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1. INTRODUCCIÓ
El present document és el Pla Local de Joventut d’Alcanar 2021-2023 (d’ara endavant,
PLJ); un instrument promogut i impulsat per l’Ajuntament d’Alcanar, a través de la
regidoria de Joventut, en el qual s’estableix el pla d’acció en matèria de polítiques de
joventut per als pròxims anys, donant continuïtat a aquelles accions i polítiques
portades a terme en els darrers anys considerades necessàries, així com, promovent la
generació de noves actuacions.
En aquest sentit, el PLJ d’Alcanar 2021-2023 esdevé, en primera instància, una revisió i
actualització de l’anterior PLJ d’Alcanar dels anys 2017-2019. El present document,
referma la necessitat de treballar en polítiques de joventut integrals, que incideixin de
manera transversal en la vida de les persones joves, la qual ja estava recollida en
l’anterior Pla.
S’ha realitzat un nou anàlisi del col·lectiu de joves del municipi, ja que és important
que la seva veu estigui reflectida com a part del diagnòstic de la situació del jovent i de
la valoració que ells mateixos fan de les polítiques actuals i de les seves necessitats.
D’aquesta manera, podem desenvolupar un pla d’acció que, recollint les propostes i
necessitats expressades pels joves, planteja uns objectius i línies d’accions concretes
que permeten desenvolupar un treball real, responent a la realitat del municipi i
optimitzant la diversitat de recursos i infraestructures disponibles en aquest àmbit dins
del poble.
La joventut és l’etapa en què es comença a formar a la persona adulta que serà en el
futur; molts estan en plena formació, d’altres entren al món laboral per primera
vegada o volen emancipar-se. Aquestes fites que es donen en la joventut, es troben
dins un context de dificultats que fan que el jovent no sigui capaç d’assolir-les; és per
això, important que des de l’administració puguem assegurar que tots els joves del
municipi tinguin l’oportunitat de sortir-se’n i aconseguir dur a terme el seu propi
projecte de vida.
També, es troben en una etapa en la qual han de poder gaudir de la joventut, per a
això és indispensable que nosaltres, com a ens municipal, procurem que l’oci
responsable i les diverses activitats tant culturals com esportives, estiguin a les seves
mans.
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Cal dir, però, que la mateixa naturalesa i les característiques de la realitat juvenil és
altament canviant; això obliga al fet que aquest es tracti d’un document dinàmic i que
requereix una revisió, avaluació i adequació constant a aquesta realitat; als problemes
i necessitats dels i les joves així com al context en el qual es desenvolupen, tant per
part de l’Ajuntament com del jovent del municipi, per tractar d’actuar allà on sigui més
necessari en cada moment.
També és important assenyalar que el contingut d’aquest Pla Local de Joventut
d’Alcanar 2021-2023, està present en el marc del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2020, un marc de referència en matèria de polítiques de joventut a nivell de
Catalunya.
Durant els darrers anys, Alcanar ha desenvolupat les seves polítiques de joventut,
seguint el full de ruta de l’anterior PLJ 2017-2019. És evident que disposar d’un
equipament propi, com és el Casal Jove, és molt important per donar una major
visualització a totes aquestes polítiques.
En aquest sentit, el Casal Jove, esdevé un punt de contacte per facilitar la comunicació
i la interacció dels joves del municipi amb l’Ajuntament; l’equip de referència on es fan
visibles les polítiques de joventut, i el lloc des del qual es fomenta la transversalitat i el
treball en xarxa amb la resta d’àrees i departaments municipals amb relació a aquest
àmbit de treball. D’aquesta manera, la joventut assumeix responsabilitats i podrà
donar veu als projectes que els hi afecten i amb els quals poden arribar a solucionar les
seves inquietuds i problemàtiques. És per això, que una de les principals finalitats
d’aquest PLJ, és la de posar de nou en marxa les activitats al Casal Jove així com, ubicar
un Punt d’Informació Sexual i un punt d’informació i suport LGTBI, així com la
reubicació del Punt d’Informació Juvenil a aquest; donat que fins a l’actualitat el
trobem a la Biblioteca Trinitari Fabregat i es considera que tenint aquest en
l’emplaçament on es preveu la reunió dels joves, facilitarà l’apropament d’aquests.
El Pla Local de Joventut d’Alcanar 2021-2023, marca un punt de partida per iniciar les
polítiques juvenils del municipi donant resposta a les necessitats dels joves posant al
seu abast tot un seguit d’eines que els ajudin en la configuració del seu projecte de
vida; així com, comptant amb la seva veu en els processos decisoris del nostre poble.
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2. MARC CONCEPTUAL I NORMATIU DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT D’ALCANAR
2021-2023
El pla local de joventut és l’eina de plantejament de les polítiques de joventut
municipals utilitzades a Catalunya, de forma pràcticament generalitzada, com a
metodologia d’anàlisi, diagnosi i proposta d’actuació d’aquestes.
L’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva
en matèria de joventut. Així doncs, actualment a Catalunya són dos els documents que
marquen el camí que orienta quines i com han de ser les polítiques de Joventut,
aquests documents són la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de Joventut i el
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020-2030 (PNJCat).
En aquest sentit, el contingut del Pla Local de Joventut d’Alcanar 2021-2023,
s’emmarca i segueix els principis d’aquests documents; i n’és fruit d’un procés
d’anàlisi, consulta i recollida de propostes, elaborat amb la participació del mateix
col·lectiu de joves i dels tècnics i professionals que intervenen en el desenvolupament i
la implementació de les polítiques de joventut a la població; d’aquesta manera, esdevé
un document clau que defineix les polítiques de joventut de manera transversal en el
municipi.

2.1.

LLEI DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

La norma jurídica que emmarca les accions en matèria de joventut a Catalunya és la
Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquesta pretén establir un
marc normatiu i competencial per a desenvolupar les polítiques de joventut així com,
reconèixer la figura dels professionals en matèria de joventut. No és una llei que actuí
sobre els joves, sinó sobre com exercir les polítiques que a aquests afecten.
A efectes d’aquesta llei, es conceptua els joves o persones joves com “aquell col·lectiu
majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció laboral i d’emancipació
domiciliària, de les quals es deriven unes identitats i actituds similars. Tot i l’aparent
homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials fan que no existeixi una joventut
sinó diverses”.
Així doncs, els joves conformen un col·lectiu que es defineix per unes circumstàncies
que li dificulten el ple exercici de la ciutadania, i és per això, que es veu en la necessitat
de veure garantit l’accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris
per exercir aquesta ciutadania.
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També, designa que amb caràcter general, els joves són el conjunt de persones d’entre
16 i 29 anys amb residència a Catalunya. Encara que, amb caràcter específic, en
algunes polítiques es poden minimitzar o ampliar aquests límits d’edat per a adaptarlos a la realitat social i als objectius a assolir. Ja que els joves incorporen la
circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats per raó de l’edat
independentment de si aquesta és major o menor, des de la regidoria de joventut
apostem per treballar, amb el col·lectiu de joves adolescents menors de 16 anys i fins
als 29 anys.
És evident que els joves són un sector de la ciutadania amb entitat pròpia i
diferenciada i amb unes característiques i necessitats específiques, sobre les que cal
intervenir tenint en compte la realitat desigual que viuen respecte a altres col·lectius i
dins del seu propi. En aquest sentit, la Llei 33/2010, defineix les polítiques de joventut
com “les intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits de
la vida de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de més
vulnerabilitat social”.
Per això, les polítiques de joventut han de procurar facilitar tots aquells elements que
permetin als joves posar en pràctica els seus drets com a ciutadans i garantir-los les
eines i elements per construir el seu propi projecte de vida i de participació en la
societat que, entre tots, construïm.

2.2.

EL PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA 2020

En la redacció, elaboració i implementació d’un pla local de joventut, és indispensable
recolzar-se i tenir present el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), que
defineix en un termini de 10 anys cap on es vol avançar, la finalitat i missió de les
polítiques adreçades a les persones joves, els principis rectors i els reptes als quals
caldrà donar resposta, estableix 25 grans fites, i les funcions dels agents implicats en el
desplegament i l’avaluació del Pla, tot amb voluntat expressa de transformació social, i
per a afavorir la realitat dels joves catalans; canviar la realitat en la qual s’insereix la
persona jove. El PNJCat és l’instrument, marc de referència que determina i defineix
com dur a terme l’aplicació i coordinació de les polítiques de joventut arreu de
Catalunya. Serveix de vincle entre l’administració local i la Generalitat; i té per finalitat
assegurar la coherència metodològica en l’actuació de les diferents institucions
públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació de
règim local.

4

El PNJCat és una eina que es proposa vetllar per a garantir el procés d’emancipació
juvenil, apostant per la participació i el protagonisme del col·lectiu jove en la
construcció del seu propi projecte de vida i la incidència en la societat. Tanmateix, vol
contribuir a incorporar accions i mesures destinades a millorar i augmentar el paper de
les polítiques públiques per avançar cap a la igualtat d’oportunitats real i la capacitat
de les persones joves per desenvolupar la seva pròpia vida de manera autònoma i
lliure com a base de la societat del futur. Recull, d’una banda, els reptes cap als quals
cal avançar a llarg termini i, de l’altra, les prioritats que deriven dels reptes
conjunturals als quals cal donar resposta.
L’acció del món local té un paper destacat en el PNJCat, ja que està en contacte directe
amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que garanteix
una implementació de les polítiques de joventut adaptades a les necessitats
específiques de cada territori, disposen de la potencialitat necessària per garantir la
igualtat d’oportunitats de les persones joves. En aquest sentit, cal partir de la idea que
cada municipi té unes dinàmiques que li són pròpies i que ha de donar resposta a
problemàtiques i necessitats juvenils diferents. Perquè l’acció de cada municipi
compleixi amb l’objectiu de les polítiques de joventut el PNJCat proposa uns principis
rectors que conceptualitzen una manera d’entendre i de desenvolupar les polítiques
de joventut. Aquests principis aplicats en les diferents fases de les polítiques de
joventut ens permetran augmentar la incidència i els resultats de la intervenció,
millorar-la i avançar en la missió del PNJCat. Aquests principis rectors són:

Qualitat

Integralitat

Participació

Transformació
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En el mateix sentit, per tal d’incorporar una metodologia comuna arreu del territori,
estableix un marc estratègic organitzat a partir de set grans reptes, els quals fan
referència a les dimensions i processos vitals en les trajectòries juvenils. Aquests grans
reptes proposats per a treballar són:
1.
2.
3.
4.
5.

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut.
Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.
Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut.
Promoure la vida saludable en la joventut.
Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en el
fet col·lectiu.
6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta
cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors.
7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva.
Per tot això, cal tenir en compte que aquestes pautes de treball sobre les polítiques de
joventut tindran èxit sempre que es treballi de forma transversal involucrant tots els
agents responsables del seu desenvolupament, en aquest cas; la Generalitat de
Catalunya mitjançant el seu projecte de govern en matèria de joventut, l’Ajuntament
d’Alcanar, mitjançant el seu Pla Local de Joventut i el treball coordinat amb la Direcció
General de Joventut de referència, la qual dóna suport per a la planificació, redacció i
implementació dels projectes adreçats als joves i finalment, l’acció del conjunt del
moviment juvenil del poble, ja que aquest és un treball conjunt i també ells han
d’apostar per les polítiques de joventut que s’implementen al municipi.
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2.3.

