”.

2. Enquestes a joves separades en dues franges d’edat.
3. Anàlisi de dades secundàries extretes de diferents fonts estadístiques: padró municipal
de l’Ajuntament de Roda de Berà, Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT),
Instituto Nacional de Estadística (INE), Cambra de Comerç de Tarragona.

2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI
Roda de Berà és un dels 21 municipis de la comarca catalana del Tarragonès. Seguint la línia
del litoral, és el municipi situat més al nord d’aquesta comarca. El seu terme municipal és, per
tant, fronterer amb la comarca del Baix Penedès, que també forma part de la província de
Tarragona.
En quant als seus límits geogràfics, el terme de Roda de Berà limita amb el terme municipal
de Bonastre (Baix Penedès), amb la mar Mediterrània; amb el terme municipal del Vendrell
(Baix Penedès), i a l’oest ho fa amb el terme municipal de Creixell (Tarragonès).
Les distàncies de Roda a altres municipis limítrofs i altres punts interessants del seu entorn
són, en nombres aproximats, 6 quilòmetres a Bonastre, 13 quilòmetres al Vendrell, 4’5
quilòmetres a Creixell, 6 quilòmetres a Torredembarra, 20 quilòmetres a Tarragona, 36
quilòmetres a Port Aventura i 85 quilòmetres a Barcelona.
L’extensió del terme de Roda de Berà és de 1.620 hectàrees, equivalents a 16,20 km2.
Roda de Berà és un municipi força singular en quant a la seva distribució territorial i
urbanística. Es divideix en diferents zones o sectors i està marcat, sobretot, per diverses vies
de comunicació que travessen la població creant una separació física, a vegades, difícil de
salvar.
A grans trets, Roda està separat en dues zones

ZONA NORD, amb diferents urbanitzacions o nuclis:
-

Sector de Roda poble: Nucli Antic, la Martorella, Eixample Residencial, urbanització
Merymar i urbanització les Torres.
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-

Sector de Berà Mar: compost per les urbanitzacions Mas Roig, Francaset i Berà
Mar.

ZONA SUD, es refereix a les urbanitzacions que se situen a la banda de la platja:
-

Costa Daurada, Marysol, Roc de Sant Gaietà, Vives, Barà i la Barquera.
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El nostre municipi, Roda de Berà, cada vegada s’està fent més gran geogràficament i això fa
que es dispersi molt, afectant negativament la mobilitat del seus habitants per tal d’accedir
tant als llocs de treball, com als centres d’estudis, a la majoria de serveis i/o fer vida quotidiana.
Gràcies al nostre transport municipal, molts dels habitants de Roda de Berà poden facilitar el
seu desplaçament, però realment l’horari no està fet al gust o necessitats de tothom. Els
habitants que es troben al nucli urbà tenen moltes més facilitat que els que estan en una de
les urbanitzacions més desplaçades, tot i que, hi ha servei de transport municipal a quasi totes
les zones del municipi. El transport municipal d’autobús té un recorregut circular que passa
per la majoria de les zones del municipi i que té el començament i l’acabament a Sant Vicenç
de Calders per enllaçar amb l’estació de Renfe.
A Roda no disposem d’estació de tren pròpia, però si d’un baixador on para el tren direcció
Lleida quatre vegades al dia:
o

8.14h

o

18.06h

o

15.06h

o

19.53h

I quatre en direcció Barcelona amb parada a Sant Vicenç de Calders per fer transbord.
o

8.38h

o

17.30h

o

14.49h

o

19.06h

Els habitants que necessitin desplaçar-se direcció Tarragona o Vilafranca per la N-340 també
tenen al seu abast un horari complet de servei d’autocars amb l’empresa Autocars Penedès.
Hi ha una vintena d’autocars que fan parada a la cruïlla de Roda de Berà per continuar el seu
recorregut direcció Tarragona o direcció Vilafranca.
Els estudiants de les escoles del municipi i de l’institut, fan servir el servei de transport
municipal, fent el mateix recorregut, però adaptat als horaris de les sortides i entrades dels
centres educatius. Això suposa que segons les parades dels infants i joves han de fer el
recorregut sencer arribant fins a Sant Vicenç de Calders i tornar al municipi. Aquest fet no
agrada a tothom, però cada any hi ha més usuaris fent servir aquest servei.
Com a conclusió general sobre aquest punt, podríem dir que Roda de Berà està ben situada
geogràficament, però s’ha de treballar en el camp de les comunicacions cap als municipis
veïns o cap a Tarragona. A més, la seva segmentació i disseminació territorial fa molt
complicat que tots els serveis arribin a totes les zones, i realment hi ha una divisió entre la
zona de la platja i la zona del poble.
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ECONOMIA
L’economia de Roda ha estat tradicionalment basada en la construcció i en el sector serveis.
Per aquest motiu, la crisi la va afectar de manera especial.
L’augment progressiu de població dels últims anys, ha sofert un estancament o fins i tot una
reducció durant els darrers 4 anys, però ha canviat la tendència d’ocupació del municipi. El
sector de la construcció continua sent important com a font econòmica municipal, però els
serveis prenen el relleu com a origen principal d’ingressos.
Amb data de febrer de 2016, a Roda hi ha un total de 504 empreses inscrites a la Cambra de
Comerç de Tarragona i es distribueixen de la següent manera, per sectors:
Sectors econòmics a Roda de Berà
7%

8%

24%

61%

Industria

Serveis

construcció

Sector primari

Aquest gràfic demostra que el sector serveis i la construcció abracen el 85% de les empreses
registrades al municipi, tot i que contrasta amb les dades ofertes per IDESCAT en relació a
les afiliacions a la seguretat social al municipi, tant en règim general com en règim d’autònom.
Al següent gràfic podem comprovar que el sector serveis ofereix pràcticament el mateix
percentatge en llocs de treball, però és la indústria la que hi registra més inscrits, per davant
de la construcció.
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Aquesta tipologia econòmica ens pot fer pensar que la majoria de les llars del municipi
treballen en el sector serveis, per tradició un sector de feina temporal i estacional, que afecta
les economies domèstiques, de manera negativa. D’altra banda, aquest tipus de feina pot ser
una oportunitat per a la població juvenil, ja que els ofereix una primera ocupació per introduirse al món laboral durant l’època estiuenca i poder continuar estudiant al llarg de l’any.

POBLACIÓ

8

Roda de Berà és un municipi relativament petit, amb un total de 6.685 habitats empadronats
a febrer del 2016, dades extretes de l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Roda de
Berà. La nostra densitat és de 385 hab/Km2
A Roda considerem població juvenil, els i les joves d’edats compreses entre 12 i 35 anys, és
a dir, moltes de les accions juvenils estan planificades per als joves a partir que comencen
l’educació secundària obligatòria.
A continuació es mostren dues

piràmides de població on es pot comprovar l’evolució

poblacional des del 2012 fins al 2015

Es pot comprovar que les dues piràmides són semblants, i que el gruix de la població es troba
a partir dels 30 anys, en les franges d’edats mitjanes.
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Seguint la tendència d’anys anteriors ens trobem amb una població madura i amb una
disminució de les franges juvenils, sobretot dels 15 als 25 anys; però amb una franja de
població infantil que va creixent i que en pocs anys seran els destinataris de les nostres
polítiques juvenils.
En aquest sentit, podem concloure que la població de Roda està configurada per un costat
per persones grans que adopten el municipi com a lloc per viure un cop acaben la seva vida
laboral activa, i segurament després d’haver tingut aquí la seva segona residència durant
algun temps; i per altra banda, per famílies de mitjana edat amb fills petits o preadolescents.
En el següent gràfic es pot visualitzar el creixement total de la població de Roda de Berà, amb
les dades de l’IDESCAT actualitzades al 2015

Evolució de la població de Roda de Berà

En valors absoluts hem passat d’una població de 4.547 habitants al 2005, a una població total
de 6.352 habitants en el 2015. Hem agafat des del 2005 perquè pensem que una dècada és
indicativa de l’evolució.
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Tot i que el creixement total de la població ha estat d’un 28’42% en els últims 10 anys,
aquestes dades es poden valorar en dos trams significatius:


El primer seria el creixement que es va produir entre 2005 i 2009, on la població,
seguint la tendència dels anys de bonança anteriors, va augmentar un 23,52%,
aproximadament.



El segon tram, més significatiu encara, seria des de 2010 fins a 2015, on es va produir
un estancament del creixement de la població, motivat per la conjuntura econòmica i
la crisi del mercat immobiliari. En aquests anys, la població va créixer només el 1,9%
aproximadament, havent un moment de creixement negatiu, del 2013 al 2014.

Aquest estancament de creixement de la població és important de cara a l’estructuració de
serveis del municipi, tant pel propi estancament com pels motius conjunturals econòmics que
l’han provocat.
En la primera etapa, fins el 2009, podem parlar d’una nova distribució social que implicava un
procés d’interiorització i acoblament entre la població nouvinguda i la població autòctona del
municipi. En una segona etapa l’estancament del creixement ha creat una població més o
menys estable.
Actualment, aquesta “separació”, real o no, entre els dos col·lectius d’habitants s’ha anat
llimant i no existeix la sensació inicial que s’estava perdent la identitat com a poble. A dia
d’avui, aquest municipi ja es pot considerar un poble mitjà, amb una població diversa i noves
necessitats.

POBLACIÓ JOVE

Com hem pogut comprovar abans, la població de Roda ha sofert un estancament i és una
població que a poc a poc va envellint, tot i que sembla que les franges d’infants comencen a
créixer. La mateixa tendència la podem comprovar en la població juvenil, que a poc a poc es
va reduint en percentatge a la població general.
La comparativa del pes de la població juvenil al municipi entre l’any 2011 i el 2015 es pot
comprovar als gràfics següents amb dades extretes de la pàgina d’IDESCAT
Una dada a tenir en compte amb aquests gràfics és que comptabilitzem com a població juvenil
els habitants amb edats compreses entre els 12 i els 35 anys.
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La població juvenil a Roda de Berà, actualment representa un 25 % del total de la població
total, tenint en compte que la nostra franja d’edat és més àmplia que la que marca la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Si agafem la franja oficial de 15 a 29 anys
podem comprovar com el pes de la població jove respecte a la població total no ha deixat de
disminuir durant l’última dècada.
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La gràfica anterior mostra el percentatge del descens de la proporció de la població jove
respecte a la població total, prenent com a referència els joves de 15 a 29 anys de Roda de
Berà, durant el període 2005 -2015. La gràfica s’ha creat amb el sistema d’indicadors sobre la
joventut de Catalunya, a partir del Padró Municipal d’habitants de l’IDESCAT.
Una altra de les dades que ens interessa conèixer és la de la distribució juvenil per edats, ja
que les necessitats, els interessos i les problemàtiques són diferents segons els grups d’edat.
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A la gràfica anterior es pot observar el nombre de joves per franges d’edat i sexe. Es pot
comprovar que el grup més nombrós és el de 26 a 35, tot i que inclou més anys que els altres
grups, creiem que les necessitats i interessos poden ser semblants.
Des de les polítiques juvenils és complicat arribar a aquesta franja d’edat, les accions que
anirien

adreçades

a

aquesta

població

s’han

de

planificar

d’una

manera

més

interdepartamental, i hi entren en lloc més polítiques d’ocupació que d’educació, per exemple.
La següent gràfica ens informa que el 71,24% dels joves entre 15 i 29 anys són nascuts a
Catalunya, el 3,58% a la resta de l’Estat Espanyol i el 25,18% són d’origen estranger. La dada
més significativa és el percentatge de població estrangera en aquesta franja d’edat, en un
moment en què la població immigrant està davallant, i més si la comparem amb la relativa a
la població general, això ens indica que molta de la població que ve de fora del nostre país
són persones joves amb unes necessitats específiques, com a jove i com a immigrant.
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Al diagrama següent podem comprovar el continent d’origen dels joves immigrants que viuen
al municipi.
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La nostra situació geogràfica fa que es creï una oferta laboral estacional en èpoques
estiuenques que provoca un flux d’atur i ocupació oscil·lant, és a dir, durant l’estiu i les festes
de Nadal, la taxa d’atur baixa i és més fàcil trobar una feina, però aquesta feina és temporal i
normalment no ofereix unes bones condicions laborals: sous escassos i moltes hores de
treball.
La part positiva d’aquest tipus de feina és que pot oferir una primera presa de contacte amb
el món laboral per als joves; joves que busquen la seva primera feina o joves que estudien
durant l’any i volen estudiar a l’estiu.
A la gràfica següent es reflecteix l’evolució de les mitjanes anuals de l’atur registrat al llarg
dels quatre últims anys en la població juvenil del nostre municipi, de 16 a 34 anys.

La dada més significativa d’aquest gràfic és que l’atur registrat va disminuint, segons les dades
extretes d’IDESCAT. Això ens aporta una visió positiva de quina és la tendència.
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2.3 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
JOVES
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 va dissenyar dues enquestes, una adreçada a
la població de 12 a 17 anys i una altra per a majors de 18 anys.
Les enquestes es van fer arribar als joves per diversos canals, d’una banda es va penjar a
internet i els joves podien respondre-les on-line; i d’altra banda es van anar lliurant en mà. A
més, per fer-les arribar als joves es van aprofitar els recursos que teníem a l’abast: es van
donar enquestes al coordinador pedagògic de l’institut i ell les va repartir entre els alumnes de
3r i 4t; es van donar enquestes (en aquest cas de majors de 18 anys) als joves de l’Associació
Juvenil Roda Jove; alguns joves usuaris del PIJ se’n van portar enquestes per als joves que
estan cursant batxillerat; i per últim es van realitzar enquestes directament al PIJ, pels joves
que hi accedeixen habitualment.
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 es accions adreçades
a ells que existeixen al nostre poble.
En total ens van arribar 109 enquestes: 100 de joves menors de 18 anys i 9 de majors. Aquesta
participació és una primera dada significativa, ja que reflecteix el perfil de població al qual ens
és més fàcil arribar.
Els resultats que vam extreure es resumeixen a continuació:
1. Coses que troben a faltar al municipi:
a. Sobretot espais d’oci i zones comercials

15
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Centre comercial
10
Formació secundària no obligatòria 1
Zona comercial
10
Skate park
1
Gimnàs
2
Cinema
4
Castellers
1

16

2. Coneixement del municipi:
a. Segons les enquestes tenen un bon coneixement dels equipaments i serveis
del municipi

b. Principalment són recursos esportius i
culturals
c. No coneixen els serveis de feina per
l’edat

Ajuntament
100
Biblioteca
99
PIJ
95
Casal Municipal Les Monges 95
Casino Municipal
95
Pavelló
88
Consultori mèdic
83
Frontó
79
Club Atlètic Roda de Berà
76
Club Tennis Barà
72
Campus d'estiu
70
Espai Juvenil
56
Oci de Nit
54
Zona Esportiva Eixample
48
Borsa de Treball
42
Zona Esportiva Nou Roda
42
Centre cívic Roca Foradada
33
Patronat
22
Garantia Juvenil
21
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3. Saben on trobar la informació sobretot educativa. Segons les seves aportacions no
tenen problemes per trobar la informació, saben on anar a buscar-la, sobretot si es
tracta d’informació educativa.

Saben on anar per trobar informació
50
40

17

30

20
10
0
1
Estudis

Treball

Oci

Esports

Drogues

Sexualitat

Solidaritat i cooperació

Medi Ambient

Cultura

Contra la violència

No saben, no contesten

4. Tipus d’oci que consumeixen:
Majoritàriament Internet, sortir amb els amics, televisió, cinema i videojocs. En
general, està molt present el tema dels ordinadors i els vídeojocs.

TIPUS D'OCI QUE CONSUMEIXEN
Excursions
7%
Jocs d'ordinador
7%

Teatreball
2% 1%

Internet
17%

Relacions
Familiars
11%
Xerrar amb els
amics
16%
Videojocs
11%

Cine
13%

Televisió
15%
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5. L’àmplia majoria del joves, el 97 %, té intenció de continuar estudiant.
6. La gran majoria dels joves menors de 18 anys no pertanyen a cap associació, i dels
majors més o menys la meitat (aquesta dada pot estar esbiaixada perquè molts dels
joves que van contestar van ser els socis de l’associació juvenil)

Pertanyen a una associació o entitat
menors de 18 anys

44%
56%

Pertanyen a una associació o entitat
majors de 18 anys

17%

83%

Els tipus d’associacions o entitats a les quals pertanyen la gran majoria dels joves enquestats
són associacions juvenils o esportives.
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7. En quant al consum de substàncies, se’ls va preguntar si consumien, o havien
consumit alguna vegada:
a. Tabac:

19

b. Alcohol:

c. Drogues:
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8. Accés a les drogues. Malgrat els resultats de la qüestió anterior, gairebé el 80% dels
joves considera que és fàcil o molt fàcil aconseguir drogues.