CRITERIS METODOLÒGICS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT D’ALCANAR

Des de l’inici, per al disseny del Pla Local de Joventut d’Alcanar, s’ha tingut en compte
el PNJCat com a document de partida que ha ajudat a formular els continguts
estratègics i metodològics. Amb tot doncs, el Pla Local de Joventut d’Alcanar 20212023 assumeix, i alhora defensa com a propis els principis rectors del PNJCat 2020, i
també fa seus els principis d’actuació establerts en la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de
polítiques de joventut pel que fa a l’objectiu de la construcció d’un projecte de vida
propi per als joves així com la participació juvenil en el municipi.
En aquest sentit, els principis rectors són els criteris que han inspirat el disseny, la
implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut que es recullen en el PLJ
d’Alcanar i que detallem a continuació:
-

Participació. En matèria de joventut s’ha de construir una cultura participativa i
facilitar que les persones joves es puguin vincular als processos de presa de
decisions i formar-ne part. Fomentar la participació i la implicació dels joves en
les polítiques de joventut i el context social del municipi, és un dels aspectes
fonamentals i principal objectiu del PLJ per tal de garantir l’èxit en la seva
implementació.
En primer terme, el procés d’elaboració del PLJ d’Alcanar 2021-2023, ha previst
diversos mecanismes i eines per fer partícip a la joventut en la definició de les
polítiques de joventut del municipi. Mitjançant la difusió d’una enquesta
redactada amb aquest objectiu, els joves han pogut expressar sense cap mena
de condicionant i de forma totalment anònima, la seva opinió i exposar les
seves necessitats, expectatives i interessos en referència als àmbits de treball
que es plantegen en l’àmbit de joventut. Aquesta informació ha estat una part
fonamental del treball d’anàlisi i diagnosi; i ha esdevingut la base de moltes de
les propostes d’actuació previstes en el PLJ.
Tanmateix, i per tal de garantir la participació juvenil al llarg dels anys vinents,
el PLJ preveu un programa específic d’actuació a través del qual es volen posar
en marxa diferents actuacions encaminades a potenciar la participació dels
joves en diferents àmbits i contextos, i sempre amb la intenció de trobar
formes consensuades de treball i funcionament conjunt.
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-

Transformació. Les polítiques de joventut han de procurar transformar realitats
i trajectòries de vida. Per això, el PLJ d’Alcanar, aposta per l’empoderament
dels joves com a persones que es troben en el moment de construcció del seu
propi projecte de vida i, al mateix temps, de construcció del projecte de
societat del que en formen part.
Per aquest motiu, es potencia de manera transversal en tot el conjunt del pla
d’acció, el seu paper actiu en la societat i se’ls ofereixen espais perquè es pugui
dur a terme la seva participació en els processos de definició i valoració de
propostes dins del marc d’actuació en joventut.

-

Integralitat. Les polítiques de joventut s’han de plantejar de manera integral,
és a dir, tractant de respondre a una perspectiva que interrelacioni els diversos
àmbits de la vida de les persones joves.
En aquest sentit esdevé important el treball cooperatiu entre els diferents
departaments de l’Ajuntament d’Alcanar així com, la col·laboració amb els
agents de referència en matèria de joventut tant a nivell comarcal, territorial o
autonòmic.

-

Qualitat. “El concepte de qualitat neix vinculat a la idea del treball ben fet.
Posteriorment sorgeix la idea de qualitat com a adequació a l’ús, on els serveis
no tan sols havien d’estar ben fets, sinó que havien d’adequar-se de la millor
manera possible a la utilització prevista per a ells”.
En aquest punt és important destacar que el PLJ d’Alcanar s’ha elaborat des
d’una visió realista, es centra en propostes a nivell de canvis metodològics,
d’atenció i requeriment a les necessitats dels usuaris i usuàries i a la millor
comunicació entre el servei públic i el jove dins de l’estructura i serveis dels
quals disposa el municipi. En definitiva, es dirigeix a la millora de la qualitat dels
serveis que s’ofereixen des de la regidoria de joventut, que vol passar a
guanyar en eficàcia i eficiència en les seves tasques i ser més visibles en la vida
col·lectiva de la joventut.
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De la lectura i l’estudi dels principis rectors del PNJCat i les possibles actuacions, se’ns
ocorren alguns principis també importants a treballar dins del PLJ.
-

L’Atenció a la diversitat. “L’actuació administrativa en matèria de joventut ha
de considerar i atendre la diversitat i la diferència de gènere, ètnica, territorial,
física, psíquica, social i cultural, per garantir la igualtat d’oportunitat a totes les
persones joves i promoure el valor de la solidaritat en la diversitat”.1
La realitat és que la diferència és notòria entre el conjunt de joves del municipi,
i per tant, és important atendre aquesta diversitat de manera específica a
través del PLJ. Així, cada proposta d’actuació del pla, incorpora informació en
relació als diferents perfils de joves al qual s’adrecen per tal d’assegurar
d’aquesta manera que les propostes plantejades s’adaptin en tot moment al
públic concret al qual van dirigides.
Aquesta diversitat la trobem en els següents aspectes:

1

-

L’edat. La Llei 33/2010 en polítiques de joventut la qual tenim de referència
expressa que la joventut es dóna dels 16 fins als 29 anys. I la realitat és que
és evident que les necessitats i problemàtiques que afecten els joves
d’entre 12 i 16 anys pot ser molt distant de les que interessin als joves
d’entre 18 i 29 anys, per això és important definir de forma clara el grup
d’edat al qual va dirigida cada proposta d’actuació i buscar actuacions que
s’adaptin a tots els grups per tal de treballar també la cohesió.

-

La zona de residència o espai de referència. És aconsellable descentralitzar
les actuacions per tal de fer arribar les polítiques de joventut al conjunt de
la població i als nuclis urbans que conformen el municipi. En aquest sentit,
s’assumeix una clara voluntat de descentralitzar el màxim possible el
nombre d’actuacions als diferents nuclis de la població; Alcanar, Les Cases
d’Alcanar i Alcanar-Platja, per tal de poder arribar al màxim nombre de
joves.

-

La pertinença o no a grups associatius o grups no formals. Les entitats
esdevenen un espai d’integració social molt important en la vida dels joves.
Per això cal contemplar el treball de les diferents entitats del municipi i els
grups que es formen en cadascuna d’elles.

Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.
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-

Cohesió social. En utilitzar el concepte de cohesió social, fem referència a la
voluntat d’arribar a tots els joves del municipi amb les polítiques i
actuacions descrites en aquest pla, sense distinció de sexe, procedència o
situació socioeconòmica; i aconseguir la seva vinculació i motivació per
passar a ser part activa de les actuacions juvenils del municipi.
Aquesta voluntat es materialitza en la voluntat de construir espais
compartits i de relació personal, que ajudin a crear sentiment de pertinença
a la comunitat i d’igualtat entre els joves. Amb tot doncs, el pla vetlla per
l’atenció, la integració i la cohesió de l’ampli col·lectiu juvenil del municipi,
tenint en compte les seves diferents i particulars necessitats.

-

Especialització, proximitat i innovació. Les polítiques de joventut han de
garantir l’exercici de la ciutadania del col·lectiu jove i per tant cal que els
serveis que s’ofereixen a aquests siguin especialitzats, amb professionals
qualificats i dissenys acurats a la seva realitat.
S’aposta per especialitzar els serveis i oferir una atenció, informació i
assessorament acurat al jove intentant donar respostes a les seves
inquietuds, demandes i necessitats. A més, es té present que les polítiques
de joventut només poden ser enteses com a polítiques de proximitat, tenint
present que no tots els joves són iguals i que per tant, cadascun d’ells té
necessitats diferents.
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2.4.

ESTRUCTURA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT D’ALCANAR

El Pla Local de Joventut d’Alcanar 2021-2023 és un document de planificació
estratègica integral, és a dir, la metodologia que aquest segueix va en la línia dels
criteris de treball referents a la interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i la
participació juvenil; àrees d’actuació proposades també dins del PNJCat 2020.
Pel que fa a la interdepartamentalitat, es vetllarà pel treball coordinat entre les
diverses àrees de l’Ajuntament implicades en les polítiques de joventut. Els joves tenen
necessitats i mancances transversals i, per tant, la intervenció en matèria de joventut
tindrà aquesta clara vocació de treball coordinat i en xarxa entre els diferents
departaments municipals.
És evident que es tracta d’una tasca que implica certes dificultats, amb tot però, el PLJ
d’Alcanar neix amb aquesta vocació de treball interdepartamental mirant la relació
establerta entre la regidoria de joventut amb la resta de departaments i regidories de
l’Ajuntament d’Alcanar, donat que en variades actuacions el treball conjunt és la millor
opció. Aquesta col·laboració entre àrees la trobem amb:
-

La regidoria de Cultura.
La regidoria d’Esports.
La regidoria de Participació Ciutadana.
La regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació Territorial.
La regidoria de Mitjans de Comunicació.
La regidoria de Turisme.
La regidoria de Festes.
La regidoria de la Banda Municipal de Música.
La regidoria de Salut.
La regidoria d’Ensenyament, Escola Municipal d’Arts Plàstiques i EMMA.
La regidoria d’Acció social i Ciutadana.
L’àrea de Desenvolupament Local.
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Per l’altra banda, pel que fa a la interinstitucionalitat el mateix caràcter transversal de
les polítiques de joventut requereix dinàmiques i processos de treball no
unidireccionals, en les quals participen necessàriament altres entitats i institucions del
territori. En l’àmbit interinstitucional, aquest pla contempla la col·laboració de
l’Ajuntament d’Alcanar amb les següents institucions públiques per tal d’assolir els
objectius fixats:
-

Generalitat de Catalunya
Secretaria General de Joventut
Departament d’Educació
Departament de Salut
Departament de Treball
Borsa Jove d’Habitatge del Montsià
Diputació de Tarragona
Coordinació Territorial de Joventut de les Terres de l’Ebre
Consell Comarcal del Montsià
Fundació Montsià
Xarxa Montsià Jove
Montsià Actiu

Tot i que, evidentment, la major part de les actuacions que planteja i detalla el PLJ
seran liderades per la regidoria de joventut de l’Ajuntament d’Alcanar, aquest
requerirà col·laboracions externes, en diferents nivells de relació i treball, sigui en la
fase de disseny o execució dels projectes. En aquest sentit, a part de comptar amb la
resta d’àrees i departaments de l’ajuntament, es preveuen col·laboracions i
aportacions d’altres institucions com el Consell Comarcal del Montsià, que reforcin
algunes de les actuacions implementades al municipi.
El Consell Comarcal del Montsià a través de la xarxa de serveis d’Informació Juvenil,
ens ofereix treball amb altres PIJ de la comarca i el servei de borsa d’habitatge jove del
Montsià on des del punt juvenil d’Alcanar, podem derivar totes aquelles consultes en
relació amb l’habitatge i les ajudes a les quals els joves poden accedir. Aquesta xarxa
és una eina per a treballar les polítiques de joventut impulsades des del Consell
Comarcal del Montsià i també eina que ens permet optimitzar els recursos de la
comarca. També disposen d’altres serveis d’assessorament especialitzats com Garantia
Juvenil i l’Oficina Jove del Montsià
Des del Consell anualment s’organitzen diferents cursos i tallers que es reparteixen en
els diferents municipis de la comarca amb l’objectiu de què els joves puguin dotar-se
de tots els mecanismes existents per tal de teixir el seu futur formatiu.
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També, ha impulsat la figura del dinamitzador cívic mitjançant la qual es vol reforçar
els serveis que hi ha per aconseguir la integració dels joves que migren sols com un
actiu social del territori, i a la vegada, es pretén fomentar la societat inclusiva com un
dels valors essencials del país. En aquest sentit, aquesta figura també col·labora amb la
regidoria de joventut de l’Ajuntament d’Alcanar mitjançant el treball conjunt amb
aquest col·lectiu de joves en risc d’exclusió social donat que a Alcanar-Platja es troben
ubicats dos pisos d’inserció laboral per a joves tutelats i extutelats de 16 a 21 anys,
gestionats per la fundació Mercè Fontanilles, on actualment hi ha 8 usuaris/es repartits
entre els dos pisos.
Tanmateix, el procés d’elaboració del PLJ d’Alcanar s’ha plantejat partint de dos pilars
fonamentals: el treball tècnic i la participació dels joves i dels diferents agents que
treballen en la implementació de les polítiques de joventut a Alcanar. És evident que
abans d’actuar cal conèixer la realitat sobre la qual es vol actuar, identificar quines són
les mancances existents i les necessitats a cobrir per tal de valorar quin posicionament
es pren davant la realitat juvenil del municipi.
Per tal d’aconseguir disposar d’aquest coneixement, la participació a través
d’enquestes i col·laboracions entre diferents professionals de l’àmbit de joventut, ha
estat fonamental per tal de detectar problemàtiques, potencialitats i establir nous
vincles col·laboratius amb joves i entitats. El procés participatiu articulat per a
l’elaboració del PLJ d’Alcanar 2021-2023, es detalla en l’informe de les enquestes
realitzades, en el qual es pot visualitzar la concreció del treball dut a terme per facilitar
i canalitzar l’opinió dels joves del municipi i poder-la recollir en aquest document.
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3. MARC I CONTEXT LOCAL
3.1.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI

El municipi d’Alcanar està situat a la comarca del Montsià, dins la província de
Tarragona, és el municipi més al sud de Catalunya. El municipi s’estructura en 3 nuclis
urbans: Alcanar, Les Cases d’Alcanar i Alcanar-Platja.
La base de l’economia canareva és principalment agrícola, ja que des de fa molts anys
es treballa el conreu dels cítrics. Per l’altra banda, a Les Cases hi predomina l’ofici
pesquer, ja que encara es conserva l’essència d’un autèntic poble mariner; junt amb la
pesca, hi trobem diverses activitats turístiques i una variada oferta gastronòmica de
qualitat.
Per una altra banda, dins de les principals característiques del municipi, és important
nomenar i detallar les estructures municipals que incideixen en la vida de la joventut:
-

-

-

-

El Punt d’Informació Juvenil: creat l’any 1999, ubicat en primer lloc a la planta
baixa de la Biblioteca Trinitari Fabregat, i posteriorment traslladat al Casal Jove
juntament amb el Punt d’Informació Sexual. Està orientat a la realització de
diverses tasques d’informació, orientació juvenil i derivació a serveis
especialitzats en cas que sigui necessari. Així com, a facilitar l’accés als recursos
oferts per l’Ajuntament, i esdevenir un punt de referència per a la joventut del
municipi.
El Punt d’Informació i Suport LGTBI: durant el juny del 2020, s’ha arribat a un
acord de col·laboració amb l’Associació Mediterrània LGTBI per a la igualtat, la
diversitat i la inclusió de les persones LGTBI. Gràcies a aquest acord,
Mediterrània LGTBI oferirà un servei d’atenció personalitzada al Casal Jove
d’Alcanar amb una freqüència setmanal i també a través de diferents xarxes
socials, telèfon i correu electrònic. A més de diversos tallers i activitats.
El Casal Jove: situat a la Ronda del Remei nº70, té com a objectiu ser el centre
de recursos i un espai de trobada de la joventut; un espai obert a tothom, amb
un gran ventall de possibilitats per a realitzar diferents activitats i amb les
instal·lacions i materials suficients per a cobrir les necessitats dels joves usuaris
d’aquest.
L’Hotel d’Entitats: està situat a sobre del Casal Jove i és un espai dedicat a les
entitats i associacions de tot el municipi on es poden reunir i organitzar
diferents trobades. Està format per diferents despatxos petits i dues sales grans
a l’abast de tot aquell qui ho sol·liciti.
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-

-

-

-

-

-

-

-

La Biblioteca Municipal Trinitari Fabregat: biblioteca pública inscrita a la xarxa
de biblioteques públiques de Catalunya, és un equipament cultural municipal,
que forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Fou inaugurada
l’any 1995, tot i que l’any 2009 es va reformar l’antic edifici, convertint-lo en un
espai modern, adaptat a les noves tecnologies i a les noves necessitats de la
població. Tanmateix, disposa d’una bústia de retorn a la disposició de la
ciutadania durant les 24 hores els 365 dies de l’any per poder retornar els seus
préstecs.
La Biblioteca Filial de Les Cases d’Alcanar: ubicada al carrer Barcelona, a la part
més costanera de Les Cases, esdevé un punt de lectura a la zona marinera.
Compta amb serveis de préstec així com, informació, accés a internet i també,
amb una bústia de retorn amb el mateix funcionament les 24 hores els 365 dies
de l’any.
El Pavelló Esportiu Municipal: ubicat a la Plaça Lluís Companys, és una
instal·lació municipal on es practiquen diversos esports; dinamitzats per les
diferents entitats esportives del municipi. Així com, exhibicions i competicions
tant a nivell comarcal, territorial com autonòmic.
Les Pistes Esportives Municipals de Les Cases d’Alcanar: són unes pistes
obertes al públic on es pot lliurement practicar diferents esports com futbol,
bàsquet, handbol...
El Complex Esportiu La Fanecada: complex esportiu municipal. Ofereixen
diversos serveis com les activitats aquàtiques, cursos de formació de l’esport,
fisioteràpia, zona SPA i servei de nutrició i dietètica.
L’Escola Municipal de Música: neix l’any 2000 i des d’aleshores, és l’eina que
obre un ampli ventall de possibilitats per a tota la ciutadania que vulgui accedir
a la pràctica musical, sense cap mena de limitació.
És un centre de titularitat municipal gestionat per l’Ajuntament d’Alcanar. Els
temes de gestió, pressupostaris i de personal són competència de l’Ajuntament
i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Té integrades les
sales d’assaig municipals.
L’Escola municipal d’arts plàstiques: escola on els residents al municipi poden
accedir a tallers especialitzats de ceràmica actual i ceràmica ibèrica, i a tallers
de pintura dirigits a tots els públics.
L’Institut de Secundària Sòl-de-Riu d’Alcanar: centre d’ensenyament públic del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, on es cursa
l’ensenyament secundari obligatori, dos tipus de batxillerat i dos cicles
formatius.
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3.2.

DADES ESTADÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ

Per a obtenir una idea de la població destinatària de les polítiques municipals de
joventut, és important detallar els indicadors demogràfics del municipi.
Alcanar, en data de l’elaboració del present PLJ, finals de l’any 2019 i inici de l’any
2020, el total de persones empadronades en el municipi, segons dades del padró
municipal i IDESCAT, és de 9.418; de les quals 1.293 són joves entre 16 i 29 anys2.
L’índex de població juvenil ens ofereix dades sobre la proporció de persones al
municipi. Actualment el 13,25% de la població d’Alcanar té edats compreses entre els
16 i els 29 anys.
Per poder fer una comparativa de la realitat juvenil pel que fa al nombre de joves
empadronats al municipi, ens fixem en les dates del padró municipal respecte a l’any
2017, any en el qual, es redacta l’anterior PLJ, el qual deixa d’estar en vigor l’any 2019,
en el que es comença a redactar el present. L’any 2017, el total de la població era de
9.393, dels quals 1.238 eren joves d’entre 16 i 29 anys, data que suposa un 13,18% del
total de la població.3 Aquestes dades ens ajuden a saber que pel que fa a l’evolució de
la població jove al llarg dels últims tres anys, ha suposat un augment escalonat del
total de joves d’entre 16 i 29 pel que fa al total de la població.
Seguint amb l’anàlisi, és necessari realitzar una anàlisi també, sobre tots aquells
aspectes que afecten els joves del municipi de manera qualitativa.
Pel que fa al nombre de joves matriculats en l’IES Sòl-de-Riu, on s’imparteixen els
quatre cursos de l’ESO, dos cursos de batxillerat (Ciències i tecnologia i Humanitats i
Ciències Socials) i un cicle de Grau Mitjà d’Instal·lacions i manteniment electromecànic.
Gràcies a les dades proporcionades per part de la institució, podem confirmar que,
actualment /curs 2019/2020), l’IES Sòl-de-Riu compta amb 389 alumnes, dels quals
296 són estudiants de l’ESO, 60 de Batxillerat i 33 repartits entre el primer i segon curs
del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.4
Seguint amb la mobilitat educativa dels joves, la majoria d’aquests marxen fora del
municipi (alguns a finalitzar l’ESO, d’altres el Batxillerat o Cicles Formatius), en aquest
sentit s’ha lluitat per incorporar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Vídeo, Discjòquei i
So; per ampliar l’oferta formativa no obligatòria del municipi i ajudar al fet que la
joventut continuï la seva formació al poble i joves d’altres municipis es puguin
desplaçar a Alcanar.

2

Annex 1. Gràfic del total de la població distribuït per edats.
Annex 2. Gràfic comparatiu dades any 2017-2019.
4
Annex 3. Gràfic nombre d’alumnes IES Sòl-de-Riu curs 2019/2020.
3
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3.3.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Hem fet un esforç per fer una diagnosi juvenil al màxim d’acurada i participativa i una
avaluació i un recull de les polítiques i recursos juvenils del municipi. De l’altra, hem
desenvolupat una proposta que, recollint les necessitats i propostes expressades pels
joves, planteja objectius i línies d’accions concretes. Tot plegat és fruit d’un procés
d’anàlisi, consulta i recollida de propostes, elaborat amb la participació del mateix
col·lectiu de joves mitjançant qüestionaris presencials a l’IES Sòl-de-Riu i un qüestionari
en línia per a arribar al màxim nombre de joves que es troben fora del municipi; i dels
tècnics i professionals, tant de l’Ajuntament com d’altres organismes relacionats amb
joventut.
Amb l’anàlisi de la realitat juvenil hem obtingut quina és la situació dels joves del
municipi i amb l’anàlisi de les polítiques de joventut hem vist quines són les accions
que s’estan desenvolupant. Amb la triangulació de les conclusions d’ambdós apartats,
hem pogut veure quines són les principals necessitats juvenils que ens serviran per a
l’elaboració de les línies estratègiques del PLJ d’Alcanar.
La metodologia desenvolupada per dur a terme aquesta diagnosi ha anat
interrelacionant els diferents aspectes. Per això, la participació de la joventut es
presenta com un dels fonaments principals de la metodologia plantejada en aquesta
diagnosi.
Des del moment inicial, la Regidoria de Joventut, va considerar importantíssim que
també fos escoltada la veu directa dels joves i hi estigués reflectida com a part del
diagnòstic de la situació dels joves d’Alcanar i de la valoració que en fan de les
polítiques actuals. Aquesta participació ha estat un element essencial en l’elaboració
del Pla i ha de ser una de les seves senyals d’identitat.
L’anàlisi de la realitat, doncs, és la fase prèvia i ineludible per a la realització del
diagnòstic que facilita visualitzar, de forma global i des d’una perspectiva àmplia, la
situació actual del col·lectiu de joves del municipi i de l’eficàcia, eficiència i adequació
de les polítiques de joventut que s’ha estat aplicant en l’àmbit municipal durant els
darrers anys.
Aquest anàlisi, s’ha desenvolupat basant-se en una aproximació quantitativa a la
realitat juvenil d’Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja, feta a través de l’anàlisi de dades
estadístiques procedents de diferents fonts, amb l’explotació dels resultats de les
enquestes realitzades a joves, i amb la recerca i anàlisi bibliogràfica. A més, aquest
treball s’ha complementat, en gran manera, a través d’un intens procés de diagnosi
participativa, a través d’una aproximació qualitativa a la realitat juvenil.
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Un cop situada la població jove, analitzarem els grans eixos que desperten el seu
interès i les nostres inquietuds, aquests eixos són:
-

Treball. La taxa d’atur continua sent una de les majors preocupacions dels
habitants, especialment entre la joventut.
La mobilitat del jovent no sols es dóna en educació, sinó que també està
present amb el tema laboral. Molts joves es desplacen a capitals i altres
poblacions de la resta de Catalunya i de l’Estat Espanyol per a accedir a
diferents llocs de feina; aquest fet fa que molts d’ells es passen tota la setmana
fora, sent canareus de cap de setmana i vacances. Molts d’aquests no es donen
de baixa del padró municipal, ja que tenen l’objectiu de tornar al poble i poder
desenvolupar la seva vida laboral i professional. L’Ajuntament d’Alcanar, en
aquest cas, posa a l’abast de la joventut serveis com el d’Intermediació Laboral,
per a aquelles persones que necessitin suport i/o orientació per a buscar feina.

-

Educació. L’estudi ens dóna pas doncs, a afirmar que la majoria del jovent
d’Alcanar surt del municipi per a poder formar-se. Per descomptat, un dels
motius de major força en aquesta mobilitat educativa, són els estudis
universitaris, donat que aquests no es troben prop, la joventut marxa a les
capitals, això pot ser el causant de què molts d’aquests es quedin a les ciutats
per tenir més possibilitats de feina, i trobar un millor futur professional.
Aquesta població jove, davant la impossibilitat de trobar una estabilitat laboral
i econòmica, utilitzen l’espai educatiu per preparar-se un futur més pròsper. És
per això que, tant els estudiants com les empreses demanen que l’educació
reglada, i també la no reglada, sigui de qualitat, i sobretot, que l’oferta
formativa del territori estigui a l’abast de tots i totes.
Per una altra banda, Alcanar lluita per donar als seus joves altres opcions per a
formar-se i especialitzar-se en diferents àmbits, per això, des de diferents àrees
i departaments de l’Ajuntament d’Alcanar, s’organitzen cursos i tallers de
formació de diverses temàtiques, per a poder arribar així al màxim nombre de
joves possibles, i cobrir les mancances que aquests ens expressen o necessiten.