20

9. Serveis i/o equipaments necessaris per millorar la vida dels joves a Roda. Segons els
joves, a continuació es recullen les propostes d’equipaments i/o serveis que serien
necessaris per millorar la seva vida al nostre municipi.
Més concerts, música en directe, festes joves 47
Centre d'oci (tendes, cinemes, etc.) 46
Més instal·lacions esportives 38
Servei d'orientació per a joves (estudis, treball, sexualitat..) 31
Competicions esportives entre municipis 24
Més llocs de trobades i intercanvi de coneixements, idees, iniciatives, hobbies…) 20
Espai de creació artística 19
Visites culturals, sortides, excursions 18
Més punts d'accés gratuït a internet 18
Obrir les escoles fora de l'horari escolar, per poder anar-hi a fer activitats, com per exemple
jugar a futbol 12
Més parcs i jardins 11
Donar assessorament a les activitats joves 10
Carril bici

8

Altres:

6

Rebre informació per xarxes socials

5
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AGENTS JUVENILS
Una altra visió que volíem recollir al PLJ era la que tenien els diferents agents del municipi
que treballen d’una manera o d’una altra amb la població juvenil de Roda. Algun d’ells estan
en contacte directe i exclusiu amb els joves, i d’altres tot i no estar de manera directa amb ells,
són coneixedors de la realitat socials i tenen dintre de les seves funcions, el perfil juvenil.
Per recollir aquests punts de vista es van realitzar entrevistes als següents professionals:


Regidor de Joventut de l’Ajuntament de Roda de Berà.



Coordinador pedagògic de l’institut de secundària de Roda de Berà.



Tècnica d’inserció laboral de la Borsa de Treball Municipal i del Punt de
Distribució d’Aliments municipal.



Professora de l’Escola d’Adults Municipal.



Educadora Social de l’EBASP de Roda de Berà.



President de l’Associació Juvenil “Roda Jove

Totes les entrevistes es van dur a terme de manera personal i programant-les amb els agents.
Es va seguir un guió comú a totes les entrevistes que va servir per anar conduint la conversa,
però en cap cas es tractava de preguntes tancades, anaven orientades cap a la visió que tenia
cada professional sobre la joventut del municipi des del seu àmbit professional, quines
actuacions a nivell juvenil podien ser beneficioses des de la vessant de cadascun d’ells, què
trobaven a faltar per poder treballar millor amb la població juvenil i com a professionals, què
es podria millorar. Aquestes entrevistes van ser personals i programades.
A continuació hi ha l’extracte de les entrevistes, però les conclusions comunes que es poden
extreure de les converses són:
1. Hi ha una falta de formació dels joves. Tenim un gruix de joves que no van acabar els
estudis per anar a treballar, i que a causa de la situació de crisi actual s’han trobat
sense feina i sense formació.
2. Aquesta falta de formació es complementa amb una quantitat de famílies joves, amb
càrregues, sense feina ni ingressos que han de viure de les ajudes socials. I que a
causa de la falta de formació tenen molt complicat trobar una feina per poder sortir
d’aquest sistema.
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3. A part de la falta de formació a nivell acadèmic, també ens trobem amb famílies
desestructurades, sense recursos personals (o amb pocs recursos) per educar i
solucionar els problemes que poden provocar algunes conductes repetitives dels joves.
A més, la majoria d’aquestes famílies utilitzen els recursos socials com una solució
immediata, però no “accepten” un canvi d’hàbits, d’actituds o d’orientacions
professionals per reconduir les situacions personals.
4. Un altre aspecte que va ser comú en diferents converses va ser la sensació d’alt
consum de drogues per part dels joves, una actitud molt normalitzada tant en la
població juvenil com en moltes de les famílies que accedeixen als diferents serveis.
5. I per últim, una altra de les constants és la percepció de poca cohesió social i sentiment
de pertinença al municipi, de la població juvenil.
Regidor de joventut de l’Ajuntament de Roda de Berà.
Aquesta entrevista va ser molt clarificadora perquè l’actual regidor de joventut del municipi,
anteriorment havia estat tècnic de joventut, així que la seva percepció era global. Com a
regidor el que més volia destacar era la falta de cohesió social d’una banda, i la preocupació
pels temes d’ocupació, ja que segons ell, aquests dos temes estaven molt relacionats.
Coordinador pedagògic de l’institut de Roda de Berà.
La entrevista amb el coordinador pedagògic de l’institut de Roda de Berà va aclarir que el que
més preocupa a l’equip directiu de l’institut és la poca implicació de les famílies en el procés
educatiu dels joves, cosa que impedeix una bona tasca diària per part dels professors que es
veuen moltes vegades qüestionats pels propis pares. Tenen la sensació

de ser una

“guarderia” on les famílies l’únic que volen aconseguir és que els seus fills no estiguin al carrer
i finalitzin els estudis obligatoris, però traspassen tota la responsabilitat a l’institut.
Un dels aspectes més destacats de la seva visió dels joves és la falta de motivació i inquietuds
que tenen els joves del municipi. Troben a faltar una base educativa familiar que els ajudi a
desenvolupar-se i a prendre decisions. Aquest fet provoca la majoria dels problemes
conductuals amb els que es troben.
Una de les aportacions que van fer és que seria interessant tenir un aula UEC (Unitat
d’Escolarització Compartida) en el propi municipi, ja que, fins ara, els joves derivats a la
UEC han de marxar a Torredembarra i es perden pel camí.
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Respecte a la cohesió social, veuen la necessitat de treballar de manera conjunta amb
diferents serveis del municipi per poder abraçar la majoria dels aspectes implicats en la vida
dels joves.
Tècnica d’inserció laboral de la Borsa de Treball Municipal i del Punt de Distribució d’Aliments
(PDA) de Roda de Berà.
La tècnica d’inserció laboral de la Borsa de Treball Municipal, també fa les funcions de
responsable del Punt de Distribució d’Aliments dels Serveis Socials municipals.
Segons la seva visió, la principal problemàtica dels joves del municipi es troba en la mancança
de formació bàsica. Molts van deixar els estudis per una feina ràpida d’aconseguir, en una
zona de turisme, però des que va arribar la davallada laboral, aquests joves que, fins i tot a
dia d’avui, han creat una família, s’han quedat sense treball i sense estudis bàsics.
Comenta que molts dels seus usuaris, tant en la borsa de treball com en el PDA són joves
amb edats compreses en la franja d’edat que treballem nosaltres, però que tenen fills i no
tenen com mantenir-los.
El protocol que utilitzen en el departament de borsa de treball de Roda de Berà, és guiar el
jove i derivar-lo a l’impulsor de Garantia Juvenil que està ubicat cada quinze dies a les
instal·lacions del PIJ. Per aquest motiu, la borsa de treball no té una línia contínua de treball
amb el jove.
Tot i això, una de les aportacions que creu necessàries és la creació de places de formació
ocupacional al mateix municipi basada en les necessitats professionals del territori, per tal de
facilitar a la població juvenil tenir una formació professional que els ajudi a trobar feina segons
les demandes reals. En aquesta línia, les professions més demandades són cuiner o ajudant
de cuiner i cambrer.
En la línia de temes de cohesió social, la seva proposta és la possibilitat de crear un grup de
voluntaris joves sensibilitzats amb temes socials que poguessin ajuda a recollir aliments en
diferents campanyes que es realitzen al municipi.
També apunta el tema de l’habitatge com una gran preocupació dels usuaris d’aquest
departament.
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Educadora Social de l’equip de l’EBASP de Roda de Berà
L’educadora social del nostre municipi que pertany a l’equip de l‘EBASP del Consell Comarcal
del Tarragonès també va aportar la idea de la necessitat d’aconseguir un tipus de formació
més pràctica i menys acadèmica, sobretot per als joves que no aconsegueixen treure’s la
titulació oficial de l’ESO.
La tipologia d’usuaris amb què treballen, són famílies d’estructurades amb problemes familiars
i econòmics i moltes d’aquestes famílies són joves. En aquesta línia també comenta que molts
d’aquests joves són consumidors de drogues i alguns d’ells fins i tot amb problemes amb la
justícia per aquest motiu.
Una de les propostes que fa és que s’hauria de treballar des de la prevenció, per tal d’evitar
que els col·lectius més joves s’emmirallin en aquest tipus de sistema de vida i poder-los oferir
alternatives.
Una altra aportació seria la creació d’una escola de pares al municipi i per poder fer xerrades
o taules de discussió, per dotar d’eines i recursos a les famílies per afrontar les necessitats
dels joves.
Professora de l’escola d’adults de Roda de Berà.
La professora de l’escola d’adults també havia estat anteriorment tècnica de joventut al
municipi, d’aquesta manera també té una visió global de la població juvenil de Roda, però en
aquest cas ens vam centrar en el tema formatiu i en els joves que arriben a l’escola d’adults.
Fa pocs anys que es va crear una formació específica per als joves que sortien des de l’institut
sense la titulació acadèmica bàsica i que no podien accedir al mercat laboral. Des d’aquest
àmbit el que es detecta, a més de la falta de formació és la falta de motivació i de consciència
per part dels joves sobre la necessitat d’aquesta formació bàsica. La majoria dels joves que
arriben a l’Escola d’Adults creuen que no és necessari tenir formació per poder accedir a un
lloc de treball, continuen creient que trobaran feina malgrat no tenir coneixements. Des de
l’escola es treballa molt el tema de conscienciació sobre aquesta necessitat.
També es troba amb joves que desconeixen com funciona el sistema educatiu i de quines
opcions tenen per reconduir la seva trajectòria vital, joves sense recursos personals que
prioritzen la immediatesa i que abandonen qualsevol tema que els demani un mínim d’esforç.
Des de l’escola d’adults també es corrobora el consum normalitzat de substàncies il·legals per
part dels joves.
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Es valora el treball en xarxa que s’està fent amb els diferents serveis educatius i socials del
municipi per tal de tractar les necessitats de la població juvenil.
Una de les propostes és una oferta de cursos més manuals i pràctics, tipus càpsules, cursos
curts i que responguin a necessitats reals dels joves a nivell de formació.
President de l’Associació Juvenil “Roda jove”
El 2013 es va crear una associació juvenil a Roda de Berà amb l’objectiu de crear activitats
per a joves. Es tracta d’una associació oberta a qualsevol persona entre 16 i 30 anys, tot i que
el perfil majoritari són nois i noies de 22 a 25 anys.
Vam parlar amb el seu president i des de la seva visió, la seva conclusió és que ens trobem
amb una població juvenil poc implicada i que costa molt de motivar. Són capaços d’organitzarse per a activitats de lleure, però costa fer-los col·laborar en accions on s’ha de treballar o que
suposa un esforç. En aquest sentit, coincideix amb altres agents que comenten la falta de
motivació dels joves, o el baix sentiment de pertinença al municipi.

2.4 ANÀLISI DE 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 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.
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 quatre municipis que integren el conveni “TRAC”
s’organitzen al llarg de l’any algunes sortides de manera fixa perquè tenen molta
acceptació per part dels joves, sobretot lúdiques, però on s’intenta treballar altres
aspectes de participació, relacions personals, foment de l’esport, etc., a més facilita la
mobilitat dels joves per motius d’oci:
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o

Esquiada jove: al mes de febrer, aproximadament, i adreçada a joves a partir de
14 anys.



o

Parc Aquàtic: al mes de juliol, per a joves a partir de 12 anys.

o

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

Oci de nit: activitat d’oci nocturn alternatiu que es realitza l’últim divendres de cada
mes. Normalment són activitats esportives i es pretén oferir un espai d’oci saludable
per als joves. Fins ara s’han realitzat campionats de futbol, tennis taula, sessions de
cinema, etc. En principi, està adreçat a joves a partir de 12 anys, tot i que el públic real
són nois d’entre 14 i 16 anys.



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.



Espai Juvenil: és una activitat de l’estil d’un parc de Nadal, però en horari nocturn i
adreçat a joves a partir de 12 anys. Es realitza durant les vacances de Nadal de 10 a
12 de la nit.



Esports: el municipi compta amb diferents equips i/o clubs de diverses disciplines
esportives amb secció juvenil:
o

Futbol: Club Atlètic Roda de Berà

o

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

o

Patinatge: Club de patinatge de Roda de Berà

o

Pàdel

o

A més, el municipi disposa de diferents instal·lacions, tant municipals com
privades per practicar diferents esports com tennis, natació, petanca, tir amb arc,
frontó, etc.



Formació: El municipi compta amb poca oferta formativa, fet del qual és conscient
l’administració local i que s’intenta treballar en aquesta línia. 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 l’ajuntament en matèria de formació són:
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o

Classes de reforç per als alumnes de secundària: es realitzen al local municipal
de joves, dimarts i dijous de 4 a 6 de la tarda. Està adreçat a qualsevol alumne
que cursi secundària (obligatòria o post obligatòria), tot i que els usuaris reals són
nois i noies d’ESO. Hi ha un total de 10 places per omplir.

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,
des de fa dos cursos es va crear el curs de preparació per a les proves lliures per
a obtenir el graduat d’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 vénen 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.



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, des de fa un any, aproximadament, es disposa, cada 15 dies, d’un
tècnic d’inserció laboral de Garantia Juvenil del Consell Comarcal del Tarragonès,
que s’ubica al Local de Joves.
o

Tècnic Impulsor 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. El tècnic impulsor 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.
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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.



Salut: no hi ha cap acció definida específica per als temes de salut. Els tallers es
planifiquen directament des de l’institut i per tant només afecten els joves escolaritzats
en secundària.



Mobilitat: a causa de la distribució geogràfica del municipi, l’Ajuntament posa a l’abast
dels estudiants de secundària obligatòria un servei de transport per poder accedir a
l’institut de secundària que es troba al nucli urbà. Tot i no ser un servei gratuït, està
facilitat, subvencionat al 90% i gestionat per l’Ajuntament.



Associacionisme: al 2013 es va crear una associació juvenil anomenada Roda Jove,
adreçada a qualsevol jove del municipi entre 16 i 30 anys. L’objectiu de l’associació és
crear activitats per a joves i col·laborar amb altres entitats locals per fomentar el
dinamisme del municipi i l’associacionisme entre els més joves. En aquests anys de
funcionament han organitzat la majoria de les activitats juvenils en col·laboració amb
l’Ajuntament, i han participat en diferents esdeveniments de manera col·laborativa amb
diverses associacions del municipi.

2.5 CONCLUSIONS I ORIENTACIONS
Després de realitzar l’anàlisi de la situació del municipi en general i dels joves en concret, es
poden extreure les següents conclusions i orientacions per a la definició de les nostres
actuacions en matèria de joventut.
1. Dintre de les accions destinades a la població juvenil es donarà prioritat a la formació
i al desenvolupament de plans d’ocupació on s’incloguin els perfils juvenils, com un
perfil prioritari. Es planificaran accions formatives que vagin en la direcció que demani
el món laboral del nostre territori. Es continuarà treballant en col·laboració amb la borsa
de treball municipal per tractar de detectar les demandes i les necessitats tant dels
joves com de les empreses que pugin estar interessades.
2. Es mantindran les línies d’actuació de sortides de lleure, de neu, culturals, etc., per tal
de facilitar la mobilitat de la població juvenil, ja que són accions que tenen molta
demanda entre els usuaris.
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3. Una línia metodològica que ens ha funcionat molt bé des de sempre, és el treball en
xarxa i de cooperació i col·laboració entre diferents entitats i institucions. D’aquesta
manera s’optimitzen els recursos existents, es minimitzen les despeses i es pot arribar
a més joves.
Dintre d’aquesta línia englobem:


Treball en xarxa amb els PIJ’s del territori més proper.



Treball en coordinació amb diferents entitats municipals com pot ser la Borsa
de Treball, la Biblioteca o l’Escola d’Adults Municipal.



Coordinacions periòdiques amb l’institut de secundària del municipi.



Col·laboracions amb les associacions del municipi per realitzar diferents
accions, tant adreçades a la població juvenil com adreçades al públic en
general, però que demanen la participació dels joves. En aquest sentit, es
treballarà de manera més intensa amb l’associació juvenil “Roda Jove”.

4. A nivell tècnic es mantindrà i potenciarà la taula de prevenció i mediació comunitària
que es va encetar al novembre de 2015, per tal de buscar opcions i alternatives la
franja de població juvenil que es pot trobar en situació de risc.
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3. MISSIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

La missió del Pla Local del 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. METODOLOGIA DE TREBALL

El Pla Local de Joventut de Roda de Berà, pretén ser una eina de planificació estratègica per
donar l’oportunitat als 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 en compte la diversitat i els diferents
models de vida.
D’aquesta manera hem d’entendre que el PLJ ha de donar sentit i intentar englobar totes les
dimensions vitals de la població juvenil, tenint en compte les seves necessitats, les seves
expectatives i sobretot la seva pròpia visió.
Els procediments metodològics estan adaptats a la nostra realitat municipal, però sempre
seguint els principis rectors i els criteris metodològics que articulen el Pla Nacional de
Catalunya 2010 – 2020:


Participació: per tal de contemplar el paper actiu dels joves com a ciutadans en el
conjunt de la societat.