-

Habitatge. Un cop establertes les necessitats d’educació i treball, la següent
preocupació que segueix és com i quan emancipar-se. Cada cop els joves es
comencen a emancipar més tard, de mitja a partir dels vint-i-cinc anys,
influenciat si es fa amb parella, o es comparteix pis amb amics.
És a dir, molts d’aquests joves no accedeixen als habitatges sols, a causa de
l’elevat preu sigui en lloguers o hipoteques i la inestabilitat laboral que
sofreixen la gran part de la població juvenil activa.
En aquest sentit, el jovent amb dubtes sobre l’habitatge, poden dirigir-se al
Consell Comarcal del Montsià, on rebrà tota la informació i assessorament
sobre les ajudes a les quals es pot dirigir.
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-

Oci. Alcanar compta amb diverses associacions culturals, distribuïdes entre els
tres nuclis de població. Aquestes, organitzen diverses activitats culturals, d’oci,
esportives...
Entre setmana els joves es decanten més per un oci de millora de formació i
esportiu. També les xarxes socials i jocs en línia són una gran distracció entre
els joves d’avui en dia.
Els caps de setmana, el tipus d’oci és més consumista que cultural o esportiu.
La joventut surt de casa per estar amb els amics, es solen reunir en bars, dins o
fora de la població. En l’oci nocturn, la joventut busca llocs d’entreteniment
diferents dels de les tardes, com ara discoteques, bars musicals, pubs, etc.
Aquestes activitats solen venir pagades dels pares o d’ells mateixos qui treballi,
i sovint desplaçant-se a les poblacions del voltant.

-

Immigració. En els estudis realitzats a la població d’Alcanar l’any 2019, podem
veure que dintre dels 9.418 habitants que té actualment el municipi, 1.963 són
habitants procedents de fora de Catalunya i d’Espanya. Incloem aquestes dades
a l’anàlisi de la realitat perquè creiem, s’han de tenir presents però, no podem
destacar problemàtiques en la relació entre nouvinguts i natius. Alcanar
compta amb una tècnica en polítiques migratòries que ofereix un bon servei
municipal i té com a objectiu oferir una correcta informació i ajudar a la
persona immigrant envers diferents qüestions que li puguin afectar: legals,
laborals, socials...
Per tant, es considera important tenir en compte el fenomen migratori, ja que
no es pot realitzar una anàlisi acurada de la realitat d’Alcanar sense tenir en
compte aquest factor.

-

Salut. Els principals problemes de salut que ens podem trobar en la joventut
estan relacionats amb la sexualitat, trastorns alimentaris i diferents tipus
d’addiccions; a les drogues, a l’alcohol, jocs en línia, apostes esportives... Les
principals causes de mortalitat entre els joves, majoritàriament vénen
relacionades amb la barreja d’alcohol amb altres drogues, i accidents de trànsit
molts d’ells produïts per conduir baix els efectes de l’alcohol. Els joves
necessiten programes de salut que vagin adreçats a les seves necessitats. Cal
iniciar doncs, projectes de salut adaptats exclusivament als joves, que
complaguin les seves inquietuds sobre aquest tema i compleixin amb les seves
expectatives.
A escala municipal, es fan campanyes d’informació i sensibilització sobre
aquestes problemàtiques, a punts de concentració juvenil com ara l’IES Sòl-deRiu.
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-

Esport. Hi ha una preocupació entre els joves pel que fa als hàbits de salut i
estils de vida, cada cop la joventut està més preocupada per l’aspecte físic. En
alguns casos, comencen a practicar esport, una bona tendència saludable però
s’ha de practicar amb mesura i sense obsessions.
En l’àmbit esportiu destaquem la importància que la joventut li atorga a les
entitats esportives com a element integrador de la població jove immigrada,
així com a element fomentador d’hàbits saludables dels joves.

-

Participació i associacionisme. Alcanar s’ha caracteritzat pel seu gran teixit
associatiu, format per diferents entitats esportives, culturals, juvenils, socials i
d’ensenyament entre altres. Moltes d’aquestes agrupacions tenen com a
membres integrants joves del municipi, encara que hi ha poques entitats
inscrites com a entitat juvenil.

Alcanar compta amb una publicació local mensual, xarxes socials, canal de
comunicació via WhatsApp i la Ràdio Municipal. Aquests mitjans ens ajuden a difondre
les activitats i els serveis ofertes tant des del consistori com en aquest cas, des de la
Regidoria de Joventut. Però actualment, en l’era de les noves tecnologies, aquesta ha
de ser visible a la xarxa independentment de les vies de comunicació oficials de
l’Ajuntament; ja que actualment les xarxes ens ofereixen un gran ventall de
possibilitats perquè els mateixos joves siguin creadors d’aquesta eina, opinant i fent
visible els seus interessos. Per això, els comptes del Punt d’Informació Juvenil amb
perfils a Facebook i Instagram, ajudaran a aproximar-nos més als joves i seguir amb la
seva línia de comunicació d’una manera més dinàmica i moderna, així com, els grups
de joventut que s’han creat a WhatsApp.
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4. DIAGNOSI
La fase de diagnosi ens permet detectar la situació a què haurem de donar resposta
amb la nostra acció, el punt de partida per definir els objectius principals del pla.
Conèixer la realitat juvenil del municipi és fonamental per tal de poder dissenyar
polítiques que siguin adequades i que permetin donar resposta a les diferents
necessitats i oportunitats existents a nivell municipal.
L’anàlisi de la situació dels i les joves del municipi és important abordar-lo des de les
dues perspectives que hem treballat tant en l’anàlisi de la realitat juvenil com des de
l’especificació de les principals característiques del municipi per tal de disposar de la
informació sobre les polítiques que s’estan desenvolupant al municipi que afecten les
persones joves.
En aquest sentit, els eixos que considerem pilars bàsics a treballar per potenciar i
reorientar les polítiques de joventut són:
-

L’estructura laboral, educativa i d’emancipació.
El cicle de la vida i la vida en la comunitat.
La qualitat de vida de la persona.

En la diagnosi recollim les principals dinàmiques juvenils que serviran com a punt de
partida per establir les línies estratègiques de l’acció del pla abans del seu disseny
d’acció. Així com l’anàlisi i el plantejament de les prioritats que s’han d’enfocar des de
les polítiques de joventut del municipi.

4.1.

PLANTEJAMENT: PRIORITATS I PREGUNTES PRÈVIES

En el moment de plantejar la feina des de les polítiques de joventut, cal que ens fem
algunes preguntes prèvies. Quins problemes i necessitats tenen els i les joves del
municipi? Què és allò que genera el problema en el cas d’haver-lo? Quina és la millor
manera per cobrir les necessitats que ens plantegen? De quins recursos disposem per
treballar?
Aquestes preguntes no tenen una resposta clara, sinó que precisen d’una planificació i
un anàlisi transversal que ens asseguri disposar d’uns bons foments en els quals es
recolzi el nostre treball al llarg del temps en matèria de joventut al municipi. Les
polítiques de joventut es plantegen d’acord amb paràmetres que s’estableixen en
funció dels resultats obtinguts en l’anàlisi de la realitat i els eixos principals que el
PNJCat marca en el seu document.
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Aquest procés s’ha d’entendre com un treball a llarg termini on s’ha de tindre en
compte l’incís i l’avaluació de molts factors externs:
-

-

Necessitat d’identificació contínua i explícita dels requeriments i necessitats
dels joves.
Aprenentatge i millora contínua de l’equip de treball.
Necessitat de recollir sistemàticament dades per a l’avaluació i per a evitar
duplicitat de tasques futures o possibles resolucions de problemes.
Preveure mètodes per a analitzar els processos de treball i identificar punts
potencials de millora.
Ús de procediments i metodologies de treball per a augmentar l’efectivitat del
grup, aquest vetllarà per la qualitat de les seves tasques i prendrà iniciatives en
cas que aquestes s’hagin de millorar.
Creació d’una forta relació amb els altres departaments de l’ajuntament i
col·laboradors externs.

Amb tot això, una resposta general que respongui a les preguntes que ens fem en pel
que fa al treball a realitzar seria l’afirmació de què l’existència d’un Pla Local de
Joventut que planifiqui totes les polítiques de joventut del poble esdevé necessària i
primordial tant per a l’ajuntament com per a la ciutadania, donat que el treball en
aquestes polítiques de joventut ha de ser a parts iguals, realista i ambiciós, ja que no
domés s’ha de plantejar l’actuació vers la persona jove, sinó també sobre el seu
context.

4.2.

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

En el disseny d’unes polítiques de joventut, a part de veure quina realitat juvenil té el
municipi, és essencial visualitzar les actuacions que des del mateix es realitzen per
aquest col·lectiu. D’aquesta manera, se’ns permet contemplar quines accions estan
cobertes i quines necessiten consolidar-se per poder respondre a les necessitats que
els i les joves ens plantegen.
Fer polítiques de joventut no és treballar des del mateix servei i estar en contacte
únicament amb els usuaris i usuàries que visiten el servei, sinó que, és gaudir de la
implicació i la participació del jovent del municipi, que aquests siguin els protagonistes
en tot el procés des de l’elaboració, el disseny i l’execució.
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També cal tenir en compte que unes bones polítiques de joventut necessiten la
col·laboració de departaments de la mateixa administració i d’altres administracions.
Ja hem explicat anteriorment el treball cooperatiu que duu a terme la Regidoria de
Joventut tant amb la Direcció General de Joventut de les Terres de l’Ebre mitjançant la
qual rep assessorament tècnic en qüestions sobre el pla local, les entitats juvenils o
qualsevol altre dubte. També el Consell Comarcal del Montsià a través de la xarxa de
serveis d’Informació Juvenil ens ofereix en xarxa amb altres PIJ de la comarca. Aquesta
és una eina per a treballar les polítiques de joventut impulsades des del Consell
Comarcal del Montsià i també eina que ens permet optimitzar els recursos de la
comarca. La xarxa Montsià Jove ha realitzat accions com: cursos d’educació en el
lleure, suport i reunions amb les entitats juvenils, programes interculturals, reunions
de coordinació entre els tècnics de joventut del Montsià, formació en diferents
matèries, organització d’activitats culturals i d’oci, així com reunions amb els regidors i
regidores de joventut de la comarca.
Optimitzar i rendibilitzar recursos evitarà la duplicitat d’actuacions i la sobresaturació.
En aquest sentit, com ja s’explica en la metodologia, la regidoria de joventut treballa
transversalment amb totes les àrees de l’Ajuntament.
Els joves acudeixen a l’administració en cas de necessitat, per això cal realitzar un
seguiment en les seves consultes. Amb aquesta finalitat, la Regidoria de Joventut
aposta pel Casal Jove com un nexe d’unió entre joves i agrupacions i administració
local. Aquest, és un espai dedicat per als joves amb la intenció d’oferir una informació
actual, acurada, veraç i de confiança així com, un espai de reunió i trobada entre el
jovent de tot el municipi, un espai on participar i gaudir de diferents activitats i
formacions, on poder aprofitar un espai sols per a ells i adequat a les seves necessitats.
Per això cal dissenyar una programació completa i atractiva, perquè aquest sigui l’únic
punt de referència dels joves i també, un lloc on els joves puguin opinar sobre les
polítiques juvenils locals i participar-hi.
Amb tot això, fem un recull de les polítiques de joventut dutes a terme per
l’Ajuntament d’Alcanar que afecten els i les joves del municipi, tenint en compte els
resultats extrets en l’anàlisi de la realitat i posant la visió en el disseny de les
actuacions d’aquest pla.
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4.2.1. Polítiques educatives.