Transformació: treballant en línies inclusives per tal d’intentar arribar a la majoria dels
joves i abraçar les diferents dimensions de la realitat social.



Integralitat: en aquest sentit intentarem cobrir la majoria dels aspectes del conjunt de
la vida de les persones joves.



Qualitat: el PLJ ha d’incloure mecanismes necessaris per garantir la qualitat de les
polítiques de joventut del municipi

4.1 PARTICIPACIÓ
La participació és un procés bàsic i imprescindible per apoderar qualsevol ciutadà a ser
responsable del seu desenvolupament vital. 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 de d’aquesta dimensió
participativa per tal que la població juvenil pugui construir i desenvolupar canvis en el seu
entorn més proper.
En la primera fase d’aquest pla, la fase de diagnosi, el joves han participat de manera activa,
i la pretensió és que ho continuïn fent en la resta de fases.
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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 complicat. El nostre objectiu és apoderarlos 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 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 planificades i gestionades pels propis joves.
D’aquesta manera es definiran diferents línies d’actuació per aconseguir la coresponsabilitat
en el desenvolupament de les polítiques juvenil, 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. Dintre del PIJ se centralitzen la majoria de les accions destinades als joves. Des
d’aquí es fa la coordinació, derivació, recull d’inquietuds, necessitats, propostes, etc.,
de totes les actuacions en matèria de joventut. Els dinamitzadors juvenils seran el pont
d’interlocució entre els joves i l’administració. El PIJ ha de ser el lloc nuclear de gestió
de les polítiques 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 per dissenyar accions conjuntes, no solapar-se i poder oferir
el suport necessari. Dintre d’aquests serveis ens trobaríem per exemple, l’institut
d’ensenyament secundari, l’associació juvenil “Roda Jove”, diferents associacions del
municipi, etc.



En la mateixa línia aniria el treball per aconseguir la implicació dels joves, associats o
no, en el voluntariat de diferents accions municipals 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
Les característiques estructurals del nostre municipi: geogràfiques, gestores, ocupacionals,
etc., obliguen que aquest principi rector sigui bàsic al nostre Pla; per poder afavorir
l’apoderament de les persones joves s’han de proposar línies inclusives capaces d’arribar i
transformar les diferents realitats socials.
Les desigualtats socials, agreujades per la conjuntura econòmica que venim arrossegant fa
anys, que afecten la majoria de la població i especialment la població juvenil, condiciona una
perspectiva global que abraci les diferents dimensions de la realitat social: ocupació, formació,
cohesió social, transmissió de valors, sentiment de pertinença, etc.
El caràcter universal de les nostres actuacions pretendrà lluitar o reduir les desigualtats socials
de la nostra població:


El Punt d’Informació Juvenil és un agent igualador, 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 dels
joves recursos i eines per tal d’afavorir-ne l’accés de joves que podrien patir de
desigualtats socials per motius econòmics, socials, ciutadans, etc.



S’ofereix l’accés a la informació de manera gratuïta mitjançant la difusió de les accions
per mitjans públics i gratuïts: emissora local, xarxes socials, entitats municipals i
comarcals: biblioteca, patronat municipal, hotel d’entitats, borsa de treball, etc.,



Es realitzen coordinacions amb l’equip de serveis socials, tant comarcals com
municipals per realitzar les derivacions bidireccionals en cas de detectar necessitats
específiques.



Una nova línia d’actuació d’aquest any és la creació d’una taula de prevenció, mediació
i reparació de danys, on hi ha incorporats diferents agents socials per tal de crear els
recursos i les accions necessàries per reduir les actuacions dutes a terme per part d’un
col·lectiu juvenil concret, que actua de manera més o menys impune al municipi.

4.3 INTEGRALITAT
El PNJ de Catalunya planteja unes polítiques de joventut amb una visió integral. Com
qualsevol projecte amb un fons educatiu i social s’han de tenir en compte totes les dimensions
de la vida de les persones per poder tenir èxit i aconseguir un desenvolupament complet.
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Dissenyar

de

manera

integral

significa

treballar

des

de

la

transversalitat,

la

interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat, i fomentar el treball en xarxa per definir objectius
comuns entre els diferents departaments, institucions, agents, ec., que hi participen.
En aquesta línia, treballarem amb totes les àrees del nostre ajuntament, implicant el màxim
possible de regidories amb propostes d’accions destinades a la població juvenil. No hi ha cap
calendari establert de treball amb la resta de regidories, però sí amb la de joventut, amb qui
es realitzen reunions quinzenals. El fet de ser un Ajuntament relativament petit facilita la
disponibilitat dels diferents regidors i és fàcil posar-se en contacte amb ells i aconseguir
concertar una reunió.
A continuació es presenta un quadre que recull la implicació de les diferents àrees de
l’ajuntament, així com d’altres entitats i associacions tant municipals com supramunicipals, en
les diferents accions i actuacions que es duen a terme en matèria de política de joventut. En
aquest quadre queden reflectits alguns criteris metodològics importants a nivell d’integralitat:


Es pot comprovar que tots els departaments del nostre ajuntament participen en
alguna de les accions de polítiques juvenils que es planifiquen, fet que reforça que es
realitzen polítiques de joventut integrals, realistes i eficients. També es reflecteix el
compromís dels nostres representants polítics perquè aquestes accions arribin al
major nombre de població juvenil possible.



Un altre fet destacat que reflecteix el quadre és que no hi ha cap acció on intervingui
únicament i en exclusiva el departament de joventut. En totes i cada una de les accions
planificades intervé, a més de la regidoria de joventut, alguna altra regidoria,
associació i/o entitat per donar pes a l’actuació.
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Alcaldia
Hisenda, governació,
ocupació
Serveis, esports,
ensenyament i comerç
Urbanisme, infància i
joventut
Turisme, salut, medi
ambient i festes
Cultura , acció social,
dona i gent gran
PIJ's zona TRAC
Consell Comarcal del
Tarragonès
Patronat Municipal
d'Esports
Ràdio Municipal
Borsa de Treball
Municipal
Associació Roda Jove
Associació Cultural Les
Monges
Institut d'Educació
Secundària
Associació FIC-CAT
Escola d'adults
municipal
Entitat Intermèdia

4.4 QUALITAT
Per tal de garantir la qualitat de les polítiques municipals de joventut, hem d’incloure al PLJ
els mecanismes necessaris per assegurar que les accions planificades i realitzades estan
adequades a la realitat del territori, sota un principi de proximitat i que responen a les
necessitats reals i als projectes de vida de la gent jove del nostre territori.
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L’anàlisi de la nostra realitat propera, emmarcada en la situació econòmica actual, ens
impulsarà a planificar accions innovadores i creatives que resultin eficaces i eficients. Durant
els últims anys s’ha intentat ser imaginatius i optimitzar els recursos per tal de donar respostes
noves amb el mínim de recursos possibles. En aquest sentit, l’eina indispensable és
l’avaluació; és molt important una bona avaluació on intervinguin el màxim possible d’agents
implicats per obtenir informació des de diferents punts de vista de l’impacte transformador de
les nostres accions.
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5. LÍNIES D’ACTUACIÓ

5.1 OBJECTIUS
En aquest pla ens plantegem dos grans objectius que marcaran les nostres actuacions:
 Garantir l’accés universal a tots els joves 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 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 s’exposen els objectius i les diferents accions que es planificaran per al proper
període 2016-2019, en relació amb el diagnòstic de la realitat juvenil.
El Pla Local de Joventut de Roda de Berà serà el nostre marc de referència, i intenta aproparse de la manera més exacta a la realitat territorial que ens envolta; però som conscients que
aquesta realitat és canviant, sobretot en el cas de la població juvenil, i que no podrem assolir
tots els objectius proposats.
Aquest hauria de ser un document dinàmic i capaç d’anar adaptant-se a les necessitats
canviants del jovent, però aquestes accions planificades han d’intentar donar resposta a les
demandes que l’anàlisi de la realitat del municipi ens ha donat com a prioritàries.
Per poder definir, planificar, implementar i avaluar les accions adreçades als joves, partim del
Punt d’Informació Juvenil de Roda de Berà. El PIJ, gràcies a la feina dels tècnics juvenils,
dinamitzadors juvenils, monitors, etc., i amb el suport de la regidoria de Joventut, que porta
molts anys apostant per les polítiques juvenils, s’ha convertit en el punt de referència per a
molta de la població jove de Roda de Berà, així com el centre de planificació i gestió de la
majoria de les actuacions en matèria de joventut que es realitzen al municipi.
La relació d’accions que es presenten a continuació estan distribuïdes segons els eixos
principals del PNJCat 2010-2020
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EDUCACIÓ
Objectiu general

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

Objectius



Apropar els recursos educatius a la població juvenil.

específics



Crear i mantenir cursos d’educació formal per tal de
reintegrar els i les joves al sistema educatiu.