Constatem la importància del sistema educatiu com un espai de trobada i com el
principal motor d’integració ciutadana així com d’adquisició d’habilitats socials i hàbits
culturals necessaris per a un bon funcionament de la societat canareva.
Segons el sistema d’indicadors sobre la joventut en matèria d’educació que hem pogut
valorar gràcies a l’anàlisi de la realitat, el moment de finalització de l’ESO és un dels
primers punts d’inflexió en la vida dels joves. El trencament entre l’ensenyament
obligatori i el postobligatori ha d’esdevenir un punt d’atenció prioritari en la política
educativa.
Els joves necessiten reforç per a descobrir les seves pròpies habilitats, en aquest sentit
és necessària la presència d’una figura com a tècnic de joventut que estigui al seu
abast i esdevingui tutor en el procés de definir els seus objectius vitals així com en el
moment de continuar amb la seva formació mostrant les possibilitats i opcions més
viables per a la seva continuació acadèmica depenent dels criteris propis del jove i les
seves prioritats i aspiracions futures.
Cal destacar també, que hi ha gran part de la població juvenil cursant estudis superiors
fora del municipi. Entre altres necessitats comunes, principalment tenen la segona
residència i els trasllats constants com a despeses importants; en aquest sentit és
important destacar l’ajuda que des de l’Ajuntament se’ls proporciona amb les beques
per al transport. També és important en aquest aspecte la presència de la figura del
tècnic de joventut que els pugui guiar en aquelles altres beques a les que poden
adherir-se.
En aquest sentit, les accions que es duen a terme en matèria de polítiques educatives
per part de la Regidoria de Joventut amb la relació i col·laboració amb la Regidoria
d’Educació i el Pla Educatiu d’Entorn són les següents:
-

-

Promoció de l’oferta educativa del municipi amb la incorporació d’un Cicle
Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i So a l’IES Sòl-de-Riu.
Establir eines de participació de l’institut amb activitats compartides amb el
consistori.
Beques d’ajuda per al transport als joves que estudien fora del municipi.
Col·laboració tant amb l’institut com amb les escoles del municipi.
Col·laboració amb les AMPA de les escoles (Joan Bta. Serra i CEIP Marjal) així
com amb la de l’IES Sòl-de-Riu per enfortir les relacions i donar un alt grau
d’èxit en les accions que es duen a terme.
Accés a cursos de formació en diferents matèries; informàtica, idiomes, cursos
sanitaris bàsics...
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-

-

-

Col·laboració amb el Consell Comarcal d’Amposta en els cursos formatius
impartits arreu de la comarca i difusió de la informació de cadascun d’ells
perquè arribi a tota la joventut del municipi.
Col·laboració amb Formar-te i la Cambra de Comerç de Tortosa per a
l’organització de diferents cursos formatius al Casal Jove i On-line.
Tallers de teatre a l’IES Sòl-de-Riu.
Taller d’estudi assistit a l’IES Sòl-de-Riu per tal de contribuir a la millora de les
condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
Certamen de Treballs de Recerca i investigació i cessió dels drets a la Biblioteca
Trinitari Fabregat per tal de posar a l’abast del públic en general l’esforç
d’investigació dels treballs de recerca de batxillerat sobre la nostra població.
S’organitzen premis a aquests treballs per tal de reconèixer l’esforç dels joves
en aquesta primera experiència de recerca i com a suport a la tasca docent.
Accions positives per a la igualtat que eviten l’exclusió social.
Cursos de català per a adults (nivells A, B, C i D).
Cicle de conferències “L’art d’educar”. Organitzar i coordinar un cicle de
conferències destinades a famílies i professionals de l’educació sobre diferents
temes de criança i educatius.

4.2.2. Polítiques laborals.
L’accés al mercat laboral és una de les qüestions que incideixen més sobre la vida dels i
les joves del municipi. L’actual mercat de treball així com la seva oferta, canvia a ritmes
molt ràpids i tant joves com professionals han d’aprendre a conviure i adaptar-se a la
situació actual de manera positiva.
El món laboral va directament lligat amb les polítiques educatives, ja que els joves han
d’estar formats per ocupar els llocs de treball. Aquests necessiten eines i incentius que
recompensin la seva formació per estar motivats i promoure la seva superació tant
laboral com personal. En aquest sentit s’han d’afavorir les relacions entre l’àmbit
formatiu i el mercat de treball per assegurar-ne el bon funcionament entre elles. La
formació i el mercat laboral cada vegada estan més en la mateixa línia, la formació està
orientada al mercat de treball i aquest busca professionals en una bona formació i
adequada a les seves necessitats.
Pel que fa al panorama laboral a municipi, la branca d’activitats amb més pes segueix
sent el sector de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, la qual manté nivells bons
d’ocupació. Aquesta ocupació sol ser ocasional, de temporada i poc remunerada tot i
que també existeix una part de la joventut que independentment de la seva formació,
actuen de pagès ajudant a la família i que, en un futur poden heretar aquests conreus i
per tant, convertir-la en la seva principal font d’ingressos i la seva professió.
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En aquest sentit és important la relació amb la regidoria d’agricultura, ramaderia i
pesca per tal d’apropar aquest col·lectiu de joves d’una forma més fàcil a aquest ofici i
tinguin informació suficient per a poder adherir-se si s’escau, a totes aquelles ajudes
existents per a joves pagesos. En aquest sentit, Les Cases d’Alcanar té un gran
potencial amb el sector turístic durant els mesos d’estiu, època de l’any durant la qual
el nombre de contractes laborals de temporada augmenta.
Els i les joves són un dels col·lectius més vulnerables davant la difícil situació
econòmica i laboral i, al mateix temps, representen el principal actiu per a l’avenç de
qualsevol societat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament d’Alcanar a través de la
regidoria de Joventut hem d’adoptar mesures per a l’ocupació juvenil amb les
polítiques d’inserció laboral reflectides en aquest document:
-

-

Cursos ocupacionals de diferents matèries: informàtica, idiomes, cursos
formatius en diferents branques laborals.
Derivació a la borsa de treball municipal i al servei d’Intermediació Laboral de
l’ajuntament.
Acompanyament i prospecció de joves a l’atur enfront del món laboral.
Cartelleres informatives d’ofertes i demandes de treball.
Programes destinats exclusivament a fomentar la inserció laboral de la
joventut.
Cursos de formació per a la recerca de feina.
Seguiment individualitzat del pas del jove al món laboral.
Motivació, formació i orientació en la formació complementaria.
Especificació de tots els recursos juvenils i els referents tècnics.
Promoure i divulgar la cultura emprenedora entre les persones joves a través
d’accions de sensibilització i formació en creació d’empreses i, un cop creades,
assessorar i informar en tot el que pugui ser del seu interès.
Difusió de tot tipus de material enviat pel departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya i els serveis que ofereixen des de la xarxa.
Difusió de totes les ofertes de feina al municipi i/o voltants i derivació i
orientació al Servei d’Ocupació de Catalunya.
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4.2.3. Polítiques d’habitatge.
Tot i que els joves tenen l’emancipació com a menys prioritària, ja que les primeres
necessitats són cobrir les necessitats laborals i poder arrancar així el seu projecte de
vida, per aconseguir una emancipació de qualitat han d’aconseguir una feina sòlida i
ben remunerada. Per la qual cosa i tornant als dos punts anteriors, per poder
aconseguir un bon lloc de treball, estable i durador, necessiten un patrimoni formatiu
de futur que afavoreixi la seva contractació o la seva actitud emprenedora.
L’habitatge presenta un dels elements fonamentals en el procés d’emancipació dels
joves i per tant, en el camí cap a la seva autonomia personal i cap a la seva inserció
social plena dins la societat. L’habitatge proporciona als joves un espai vital personal
on poden organitzar i desenvolupar el seu projecte de vida, a la vegada que els fa
responsables de noves obligacions.
En el context actual, és difícil accedir a un habitatge mitjançant la compra però tampoc
s’està predisposat a llogar, a conseqüència, l’emancipació juvenil es retarda més cada
cop. Per aquest motiu hem de continuar amb les polítiques d’habitatge jove, ja que
totes les mesures i actuacions significaran un canvi de mentalitat a l’hora d’afrontar el
tema de l’habitatge com un dret i no com un simple bé econòmic.
Els joves han anat canviant la seva manera d’accedir als habitatges. Anteriorment
molts s’endeutaven per aconseguir un habitatge de propietat, però a causa del
desequilibri econòmic actual, aquesta tendència ha canviat i són molts els joves que
donen el primer pas a l’accés a l’habitatge des de l’opció del lloguer.
Amb tot això, cal dur a terme polítiques per tal de facilitar l’accés a l’habitatge dels
joves del municipi.
-

-

Col·laboració amb la Borsa Jove d’Habitatge del Montsià i derivació de la
joventut als seus serveis.
Coordinació entre la regidoria de Joventut i el Servei d’Habitatge del Consell
Comarcal per al trasllat de tota la informació necessària des de la borsa als
joves així com assessorament en el procés.
Apropar el món del lloguer a la joventut facilitant tota la informació i
assessorament sobre ajudes, lleis, òrgans d’orientació a l’habitatge...
Fomentar l’accés dels joves a l’habitatge.
Difondre i informar dels serveis disponibles per a l’habitatge.
Difusió de tot tipus de material enviat pel departament d’Habitatge i d’altres,
de la Generalitat de Catalunya.
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4.2.4. Polítiques culturals.
Els joves són un col·lectiu molt important a l’hora de participar en les activitats de
lleure, compreses en cap de setmana i estiu. No hem d’oblidar, que aquest col·lectiu
acostuma a ser gent amb inquietuds i molt interessada amb el desenvolupament de la
vida social i cultural dels joves i de la mateixa dinàmica del municipi.
Cal diversificar l’oferta cultural i implicar més als joves en els processos de participació
cultural i mediambiental dins del municipi treballant a través de les següents polítiques
tant mediambientals com culturals:
-

-

Organització de jornades mediambientals i de recollida de brossa amb la
col·laboració dels joves del municipi en els seus tres nuclis.
Utilització d’eines de comunicació i difusió 2.0 (Facebook, Instagram,
WhatsApp).
Organització, gestió i coordinació dels Parcs de Nadal d’Alcanar, Les Cases
d’Alcanar i Alcanar-Platja i dels Parcs de Pasqua d’Alcanar i de Les Cases
d’Alcanar.
Representacions de teatre i concerts juvenils.
Exposicions fotogràfiques, de pintura...
Concurs literari infantil i juvenil.
Organització de cursos de formació en matèria de les TIC.
Treball del procés de participació local a través de tertúlies organitzades al
Casal Jove.
Col·laboració amb les entitats culturals del municipi i els actes organitzats.
Valoració i suport en el talent i els projectes dels joves del municipi.
Difusió de tot tipus de material enviat pel departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, existeix un calendari fixe de la programació cultural a Alcanar:
Gener: Celebració de Sant Antoni.
Febrer: Celebració del Carnaval.
Març: Mostra Oberta de Poesia.
Abril: Sant Jordi, parc de Pasqua, concerts de primavera de la Banda Municipal de
Música d’Alcanar i de l’Agrupació Musical Canareva i inici de les Jornades de Teatre de
Primavera.
Maig: Jornades de Teatre de Primavera i Festes de Maig d’Alcanar.
Juny: Revetlla de Sant Joan.
Juliol: Festes del Carme i la Festivitat d’Alcanar-Platja Serramar.
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Agost: Festes d’Agost a Les Cases.
Setembre: Celebració de la diada de l’Onze de Setembre.
Octubre: Festes del Remei.
Novembre: Santa Cecília amb la Banda Municipal de Música d’Alcanar i l’Agrupació
Musical Canareva.
Desembre: Parc de Nadal.

4.2.5. Polítiques socials i de participació.
En aquest sentit, es treballa de manera transversal en les polítiques socials, d’igualtat i
de participació, ja que persegueixen el mateix objectiu de fomentar la igualtat en la
participació de tota la ciutadania en els diferents aspectes del municipi. Les accions
que es duen a terme per part de l’Ajuntament d’Alcanar en aquest sentit són les
següents:
-

-

-

Suport a la gestió, organització i coordinació de la Mostra Intercultural
d’Alcanar on es mostren les diferents cultures que conviuen al nostre municipi.
Servei d’informació i orientació municipal.
Difusió de les diferents campanyes realitzades per la Generalitat de Catalunya.
Donar respostes més ajustades a la diversitat del municipi i fomentar la igualtat
i la no discriminació.
Organització d’actes amb motiu dels dies mundials i internacionals més
significatius en matèria d’igualtat.
Dinamització del Casal Jove i el seu reglament.
Serveis d’atenció i informació a les dones.
Projecte de servei comunitari de l’alumnat de l’institut Sòl-de-Riu,
conscienciant a l’alumnat de la necessitat social del municipi i donar a conèixer
la importància del voluntariat com a acció responsable de compromís cívic.
Activitats d’estiu a Alcanar, Les Cases d’Alcanar i Alcanar-Platja.
Encesa de llums de Nadal a Alcanar i a Les Cases d’Alcanar.
Carpa de Punt Lila a les Festes del municipi, amb la campanya #Noméssíéssí
impulsada des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
d’Alcanar.
Campanyes de conscienciació i suport al col·lectiu LGTBI.
Gestió, organització i coordinació de les activitats del municipi per a la recollida
de fons per a la Marató de TV3.
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També, pel que fa a l’oferta cultural, d’oci, participació i entreteniment en el municipi,
el treball es realitza juntament amb la Regidoria de Festes, donat que la joventut és un
dels col·lectius que més visibilitat dona a les festes que es realitzen al poble. Les seves
actuacions en cadascun dels actes festius són les següents:
Carnaval:


Festa del Pijama, amb xaranga, cercavila, ball i festa amb DJ’S.

Festes de Maig:



Carpa Jove diürna.
Nits de festes temàtiques amb DJ’S.

Sant Joan:


Carpa Jove per a celebrar la revetlla de Sant Joan.

Nits d’estiu pre-festes d’Agost:


Revetlles amb orquestra, espectacles i/o DJ’S.

Festes d’Agost:




Festes temàtiques diürnes amb DJ’S.
Nit Jove.
Revetlles i DJ’S.

Carnaval d’Estiu:


Revetlla de Carnaval amb animació, DJ’S i disfresses.

Festes del Remei:


Revetlla dirigida a la joventut.
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4.2.6. Polítiques de prevenció de la salut.
La salut esdevé un dels eixos centrals dins les actuacions de les polítiques de joventut,
especialment en relació amb les polítiques de prevenció dels comportaments de risc.
La joventut és el col·lectiu amb un potencial de salut més elevat, i per aquest motiu
bona part de les problemàtiques de salut de les persones joves estan associades a les
seves actituds i comportaments.
Les polítiques de joventut en aquest sentit van dirigides a l’adquisició de coneixements
sobre hàbits i conductes de risc que contribueixin a la promoció de la salut de les
persones joves així com disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els
àmbits que afecten les persones joves.
-

Exposicions i xerrades sobre malalties de transmissió sexual.
Exposicions i xerrades sobre trastorns alimentaris.
Informació i assessorament a través del Punt d’Informació Sexual.
Tallers sobre la dieta equilibrada i hàbits saludables.
Celebració i organització d’actes amb motiu dels dies mundials i internacionals
relacionats amb la Salut.
Col·laboració amb el programa Salut i Escola.
Difusió de tot tipus de material enviat pel departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i dels seus serveis a la xarxa.

4.2.7. Polítiques esportives.
La pràctica de l’esport ofereix un instrument particularment útil per a la integració dels
joves a la comunitat. En el PNJCat es reconeix l’esport com a alternativa a altres formes
de lleure dels joves concentrada en els caps de setmana i períodes festius.
En aquest àmbit els joves es mostren altament participatius, donat que li atorguen a
l’esport un alt grau d’importància així com al manteniment físic i hàbits saludables. En
aquest sentit des de la regidoria de Joventut i la regidoria d’Esports es treballa amb les
entitats esportives en diferents aspectes:
-

Suport a les entitats esportives del municipi.
Col·laboració en l’organització dels diferents actes esportius per part de les
entitats i/o associacions esportives del municipi.
Pla català d’esport a l’escola als centres educatius.
Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives així com
l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin al benestar personal.
Difusió de tot tipus de material enviat pel departament d’Esports de la
Generalitat de Catalunya.
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4.3.

CONCLUSIONS I ORIENTACIONS.

Totes aquestes accions ens mostren les línies en les quals cal continuar esforçant-se,
així com aquelles en les que es necessita una aposta decidida i innovadora per part de
l’Ajuntament d’Alcanar. Aquestes polítiques de joventut són molt variades però al
mateix temps, constitueixen un mateix eix sobre el qual s’ha de treballar a llarg termini
per la seva complexitat i incidència en la vida dels joves. Per a això cal seguir passos
coherents que ens portin a definir els objectius finals, concretant les accions i tenint en
compte tots els pilars bàsics que determinen l’actuació en matèria de joventut
dissenyada en aquest pla.
Aquestes polítiques de joventut no s’entenen sense la importància d’aplicar els
principis rectors del PNJCat (Qualitat, Integralitat, Participació i Transformació) al
disseny de les actuacions. Ja que aquests han d’estar interconnectats i s’han de
treballar com un contínuum en la nostra acció per tal de transformar la realitat juvenil,
apoderar als i les joves en el seu entorn a partir de la seva participació en allò que els
hi afecta més directament, augmentar la qualitat de la nostra intervenció i assegurar
una atenció integral a les seves necessitats.
Pel que fa al principi de qualitat, s’aplica al generar coneixement vers la realitat juvenil
del municipi tenint en compte les seves característiques, en aquest sentit dins l’anàlisi
de la realitat juvenil hem aplicat aquest principi per tal d’aprofundir en les respostes
de la joventut i poder interpretar-les de manera que podem extreure’n suficients
conclusions que ens ajuden a orientar les polítiques de joventut establertes i les
actuacions del pla.
També hem volgut posar èmfasis en la participació per a l’elaboració d’aquest pla, ja
que incorporar la veu dels joves és important per tal d’establir una bona diagnosi que
ens permeti dissenyar un pla per a la joventut el més acotat possible a les seves
necessitats i prioritats. No obstant això, aquesta participació també implica els
diferents agents que estan implicats directa o indirectament en la realitat juvenil del
municipi, ja que d’aquesta manera, el procés esdevé més enriquidor i les polítiques de
joventut orienten el disseny del pla a través de diverses experiències i formes
d’actuació. També, és important integrar la participació en totes les etapes del pla
perquè aquest treball genera un procés de corresponsabilitat en els joves i els agents
que hi intervenen i dóna una continuïtat en la resta d’actuacions així com en el retorn
de les opinions i sensacions un cop aquest pla hagi estat en funcionament per tal
d’establir una avaluació de qualitat que ens permeti seguir treballant en joventut.
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Per una altra banda, el fet d’obtenir una informació real, precisa i acurada sobre la
realitat juvenil del municipi ens permet establir unes polítiques de joventut
transformadores en molts aspectes de la vida juvenil. En aquest sentit, en el disseny
del pla de joventut es té en compte la diversitat de la població juvenil, la incidència de
factors estructurals de desigualtat que poden generar desavantatges socials entre el
grup de joves i també, assegurar la igualtat d’oportunitats entre la població juvenil per
trencar les barreres i obstacles que puguin existir i augmentar la seva participació
activa en la vida comunitària del municipi.
De la mateixa manera que es té en compte la diversitat del col·lectiu juvenil, també cal
tenir present els moments vitals en què es troben i establir correlacions entre les
diferents polítiques de joventut. En aquest aspecte, podem veure com les polítiques
educatives tenen incidència en moltes altres com les laborals o d’habitatge, en aquest
sentit es parla d’integralitat i de treball interrelacionat per respondre a totes les
necessitats que es presenten. També en aquest sentit s’ha de diferenciar quant a l’edat
i moment vital en què es troba cada grup de joves, ja que les preferències d’oci i
culturals canvien d’uns als altres. Per això és important l’acció de les diverses
regidories que desenvolupen accions adreçades als joves o que tenen un efecte en la
vida d’aquests.

5. MISSIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PLA DE JOVENTUT D’ALCANAR.
Els objectius estratègics i les línies principals d’actuació són el punt de partida de les
polítiques de joventut, a partir d’aquí s’han establert objectius operatius que es
despleguen en mesures d’actuació concretes. Per tal de formular aquests objectius en
el disseny del Pla Local de Joventut hem tingut en compte tres aspectes per a la seva
correcta consecució:
-

Coherència amb la realitat analitzada i eines per a respondre a les necessitats
detectades.
Realisme i accions assolibles des de les capacitats que es poden treballar en les
diferents actuacions.
Consens i possibilitat de ser seguits per tots els agents implicats: polítics,
tècnics i joventut.

Aquests objectius donen resposta als diferents pilars bàsics en què hem dividit aquest
Pla Local de Joventut per tal d’arribar a tots els aspectes de la vida de la joventut i
incidir en aquells que sigui possible.
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Objectius en educació.
-

-

-

Fomentar les accions formatives per als joves del municipi.
Fomentar la igualtat d’oportunitats i les expectatives d’integració laboral i
social dels joves del municipi.
Fomentar la participació dels joves en les activitats dels centres educatius i de
l’ajuntament per tal de fer-los protagonistes i responsables del seu propi
itinerari formatiu i laboral.
Coordinar el treball en xarxa entre els diferents agents educatius del municipi i
els treballadors en l’àmbit de joventut de l’ajuntament.
Impulsar una oferta formativa reglada al municipi a través de Cicles Formatius
de Grau Mig i Cicles Formatius de Grau Superior.
Establir el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i So a l’IES Sòl-deRiu.
Establir la presència i l’ús de diversos idiomes a través de programes
d’acolliment lingüístic per tal d’oferir als joves les competències bàsiques
d’idiomes en horari no lectiu.
Acompanyar i tenir els recursos adients per tal d’assessorar els joves en el seu
procés formatiu.

Objectius en treball i ocupació.
-

-

Fomentar les oportunitats laborals que sorgeixen al municipi per als joves.
Facilitar els processos de transició de la formació al treball.
Fomentar la creació d’ocupació de qualitat.
Garantir l’accessibilitat dels joves del municipi als mecanismes d’orientació
laboral existents en el municipi.
Avaluar la situació laboral i personal de cada jove i ajudar en l’elaboració d’un
pla d’actuació individualitzat i dels mecanismes per a la recerca de feina.
Proporcionar un acompanyament i assessorament personalitzat a l’hora de
buscar feina.
Ajudar a conèixer els punts forts i febles al moment d’accedir al món laboral i
com millorar-los.
Assessorar en la utilització dels canals de recerca laboral adequats.
Fer més competitius els currículums i cartes de presentació i adaptar-los a la
situació actual del mercat de treball. Promoure que els joves aprenguin a
planificar, amb el suport del/la tècnic/a la recerca de feina per tal que sigui més
efectiva.
Promoure i donar suport als joves emprenedors.
Fomentar l’autonomia de les persones joves per a una bona presa de decisions.
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Objectius en habitatge.
-

Oferir un servei d’intermediació entre els joves i la borsa d’habitatge jove del
Montsià.
Informar els joves de tots els recursos al seu abast.

Objectius en salut i esport.
-

Promoure estils de vida i hàbits saludables entre els joves del municipi.
Promoció de l’esport i activitats d’oci com a alternativa a altres activitats de
lleure més perjudicials.
Impulsar campanyes informatives i sensibilitzadores en l’àmbit de
drogodependències.
Activitats de sensibilització i formació en matèria de salut i prevenció de
malalties de transmissió sexual per a joves.

Objectius en cultura.
-

-

Potenciar les propostes i iniciatives culturals juvenils que neixin al municipi,
fent especial incidència en aquelles que treballin per promoure la
interculturalitat i la cohesió del teixit social.
Promocionar i desenvolupar la cultura i el lleure com una eina d’inclusió social,
sensibilització i formació de les persones joves.
Captar a la joventut per al consum cultural mitjançant les noves tecnologies.
Facilitar la participació dels joves en els esdeveniments culturals i festius.