Actuacions



Establir espais d’estudi per als joves



Preparació per a les proves lliures per a l’obtenció del
graduat escolar de secundària.

Descripció



Preparació per a les proves d’accés a grau mig



Reforç escolar per a alumnes de secundària

Es treballarà per tal de mantenir l’espai, que tenen els joves que
estan estudiant a l’institut, per poder fer els deures acadèmics
amb el reforç d’una persona que els pugui ajudar.
D’altra banda, se seguirà treballant en la línia que es va començar
el curs 2013-2014, per tal d’oferir al municipi, la preparació per a
les proves lliures per a l’obtenció del graduat d’educació
secundària i per a les proves d’accés a grau mig, per tal que els
joves que van deixar els estudis reglats puguin reprendre la
formació formal.

Destinataris

Reforç escolar: joves a partir de 12 anys que estiguin cursant
ESO
Preparació per a les proves lliures GES: joves a partir de 18 anys.
Preparació per a les proves d’accés a grau mig: joves a partir de
17 anys

Ubicació

Reforç escolar: aula d’estudi del PIJ
Preparació proves: Escola d’adults

Temporalització

Són actuacions amb durada de curs escolar, comencen al
setembre i s’acaben al juny. La preparació per a les proves acaba
just després de realitzar els exàmens oficials, normalment al mes
de maig.
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EDUCACIÓ
Objectiu general
Objectius

Apropar la formació no formal per als joves dintre del municipi


Programar cursos de formació no formal al municipi per tal
que els joves no hagin de marxar fora a realitzar-los.

específics


Oferir una oferta d’educació no formal com a complement a
la formació integral dels joves.



Facilitar als joves una formació per tal d’ampliar els seus
coneixements com a sortida laboral

Actuacions
Descripció



Realització de cursos relacionats amb el món del lleure

Es tracta d’organitzar diferents cursos del món del lleure de
manera periòdica al llarg de l’any: cursos de monitors,
premonitors, directors, monitor de menjador escolar, etc.
Aquesta formació tindria dos vessants, d’una banda donar un
recurs formatiu als joves i d’altra, crear una formació amb sortida
laboral que pot donar resposta a la demanda de monitoratge ens
els diferents projectes i serveis que hi ha al llarg de l’any al
municipi.
Aquesta formació es realitzarà amb la resta de municipis del
projecte TRAC per tal d’aprofitar recursos i abaratir despeses,
així com poder oferir un preu assequible per als joves. I es farà
de manera rotativa a cada municipi per tal d’afavorir la mobilitat
dels joves.

Destinataris

Segons els cursos, pot anar des de joves de 13 anys per als
cursos de premonitors, fins a joves de 18 anys per al de directors.

Ubicació

Als espais juvenils que destini cada municipi. A Roda de Berà al
Local Municipal de Joventut.

Temporalització

Diferents cursos durant el període escolar.
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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



Orientar laboralment els i les joves

específics



Facilitar la informació i l’assessorament laboral als joves

Actuacions



Garantia Juvenil

Descripció

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. El tècnic
impulsor 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.

Destinataris

Joves entre 16 i 29 anys

Ubicació

PIJ

Temporalització

És una actuació que es realitza al llarg de l’any.
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TREBALL
Objectiu general

Incloure la població juvenil com a perfil prioritari en la selecció
de personal

Objectius



de feina del municipi

específics
Actuacions

Facilitar la incorporació de la població juvenil a les ofertes



Fer que la població juvenil sigui un dels perfils prioritaris en
els plans de col·laboració social i dinamització econòmica
del municipi.

Descripció

Durant l’any es van creant diferents plans de dinamització
econòmica i col·laboració social en què s’incentiven les
empreses del municipi perquè contractin persones a l’atur i
empadronades a Roda, o bé es contracta gent a l’administració
per tal de reforçar serveis que ho necessitin.
Fins ara, i a causa de les grans necessitats socials, els joves no
eren un col·lectiu prioritari; es prioritzaven caps de famílies amb
càrregues.
Com que l’ocupabilitat és una de les línies de treball que ens hem
marcat amb els joves, de cara als pressupostos del 2017, la
població juvenil s’inclourà com a col·lectiu prioritari en aquestes
actuacions de dinamització econòmica.

Destinataris

Joves entre 16 i 29 anys

Ubicació

Borsa de Treball

Temporalització

A partir del 2017
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HABITATGE
Objectiu general
Objectius

Facilitar als joves l’accés a l’habitatge


Crear una borsa d’habitatge dotacional, amb lloguers socials



Habitatges dotacionals

específics
Actuacions
Descripció

Es tracta de destinar per a lloguer social, una borsa de pisos i
cases de titularitat municipal.
La població juvenil serà uns dels perfils prioritaris per poder
accedir a aquests lloguers.

Destinataris

Joves entre 18 i 35 anys

Ubicació

Departament d’Urbanisme

Temporalització

A partir del 2018
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SALUT
Objectiu general

Prevenir conductes de risc entre els joves a través del foment
d’estils de vida saludables.

Objectius



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

específics



Facilitar l’accés dels joves als esports

Actuacions



Oci de nit



Campionats esportius: pàdel, futbol, futbol sala



Classes de ball modern

Descripció

Són accions destinades a fomentar la pràctica de l’esport en la
població juvenil, per tal d’evitar conductes de risc en el consum
de tabac, alcohol i altres tipus de dogues.
Oci de Nit és una acció planificada directament per l’àrea de
joventut.
Els campionats esportius estan organitzats per diferents entitats
en col·laboració amb l’Ajuntament.
Les classes de ball de saló estan organitzades en col·laboració
amb l’Associació Juvenil.

Destinataris

Depèn de les actuacions, principalment és joves a partir dels 12
anys.

Ubicació

Temporalització

Als espais esportius del municipi:


Poliesportiu municipal



Zona esportiva eixample



Camp de futbol



Local Municipal de Joves

Al llarg de l’any

43

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019

CULTURA I OCI
Objectiu general
Objectius

Oferir una oferta cultural i lúdica específica per als joves


Facilitar l’accés dels joves a les ofertes culturals i lúdiques
existents

específics


Utilitzar la cultura com a eina de dinamització juvenil



Promoure entre la població jove un oci menys consumista,
oferint activitats d’oci alternatiu

Actuacions

Descripció



Facilitar la mobilitat per motius de lleure



Campus d’estiu



Espai Juvenil



Sortides de lleure



Diada Jove



Nit de terror

L’eix de cultura i oci es treballarà des de diferents vessants,
sempre tenint en ment la idea d’apropar als joves un oferta
cultural i lúdica enriquidora per al seu desenvolupament
personal.
Hi ha actuacions consolidades en el temps com són el Campus i
l’Espai Juvenil, amb una gran acceptació per part dels joves i que
donen resposta a les necessitats de les famílies, també.
D’altres actuacions tindran més a veure amb diferents formes de
cultura adients a la condició juvenil.

Destinataris

Depèn de les actuacions, principalment és joves a partir dels 12
anys.
El Campus d’estiu té la franja d’edat limitada fins al 16 anys.

Ubicació

Als espais municipals:


Poliesportiu municipal



Zona esportiva eixample



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
Sortides de lleure: al llarg de l’any. Fixes: febrer, juliol i novembre
Diada Jove: juny
Nit de Terror: octubre
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CULTURA I OCI
Objectiu general
Objectius

Oferir una oferta cultural i lúdica específica per als joves


Facilitar l’accés dels joves a diferents formes de creació
cultural

específics


Estimular la creativitat de la població juvenil



Incentivar els i les joves aficionats/-des al món audiovisual



Fomentar l’associacionisme i la cultura de col·laboració
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entre diferents entitats/associacions del municipi

Actuacions



Col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema en
Català Costa Daurada

Descripció

Aquesta col·laboració es fa des de dues parts. D’una banda,
l’Associació

Juvenil

“Roda

Jove”

col·laborarà

amb

els

organitzadors del Festival en diferents esdeveniments amb
suport logístic.
D’altra banda, el festival té un apartat exclusiu destinat a joves
menors de 35 anys, anomenat “48 hores”, on els participants han
de realitzar un curtmetratge en un màxim de 48 hores amb 2
premisses que li són lliurades el dia d’inici de les 48 hores.

Destinataris

Joves fins a 35 anys

Ubicació

Casino Municipal de Roda de Berà, seu de les projeccions de les
pel·lícules durant el festival

Temporalització

Finals de maig – principis de juny
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MOBILITAT
Objectiu general

Reduir les dificultats de mobilitat de la població juvenil del
territori.

Objectius



alternatiu, facilitant el transport

específics
Actuacions
Descripció

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



Sortides de lleure

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 via 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 més a l’abast.

Destinataris

Joves de 12 a 35 anys

Ubicació

La gestió de les sortides se realitza des del PIJ i en xarxa amb la
resta de municipis del projecte TRAC

Temporalització

Al llarg de l’any
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MOBILITAT
Objectiu general

Reduir les dificultats de mobilitat de la població juvenil del
territori.

Objectius



accedir a l’institut d’educació secundària obligatòria

específics
Actuacions
Descripció

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



Transport dels estudiants fins a l’institut de secundària

Durant la temporada escolar, és a dir, de setembre a juny, hi ha
un servei de transport perquè els joves que viuen en diferents
zones del municipi puguin accedir a l’institut d’educació
secundària obligatòria que es troba al centre urbà.
És un transport que coincideix en horaris amb l’entrada i sortida
de l’institut i recorre tot el municipi.
Aquest servei costa 10 €/mes per alumne i compta amb la
supervisió de dues monitores titulades.
Hi ha un total de 55 places ofertades, exclusives per als alumnes
de secundària, que no s’omplen, normalment.

Destinataris

Joves de 12 a 16/18 anys

Ubicació

La gestió del transport es realitza des del departament de serveis
de l’Ajuntament de Roda de Berà

Temporalització

Durant el calendari escolar
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COHESIÓ SOCIAL
Objectiu general

Afavorir l’associacionisme i la participació juvenil en actuacions
del territori

Objectius



Afavorir el teixit associatiu del territori.

específics



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.

Actuacions
Descripció



Recolzament a l’Associació juvenil “Roda Jove”

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:


Festival de Cap d’any



Rua de Carnaval



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, Baixada de Trastos i Cercavila Juvenil,
dintre dels actes de la Festa Major.



Col·laboració en els actes de Halloween amb la creació del
passatge del Terror



Campionat de Pàdel Solidari dintre dels actes que es
realitzen per col·laborar amb la Marató de TV3



Organització de classes de ball

Destinataris

Joves d’entre 16 i 30 anys.

Ubicació

La seu de l’Associació és al Local Municipal Juvenil.

Temporalització

Al llarg de tot l’any.
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COHESIÓ SOCIAL
Objectiu general
Objectius

Aconseguir la cohesió social i la convivència en el territori


Desenvolupar un programa de prevenció de conductes de
risc i gestió de conflictes, tenint els joves com a població de

específics

referència per a la intervenció


Dotar els professionals que treballen amb la població juvenil
d’eines

per

abordar

els

conflictes

d’una

manera
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constructiva.

Actuacions
Descripció



Taula de prevenció i mediació comunitària



Formació en prevenció i gestió de conflictes

Aquestes accions estan adreçades a fomentar la cohesió socials
del municipi en general, emfatitzant en la població juvenil per tal
d’afavorir la convivència amb la resta de la ciutadania.
Després de la detecció d’un grup de joves amb conductes
conflictives, i en alguns casos delictives, es va decidir posar en
marxa una taula de prevenció i mediació comunitària 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.
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.

Destinataris

Professionals vinculats a les polítiques juvenils de diferents
àrees.

Ubicació

Les taules estan ubicades a l’Escola d’adults municipal per una
qüestió logística

Temporalització

Al llarg de tot l’any
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COHESIÓ SOCIAL
Objectiu general

Aconseguir la cohesió social i la convivència en el territori.
Aconseguir la inserció al món laboral i formatiu.

Objectius



Apoderament dels i les joves

específics



Reinserció al sistema educatiu



Inserció al món laboral

Actuacions



Projecte Start

Descripció

Programa d’orientació laboral i formativa destinat a joves de 16
a 24 anys no escolaritzats i que no treballen.

Destinataris

Joves de Roda de Berà inscrits a Garantia Juvenil en situació de
fracàs escolar i/o dificultat per inserir-se al món laboral

Ubicació

PIJ de Roda de Berà

Temporalització

Des del 29 de març de 2016 fins al 16 de juny de 2016
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6. TEMPORALITZACIÓ

A continuació es presenta la temporalització de les accions i programes que s’han planificat
per als propers quatre anys. Aquesta temporalització intenta aproximar-se a la planificació
realitzada, però hem de ser conscients que aquest és un document dinàmic que s’ha d’anar
adaptant a les noves realitats i necessitats de la població juvenil del nostre territori.
Les accions estan temporalitzades per trimestres anuals i de manera global, tot i que poden
sofrir canvis i readaptacions, sobretot les planificades a més llarg termini.

51

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019

EDUCACIÓ
TREBALL

ACCIONS I PROGRAMES
Preparació per a les proves lliures del GES
Preparació per a les proves d'accés a grau mig
Reforç escolar per a alumnes de secundària
Formació en el món del lleure
Priorització de la població juvenil

1

2016
2
3

4

2017
2
3

1

Garantia Juvenil

HABITATGE

Habitatge dotacional

SALUT
CULTURA I OCI

Oci de nit
Campionats esportius
Ball modern
Campus d'estiu
Espai Juvenil
Sortides de lleure
Diada Jove
Nit de terror
Col·laboració amb el Fic-Cat

MOBILITAT

Transport escolar

COHESIÓ SOCIAL

Recolzament a l'Associació Juvenil "Roda Jove"

Sortides de lleure

Programa start
Taula de prevenció i mediació comunitària
Formació en prevenció i gestió de conflictes
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4

1

2018
2
3

4

1

2019
2
3

4
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7. RECURSOS

7.1 RECURSOS 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 amb la població juvenil del municipi:


Un informador juvenil: que realitza les tasques tant de dinamitzador de l’espai
com d’informador i responsable del Punt d’Informació Juvenil. A més
s’encarrega de la gestió de la majoria de les accions que es planifiquen en
matèria de joventut. Està contractat a jornada sencera amb una categoria C2



Monitor d’activitats d’educació en el lleure al PIJ: que s’encarrega de realitzar
accions que es planifiquen des de la regidoria de joventut. Fa una feina de
recolzament al dinamitzador. Aquesta persona està contractada a jornada
sencera i amb una categoria C2



En altres activitats puntuals, com pot ser el Campus d’Estiu, es realitza la
contractació temporal dels monitors necessaris per poder realitzar les
accions de manera adient, i complint la ràtio que ens demana la llei.

En aquests moments, i a causa de una reestructuració interna dels treballadors, no hi
ha cap tècnic amb dedicació exclusiva al departament de joventut, tot i que està previst,
de cara a l’any 2017 treure la plaça a concurs públic; però compta amb el recolzament
d’una tècnica per a tasques més de suport en el disseny, control i execució de projectes
juvenils, realització de les peticions i justificacions de subvencions per a joventut (tant
d’activitats, d’infraestructures com plans d’ocupació), d’altres tasques de coordinació
amb d’altres serveis municipals i intermunicipals amb qui es realitzen accions conjuntes
en matèria de joventut. Aquesta tècnica té una dedicació del 25% de la seva jornada.
En concret es tracta d’una tècnica en projectes juvenils (nivell A2).

7.2 RECURSOS ECONÒMICS
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L’Ajuntament de Roda de Berà funciona per partides pressupostàries. Cada
departament o servei, gestiona amb certa autonomia el pressupost que té assignat per
realitzar les diferents actuacions i accions que té planificades.
Al pressupost total que l’Ajuntament té previst gestionar durant l’any 2016, hi ha
previstes diverses despeses destinades a joventut, unes es poden quantificar perquè
són específiques de joventut, i d’altres estan incloses en diferents regidories i serveis i
per tant no es pot detallar la despesa concreta.
Dintre de les partides pressupostàries pròpies del departament de joventut tenim accions
com: Parc Nadalenc, Campus d’estiu, Punt d’Informació Juvenil.
A continuació es detalla el pressupost ofert pel Departament d’Intervenció en matèria de
joventut per al 2016:

PARC NADALENC INFANTIL

10.000,00 €

CAMPUS D'ESTIU

3.000,00 €

COLÒNIES CAMPUS D'ESTIU

3.250,00 €

SERVEIS EXTERNS: MONITORATGE CAMPUS

6.000,00 €

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL

6.000,00 €

RETRIBUCIONS LABORALS TEMP/INDEF JOVENTUT
RECUPERACIÓ PAGA EXTRA NADAL 2012 DIS. ADIC. 10a. LPGE 2015, LAB.
TEMP/INDEF JOVENTUT