Objectius de cohesió social i de participació.
-

Prevenir i lluitar contra els factors d’exclusió social i posar les eines necessàries
en favor d’una societat més cohesionada i justa.
Minimitzar els factors de risc i potenciar i assentar aquells aspectes que eviten
que es caigui en situacions d’exclusió.
Treball cooperatiu amb la dinamitzadora cívica del Consell Comarcal per dur a
terme programes en matèria d’immigració juvenil al municipi.
Avançar col·lectivament vers un municipi més solidari, inclusiu i amb més
cohesió social.
Promoure el Casal Jove com a espai de trobada adequat per a la joventut.
Promoure una major participació i l’associacionisme entre els joves mitjançant
un procés participatiu que englobi tota la joventut del municipi.
Potenciar els canals de comunicació entre els joves i la regidoria de Joventut i
l’ajuntament.
Facilitar espais i donar suport a les entitats juvenils que treballen amb joves.
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6. LÍNIES D’ACTUACIÓ I PROGRAMES.
Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcanar creiem prioritari treballar
perquè la joventut pugui gaudir d’aquesta etapa en què es troba. L’oci responsable i
les diverses activitats culturals i esportives han d’estar a les seves mans i nosaltres com
a ens municipal hem de procurar que així sigui. També és important el treball, l’esforç i
la constància perquè puguin portar a terme els seus projectes vitals de manera
satisfactòria.
Per això hem elaborat aquest Pla Local de Joventut basat en tres pilars bàsics que
esdevenen fonamentals en el disseny dels programes que treballaran les polítiques de
joventut del municipi; l’estructura laboral, educativa i d’emancipació, el cicle de la vida
i la vida en la comunitat i la qualitat de vida. Aquestes línies d’actuació les hem pogut
establir gràcies al treball que s’ha dut a terme en l’anàlisi de la realitat juvenil del
municipi i en l’estudi intensiu sobre les línies de treball proposades en el Pla Nacional
de Joventut de Catalunya 2020.
Un dels nostres grans propòsits és l’impuls del Casal Jove com el lloc de referència i de
trobada de la joventut del municipi. Una infraestructura destinada exclusivament per
als joves on es puguin dur a terme molts dels projectes proposats en aquestes línies
d’actuació així com, el punt la joventut es pugui dirigir per a rebre assessorament,
informació i establir relacions sòlides amb la regidoria de Joventut per poder
conjuntament, continuar treballant. En aquest aspecte, destaquem la ubicació al Casal
Jove del Punt d’Informació Juvenil, el Punt d’informació i suport LGTBI i el Punt
d’Informació Sexual.
Un altre propòsit que hem establert des de la regidoria de Joventut i en estreta relació
amb la utilitat del Casal Jove, és la creació d’un Consell Local de Joventut format pel
teixit associatiu jove amb ganes de construir un municipi que respongui a les seves
necessitats, i qui millor que la joventut per saber quins projectes poden arribar a
solucionar les seves inquietuds i les seves problemàtiques. Aquest Consell ens ha de
permetre trencar la barrera que separa la població jove amb l’administració pública, al
mateix temps que esdevé com una eina perquè la joventut assumeixi responsabilitats i
pugui donar veu als projectes de joventut.
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Com hem pogut observar en la diagnosi, els joves tenen necessitats i mancances
transversals i per tant la intervenció en matèria de joventut tindrà aquesta clara
vocació de treball coordinat i en xarxa entre els diferents departaments municipals. En
relació amb els principis rectors del PNJCat, aquesta manera d’entendre les polítiques
de joventut des d’una perspectiva transversal requereix una feina important per tal
que les diferents àrees del nostre ajuntament puguin treballar de manera coordinada i
sota objectius comuns. Val a dir que aquesta cooperació vindrà determinada per la
mateixa naturalesa de cada actuació. Així, n’hi haurà que comptaran amb la
col·laboració d’altres departaments, àrees i/o organismes, i d’altres que es realitzaran
en exclusiva des de la Regidoria de Joventut.
Aquest document marca un punt de partida a partir del qual, entre tots i totes hem de
posar les eines els espais de diàleg per a la millora de les formes de relació, la
facilitació de la comunicació i la interacció dels joves amb l’Ajuntament.

7. DISSENY DE PROGRAMES I ACTUACIONS.
La planificació estratègica i el disseny dels programes i actuacions és un procés que
estableix les bases d’una actuació integrada a llarg termini, estableix un sistema
successiu de presa de decisions, descriu eines d’actuació específiques, formula
indicadors de seguiment sobre els resultats i implica tant a la joventut com als agents
que treballen amb ells en tot el procés.
En el disseny dels programes i seguint la definició de planificació estratègica, hem
procurat formular les actuacions que ens han de permetre assolir els canvis en les
situacions detectades a la diagnosi.
Així doncs, a partir dels objectius que hem formulat prèviament s’han establert les
diferents actuacions que es presenten tot seguit en format de fitxa, concreta i
entenedora. S’ha fet de manera estratègica tot ordenant els objectius i les actuacions
de manera que es creï una seqüència que permeti que es vagin assolint els objectius
proposats.
Cada actuació definida en aquest Pla posa de manifest la línia de treball i deixa
constància de la coordinació entre els diversos agents implicats en el nivell organitzatiu
i operatiu. Tot seguit, presentem cadascun dels programes a dur a terme i les seves
línies d’actuació.
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Línia de treball: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i formativa de les
persones joves.
L’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves inclou l’èxit acadèmic, el
personal, el social i el professional. Les actuacions que presentem es proposen
augmentar les oportunitats, les expectatives d’integració laboral dels joves del
municipi i fer protagonista al mateix jove del seu propi itinerari formatiu i laboral.
El treball en xarxa entre els diferents agents educatius del municipi pren gran
importància per tal de potenciar nous projectes i mantenir els que ja estan consolidats
en el municipi. En aquest sentit la principal tasca a desenvolupar des dels serveis de
joventut és la d’informar i orientar sobre els recursos formatius existents i les
possibilitats de continuar o complementar la formació, així com, oferir cursos
formatius complementaris de l’interès del jovent.
CURSOS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.
Descripció:
S’ofereixen cursos i formació complementària que milloren les habilitats, capacitats i
l’accés al món laboral dels joves. Per això es procura satisfer les demandes dels joves
proposant varietat de temàtiques de cursos i formacions i la contínua aplicació
d’aquests durant l’any. Els cursos poden tenir una durada extensa o una més curta,
com a monogràfics. Aquests es realitzaran en la ubicació més apropiada depenent de
la característica de cada curs, però com a principal infraestructura i de referència per
a la realització d’aquestes formacions està el Casal Jove.
L’objectiu principal d’oferir cursos de formació complementària per a la joventut és
millorar el seu itinerari formatiu, que tinguin un espai de trobada dins del marc
educatiu, potenciar les seves habilitats en diferents modalitats i l’adquisició de
capacitats per a la incorporació al mercat laboral.
En les actuacions presentem diverses temàtiques de cursos i formacions que poden
dur-se a terme, basats en les opinions i les idees extretes en l’anàlisi de la realitat
juvenil.

Destinataris: Joves a partir dels 12 anys.
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Actuacions:
- Curs de monitor de lleure, juntament amb el Consell Comarcal del Montsià.
- Curs d’iniciació al lleure/ pre-monitor, juntament amb el Consell Comarcal del
Montsià.
- Curs de maquillatge facial de fantasia per complementar la formació en el
lleure.
- Cursos d’auto maquillatge i pentinats.
- Curs d’activitats complementàries a l’agricultura.
- Curs de nivell bàsic de manipulació i aplicació de productes fitosanitaris.
-

Cursos digitals: fotografia, vídeo, edició de fotografies i vídeos per a xarxes
socials.
Cursos d’informàtica.
Seminari de màrqueting digital per a joves emprenedors.
Cursos de diferents estils musicals.
Curs d’iniciació de DJ.
Taller de mindfulness.
Taller de teràpies naturals.
Taller de creació de joies.
Curs de tècniques positives d’estudi.
Curs de manipulador d’aliments.
Curs de tècniques esportives.
Curs de socorrisme.
Curs de primers auxilis.
Curs DEA.

Agents implicats:
-

Ajuntament d’Alcanar.
Regidoria de Joventut.
Punt d’Informació Juvenil.
Consell Comarcal del Montsià.
Regidoria d’Ensenyament.
Regidoria d’Acció Social i Ciutadania.
Àrea de Desenvolupament Local.
Regidoria d’Esports.
Regidoria de Salut.
Regidoria de Cultura.
Aula activa.
Fundació Montsià.
Xarxa Montsià Jove.
Professionals del municipi o propers amb capacitats per impartir algun dels
tallers i/o cursos.
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GUIA, QUÈ FEM DESPRÈS DE L’ESO?
Descripció:
Projecte de treball en xarxa entre l’IES Sòl-de-Riu, l’Ajuntament, la Regidoria de
Joventut i altres agents educatius del municipi per tal d’acompanyar als joves després
de l’ESO oferint un itinerari marcat i definit que els derivi a cada servei garantint a tot
l’alumnat l’assessorament i orientació acadèmica i professional per facilitar la presa
de decisions i la planificació del mateix itinerari formatiu.

Destinataris: Joves a partir dels 16 anys.

Actuacions:
- Marcar un itinerari formatiu ben definit amb les possibilitats després de l’ESO,
que inclogui també recursos per a l’orientació laboral.
- Xerrades informatives “Després de l’ESO.. Què puc fer?” al Casal Jove.
- Mostra educativa amb l’oferta d’ensenyament.
- Assessorament individualitzat.
- Elaboració d’un dossier informatiu amb un resum de les diferents opcions.
- Visita al Saló de l’Ensenyament.
- Elaboració d’una guia personalitzada de les diferents opcions formatives en
relació amb les capacitats, habilitats i preferències del jove.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Ensenyament.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Xarxa Montsià Jove.
- Noves oportunitats.
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TASTETS PROFESSIONALS (PEE).
Descripció:
Aquesta activitat té com a objectiu facilitar a la joventut que està a punt de finalitzar
l’ESO, eines i recursos per a l’elecció formativa, professional i laboral, apropant al jove
a diferents oficis i professions.
Es realitzarà en format de xerrades informatives al Casal Jove per part d’un
professional de cada sector, sempre tenint en compte les preferències de la joventut i
es distribuirà en diferents sessions per tal que hi tinguin cabuda tots.
Destinataris: Joves a partir dels 15 anys.

Actuacions:
- Mostra professional del sector de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
- Mostra professional del sector de Turisme i Hostaleria.
- Mostra professional del sector de Serveis socioculturals i a la comunitat.
- Mostra professional del sector de l’Automoció.
- Mostra professional del sector de la Construcció, Pintura i; disseny i
rehabilitació d’habitatges.
- Mostra professional del sector de la Imatge Personal.
- Mostra professional del sector de Cossos de seguretat.
- Mostra professional del sector d’Esports.
- Mostra professional del sector de docència i investigació.
- Mostra professional del sector de Sanitat.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Ensenyament.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Xarxa Montsià Jove.
- Àrea de Desenvolupament Local.
- Aula Activa.
- Fundació Gentis.
- Empreses i professionals del municipi.
- Institut Sòl-de-Riu.
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TASTETS D’IDIOMES.
Descripció:
Així com els cursos de català són una eina formativa del municipi fora de l’horari lectiu
dels joves per a fomentar l’aprenentatge o la millora de les competències bàsiques de
llengua i el coneixement de la nostra cultura.
També es pretén oferir les eines necessàries per a poder desenvolupar-se amb
autonomia a nous idiomes per al seu desenvolupament acadèmic i en diferents grups
depenent de l’edat i els joves interessats en els diferents cursos.
Destinataris: Joves a partir dels 12 anys.

Actuacions:
- Organització de cursos d’aprenentatge de diferents idiomes.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Ensenyament.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Institut Sòl-de-Riu.
- Diferents agents educatius d’idiomes del municipi.
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AULA TALLER D’HABILITATS SOCIALS AL CASAL JOVE.
Descripció:
Les habilitats socials esdevenen una eina de transformació social de gran importància,
especialment en la joventut. Per això l’objectiu d’aquesta actuació és el de treballar
amb els joves diferents tallers en relació amb les habilitats socials per tal de potenciarles i fer-los sentir més segurs de si mateixos.
D’aquesta manera, s’estableix una xarxa de diferents tallers programats en diversos
dies per a treballar en els diferents grups de joves depenent de la seva edat i l’interès
dipositat en els tallers, ja que en grups petits i igualats en edats es treballarà millor
cadascuna de les habilitats socials proposades.

Destinataris: Joves a partir dels 12 anys.

Actuacions:
- Taller bàsic d’autoestima i estratègies per afavorir-la.
- Taller de gestió de les emocions.
- Taller d’assertivitat.
- Taller de relacions interpersonals.
- Taller per a l’adquisició d’estratègies per a la gestió de conflictes.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Ensenyament.
- Regidoria d’Acció Social i Ciutadania.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Xarxa Montsià Jove.
- Fundació Montsià.
- Professionals de l’àmbit social en competència d’habilitats socials per a
impartir cadascun dels tallers.
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Línia de treball: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.
Per tal d’aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves cal treballar
principalment la formació mitjançant les propostes anteriors així com, juntament amb
l’Àrea de Desenvolupament Local i les entitats supramunicipals que es dediquen a la
inserció sociolaboral; proporcionar-los les eines i els recursos que els ajudin a superar
els diferents obstacles que dificulten l’accés i/o el manteniment d’una feina i facilitar la
integració, dins d’un procés individualitzat i consensuat, de mesures i recursos
destinats a l’adquisició i desenvolupament de competències bàsiques i/o professionals
requerides per al desenvolupament d’una ocupació.