33.752,38 €

SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT

10.890,91 €

TOTAL

73.915,12 €

1.021,83 €

A la pàgina següent s’adjunta una relació del pressupost més detallat que hem
aconseguit, però ha de quedar clar que és una previsió de les partides.
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ACCIONS

PRESSUPOST PREVIST PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE RODA DE BERÀ
2019
2018
2017
2016
CAPITOL

Preparació per a les proves lliures del GES

TOTAL

2

120,00 €

121,20 €

122,41 €

123,64 €

487,25 €

2

60,00 €

60,60 €

61,21 €

61,82 €

243,62 €

2

60,00 €

60,60 €

61,21 €

61,82 €

243,62 €

Formació en el món del lleure
Priorització de la població juvenil
Garantia Juvenil
Habitatge dotacional

2
2
2

100,00 €
470,00 €

101,00 €
474,70 €

102,01 €
479,45 €

103,03 €
484,24 €

406,04 €
1.908,39 €

Oci de nit

2

200,00 €

202,00 €

204,02 €

206,06 €

812,08 €

Campionats esportius
Ball modern

2
2

600,00 €
-

606,00 €
-

612,06 €
-

618,18 €
-

2.436,24 €
-

Campus d'estiu

2

12.250,00 € 12.372,50 € 12.496,23 € 12.621,19 € 49.739,91 €

2

10.000,00 € 10.100,00 € 10.201,00 € 10.303,01 € 40.604,01 €

2

1.309,58 €

1.322,68 €

1.335,90 €

1.349,26 €

5.317,42 €

2

1.045,00 €

1.055,45 €

1.066,00 €

1.076,66 €

4.243,12 €

2

250,00 €

252,50 €

255,03 €

257,58 €

1.015,10 €

(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

Preparació per a les proves d'accés a grau mig
(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

Reforç escolar per a alumnes de secundària
(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

Parc Nadalenc
(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

Sortides de lleure
(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

Diada Jove
(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

Nit de terror
(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

Col·laboració amb el Fic-Cat
Transport escolar
Recolzament a l'Associació Juvenil "Roda Jove"
Programa start

2
2
2
2

Taula de prevenció i mediació comunitària

2

(la despesa de capítol 1 està inclosa dins de l'apartat de despeses de personal)

38.444,29 € 38.828,73 € 39.217,02 € 39.609,19 € 156.099,22 €
-

-

-

-

-

2.030,20 €
515,15 €
510,05 €
505,00 €
500,00 €
65.408,87 € 66.062,96 € 66.723,58 € 67.390,82 € 265.586,23 €

Formació en prevenció i gestió de conflictes
TOTAL DESPESES

2

DESPESES DE PERSONAL
Tècnica de joventut
Informador juvenil
Monitor en activitats d'educació en el lleure
TOTAL DESPESES

CAPITOL
1
1
1

2016
19.135,64 €
21.845,61 €
22.797,68 €
63.778,93 €

COPAGAMENT PLA LOCAL
Ajuntament de Roda de Berà
Aportació participants
TOTAL DESPESES

CAPITOL

TOTAL
2019
2018
2017
2016
117.279,20 € 117.814,20 € 118.354,56 € 118.900,31 € 472.348,27 €
11.908,60 € 12.027,69 € 12.147,96 € 12.269,44 € 48.353,69 €
129.187,80 € 129.841,89 € 130.502,52 € 131.169,75 € 520.701,96 €

2017
19.135,64 €
21.845,61 €
22.797,68 €
63.778,93 €

2018
19.135,64 €
21.845,61 €
22.797,68 €
63.778,93 €

2019
19.135,64 €
21.845,61 €
22.797,68 €
63.778,93 €

TOTAL
76.542,57 €
87.382,44 €
91.190,72 €
255.115,73 €
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7.3 RECURSOS INFRAESTRUCTURALS
El municipi de Roda de Berà disposa de diferents espais i serveis que s’ofereixen a la
població juvenil. Alguns d’aquests espais són d’ús exclusiu, és a dir, està destinat
exclusivament per als joves, tot i que en algun moment es pugui utilitzar per a una altra
acció; i d’altres són espais o serveis oferts a tota la població, però que en moments
concrets són utilitzats pels joves.
Els espais i serveis que podem considerar d’ús exclusiu són:


Punt d’Informació Juvenil, ubicat al Local Municipal de Joves



Instal·lacions esportives municipals de l’Eixample, durant la realització del
Campus d’Estiu: piscina, pistes de tennis i camp de tir amb arc.



Poliesportiu Municipal durant la realització del Parc Nadalenc i Espai Juvenil a
les festes de Nadal, i durant la realització d’Oci de Nit



Diferents instal·lacions esportives per a la realització de la Diada Jove, per
exemple.

Espais d’ús compartit:


La població juvenil utilitza les diferents pistes esportives que hi ha distribuïdes
per tot el municipi de manera lliure.



Biblioteca Municipal



Borsa de Treball



Institut de secundària
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8. SISTEMA 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.
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
Preparació per a les proves lliures del GES
E
D
U
C
A
C
I
Ó

Preparació per a les proves d'accés a grau mig
Reforç escolar per a alumnes de secundària

Formació en el món del lleure
T
R
E
B
A
L
L
H
A
B
I
T
A
T
G
E

S
A
L
U
T

Priorització de la població juvenil
Garantia Juvenil

INDICADORS
* Núm. de cursos organitzats
* Repetició de cursos
* Núm. de joves inscrits
* Núm. de joves aprovats
* Grau de satisfacció de les famílies
* Grau de satisfacció dels joves
* Grau de satisfacció de l'equip educatiu de l'institut de
secundària

AGENTS
* Tècnics dels departament de joventut
* Tècnics de joventut de la zona TRAC
* Tècnica d'educació de l'EAM
* Equip educatiu de l'institut de secundària
del municipi
* Joves
* Famílies

*
*
*
*

*
*
*
*

Núm. de joves atesos
Núm. de joves insertats laboralment
Núm. de joves derivats a activitats formatives
Grau de satisfacció dels joves

* Núm. de demandes juvenils dels habitatges
* Núm. de pisos adjudicats als joves

Campionats esportius

INSTRUMENTS
Observació
Registre d'inscripcions
Registre d'entrada
Qüestionaris de valoracions

* Observació
* Registre d'inscripcions
* Qüestionaris de valoracions

* Tècnics del departament de joventut
* Tècnics del departament d'urbanisme
* Joves

* Registre de pisos
* Registre de demandes
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Habitatge dotacional

Oci de nit

Tècnics dels departament de joventut
Tècnica de la Borsa de Treball
Tècnic del projecte de garantia Juvenil
Joves

*
*
*
*

*
*
*
*

Núm. d'accions realitzades
Núm. de joves participants
Grau de satisfacció dels joves
Grau de satisfacció dels professionals participants

* Tècnics dels departament de joventut
* Professionals encarregats de dur a terme
les accions
* Joves

*
*
*
*

*
*
*
*
*

Núm. d'accions realitzades
Núm. de joves participants
Núm. d'entitats implicades
Grau de satisfacció dels joves
Grau de satisfacció dels professionals

*
*
*
*
*

Tècnics dels 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

*
*
*
*

Núm. d'accions realitzades
Núm. de joves participants
Núm. de carnets muncipals d'estudiants expedits
Grau de satisfacció dels joves

*
*
*
*

Tècnics dels departament de joventut
Tècnics de joventut de la zona TRAC
Tècnics del departament de serveis
Joves participants

* Observació
* Registre d'inscripcions
* Registre de carnets d'estudiants

*
*
*
*
*
*

Núm. d'accions realitzades
Núm. d'accions de reparació de danys
Núm. de joves participants
Núm. d'entitats i/o professionals implicats
Grau de satisfacció dels joves
Grau de satisfacció dels professionals

*
*
*
*

Tècnics dels departament de joventut
Agents socials del municipi
Professionals implicats
Joves participants

* Observació
* Registre de participants
* Qüestionaris de valoracions
* Instruments de valoració dissenyats pel
programa

Observació
Registre d'inscripcions
Registre d'entrada
Qüestionaris de valoracions

Ball modern
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O
B
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A
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O
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E
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I
Ó
S
O
C
I
A
L

Campus d'estiu
Espai Juvenil
Sortides de lleure
Diada Jove
Nit de terror
Col·laboració amb el Fic-Cat
Transport escolar

Sortides de lleure

Recolzament a l'Associació Juvenil "Roda Jove"
Programa start
Taula de prevenció i mediació comunitària
Formació en prevenció i gestió de conflictes

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019

Al quadre hi ha definits criteris 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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