PLANS DE TREBALL INDIVIDUALITZATS PER A LA RECERCA LABORAL.
Descripció:
L’elaboració dels plans de treball individualitzats per a la recerca laboral es realitzaran
mitjançant entrevistes amb els joves. L’entrevista personal és la primera acció que es
porta a terme dins l’itinerari del projecte, a partir d’aquesta naixerà el pla d’acció
individualitzat per a cada jove i a partir d’aquí el jove passarà a participar en altres
accions del mateix projecte. Aquest treball serà derivat pel el/la tècnic/a de joventut i
estarà sostingut per l’assessorament d’altres professionals.

Destinataris: Joves a partir dels 15 anys.

Actuacions:
- Treball en col·laboració amb Montsià Actiu per a la recerca laboral dels joves.
- Realitzar una orientació respecte a l’adequació del seu perfil personal i
professional a la demanda ocupacional del mercat laboral, mitjançant les
esmentades entrevistes.
- Parcs juvenils en períodes vocacionals per afavorir l’accés al treball als joves
formats en el lleure. Mediació en la contractació de monitors de lleure del
municipi en els parcs de Pasqua i Nadal.
- Definir el pla d’acció conjuntament amb l’usuari.
- Voluntariats formatius al municipi.
- Donar a conèixer els múltiples canals i vies per portar a terme una bona
recerca de feina.
- Assessorar els joves pel que fa a l’elecció de l’oferta educativa reglada i no
reglada, o bé en la derivació a altres serveis (com el SOC).
- Taller de xarxes socials per a la recerca de feina. D’aquesta manera poden
conèixer quines són les xarxes socials amb les quals iniciar un procés de
recerca de feina i reflexionar sobre els pros i contres de publicar els nostres
perfils a les xarxes
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Agents implicats:
 Ajuntament d’Alcanar.
 Regidoria de Joventut.
 Àrea de Desenvolupament Local.
 Punt d’Informació Juvenil.
 Oficina Jove del Montsià.
 Fundació Gentis.
 Noves oportunitats.
 Consell Comarcal del Montsià.
 Servei de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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AUTOCONEIXEMENT.
Descripció:
En els tallers d’autoconeixement es té per objectiu conèixer els punts forts i febles, les
competències, els interessos, les motivacions, les capacitats, els valors i les habilitats
personals per a aprendre a aplicar-los en la recerca de feina i a l’entorn laboral.
La joventut és l’etapa en què es comença a tenir contacte amb el món laboral, i
aquesta primera experiència és important perquè el jove no es senti desmotivat en
futurs processos de selecció.
Per aquest motiu, en el taller proposat es dirigiran activitats per tal que els joves
puguin adquirir eines i recursos aplicables tant en l’àmbit de creixement personal i
d’autorealització com en l’àmbit laboral i de creixement professional.

Destinataris: Joves a partir dels 15 anys.
Actuacions:
- Establir estratègies bàsiques per conèixer les competències, interessos,
motivacions, capacitats, valors, punts forts i febles i habilitats.
- Aprendre a determinar aquelles competències més destacades i ser capaços
de detectar en quin aspecte professional té talent el jove per tal de potenciarlo.
- Facilitar la presa de decisions saludables pel jovent i el seu entorn.
- Treballar l’actitud davant les adversitats laborals.
- Fomentar la resiliència i la resolució de conflictes.
- Aprendre a ampliar les perspectives personals que es tenen.
- Millorar la confiança i la seguretat en la recerca de feina mitjançant
l’empoderament.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Ensenyament.
- Àrea de desenvolupament local.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Oficina Jove del Montsià.
- Fundació Gentis.
- Noves oportunitats.
- Consell Comarcal del Montsià.
- Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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TIPS PER AL MOMENT DE REALITZAR UNA ENTREVISTA DE TREBALL.
Descripció:
L’entrevista de treball és la fase del procés de selecció que més nerviosisme crea en la
persona, especialment en els joves els quals molts es presenten per primer cop a una
entrevista d’aquest tipus on s’analitza a fons les capacitats personals.
Per a superar aquest procés amb èxit, hem d’estar preparats i segurs de les capacitats
personals per al lloc de feina, per això en aquesta activitat es proposen diversos tallers
amb consells per a preparar l’entrevista.

Destinataris: Joves a partir de 15 anys.

Actuacions:
- Conèixer les preguntes més freqüents en una entrevista de treball.
- Aprendre a respondre a aquestes preguntes de la forma més assertiva.
- Conèixer els tipus d’entrevista que es poden trobar.
- Aprendre consells sobre màrqueting personal (com es pot vendre com a
persona i com a professional).
- Establir estratègies per optimitzar els moments claus de l’entrevista.
- Aprendre a gestionar les emocions durant l’entrevista.
- Tallers de simulació d’entrevistes de treball de diferents àmbits laborals.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar
- Regidoria de Joventut
- Oficina Jove del Montsià.
- Fundació Gentis.
- Noves oportunitats.
- Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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FORMES PER FER MÉS COMPETITIUS ELS CURRÍCULUMS I CARTES DE PRESENTACIÓ.
Descripció:
El primer pas dins els processos de selecció és el de presentar el currículum i la carta
de presentació a l’oferta que creiem convenient i/o atractiva per al nostre perfil
professional.
En aquest sentit, un taller amb consells perquè els joves aprenguin a fer més
competitius els seus currículums i les cartes de presentació els ajudarà en la primera
fase de la cerca de feina.

Destinataris: Joves a partir de 15 anys.

Actuacions:
- Aprendre a utilitzar la informació obtinguda en els tallers d’autoconeixement
per afegir-les al currículum i cartes de presentació.
- Establir l’estructura del currículum per competències.
- Potenciar el currículum mitjançant aplicacions com Canva.
- Crear el videocurrículum i aprendre per a quins sectors és important aquesta
eina.
- Aprendre a redactar correctament la carta de presentació que acompanya al
currículum.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Àrea de desenvolupament local.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Oficina Jove del Montsià.
- Fundació Gentis.
- Noves oportunitats.
- Consell Comarcal del Montsià.
- Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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Línia de treball: Aconseguir l’èxit en la emancipació de les persones joves.
En relació amb l’habitatge és important oferir informació i assessorament al Punt
d’Informació Juvenil, així com, facilitar l’accés dels joves als canals i recursos habituals.
És important que coneguem bé els serveis i recursos a l’abast, ja que existeix una xarxa
de borses d’habitatge per tot el territori que disposen de programes d’habitatge
específics per a joves.
ASSESSORAMENT EN PRIMERA INSTÀNCIA SOBRE HABITATGE.
Descripció:
L’àmbit municipal és el primer en el qual es duen a terme les relacions entre els joves i
les administracions, per això és important que des de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament d’Alcanar es treballi de forma conjunta amb el Consell Comarcal del
Montsià i de forma específica amb la seva borsa d’habitatge jove.
D’aquesta forma es podrà realitzar el primer assessorament i més bàsic per a
posteriorment, derivar la consulta del jove al Consell Comarcal.

Destinataris: Joves a partir de 18 anys.

Actuacions:
- Atenció a les consultes formulades per part dels joves.
- Contacte i derivació de les consultes a la borsa d’habitatge jove.
- Oferir informació amplia en matèria d’habitatge.
- Impuls de les polítiques en matèria d’habitatge.

Agents implicats:
- Regidoria de Joventut.
- Oficina d’habitatge jove del Montsià.
- Consell Comarcal del Montsià.
- Xarxa Montsià Jove.
- Punt d’Informació Juvenil.
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MEDIACIÓ EN EL LLOGUER PER A JOVES.
Descripció:
Davant la importància d’obtenir informació en temes d’ajudes a l’habitatge per al
jovent, cal aprofitar la utilització del Casal Jove per a la difusió de tota la informació
possible per tal d’orientar-los sobre totes les novetats, les convocatòries d’ajuts, la
borsa d’habitatge en lloguer i donar una guia sobre els tipus d’habitatge i els més
adequats davant les necessitats de cada persona.
Aquestes xerrades es podran dur a terme dues o tres vegades al llarg de l’any amb la
col·laboració de l’oficina d’habitatge jove del Montsià.

Destinataris: Joves a partir de 18 anys.

Actuacions:
- Xerrades informatives i d’assessorament per part de professionals en
habitatge per tal de fomentar el lloguer entre els joves.
- Recepció de documentació i mediació en el lloguer per a joves i incorporació
d’aquests dins la borsa d’habitatge de lloguer jove.
- Mediació en el lloguer d’habitatge entre els propietaris i les persones joves
interessades del municipi.
- Fomentar l’emancipació dels joves.
- Informació personalitzada al Punt d’Informació Juvenil del Casal Jove.
- Difusió i informació sobre les diferents ajudes en matèria d’habitatge per les
xarxes socials, cartelleres, díptics i de forma presencial al PIJ.

Agents implicats:
- Regidoria de Joventut.
- Oficina d’habitatge jove del Montsià.
- Consell Comarcal del Montsià.
- Oficina Jove del Montsià.
- Xarxa Montsià Jove.
- Punt d’Informació Juvenil.

50

Línia de treball: Promoure la vida saludable de les persones joves.
Per salut entenem un estat complet de benestar físic, mental i social; i és a la joventut
quan es decidiran una bona part dels processos que determinaran les condicions de
vida futures. Per tant quan parlem de joves i salut hauríem de fer referència als hàbits i
comportaments que tindran uns o altres efectes en les condicions futures.
Les conductes de risc entre la població juvenil són més probables, i són molts els joves
que es poden trobar sotmesos a diferents factors que augmentaran les possibilitats de
posar en perill la seva salut. Embarassos no desitjats, drogoaddicció, addició als jocs i
apostes, trastorns alimentaris, malalties de transmissió sexual o els accidents de trànsit
són alguns dels exemples més freqüents que es donen entre el col·lectiu jove.
Així doncs, les actuacions en polítiques de salut han d’anar encaminades per una
banda a la prevenció de conductes de risc i per l’altra a la promoció d’hàbits
saludables.
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PUNT D’INFORMACIÓ SEXUAL.
Descripció:
Esdevé important tindre un lloc físic on els joves puguin rebre i/o demanar informació
sobre qualsevol tema relacionat amb la sexualitat, menstruació, anticonceptius,
infeccions de transmissió sexual, mesures de protecció...
Cal puntualitzar que aquest servei està dirigit única i principalment a informar, ja que
algunes consultes més específiques calen consulta amb els professionals de la salut en
el centre mèdic de referència.
Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Promoció del servei via xerrades, cartells, web municipal i xarxes socials
municipals i de joventut.
- Xerrades informatives sobre les primeres relacions sexuals.
- Xerrades informatives d’autoconeixement del cos.
- Xerrades informatives del cicle menstrual, menstruació sostenible i ovulació.
- Xerrades informatives sobre mètodes anticonceptius.
- Xerrades informatives sobre hàbits de consum de substàncies tòxiques
(alcohol, tabac, cànnabis...).
- Informació sobre hàbits de vida saludables.
- Xerrades informatives sobre violències sexuals.
- Donar elements per gaudir d’una sexualitat responsable i saludable.
- Evitar i/o disminuir embarassos no planificats i infeccions de transmissió
sexual.
Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria de Salut.
- Departament de salut.
- Consell Comarcal del Montsià.
- Xarxa Montsià Jove.
- Punt d’Informació Sexual.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Punt d’Informació i suport LGTBI.
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PUNT D’INFORMACIÓ I SUPORT LGTBI
Descripció:
A les instal·lacions del Casal Jove, l’Associació Mediterrània per a la igualtat, la
diversitat i la inclusió de les persones LGTBI del Montsià i del Baix Maestrat, oferirà un
servei d’atenció personalitzada amb una freqüència setmanal i també a través de
diferents xarxes socials, telèfon i correu electrònic.
Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Xerrades de conscienciació contra la discriminació i la LGTBIfòbia en qualsevol
de les seves manifestacions.
- Atenció personalitzada davant dubtes o situacions en les que el jove necessiti
suport.
- Tallers educatius i de conscienciació sobre el col·lectiu LGTBI.
- Atenció de consultes i dubtes sobre pràctiques més segures per a reduir la
incidència de ITS (Infeccions de Transmissió Sexual).
- Proves ràpides de detecció, de forma gratuïta, anònima i confidencial per part
del seu equip d’agents comunitaris de salut.
- Servei de counselling.
Agents implicats:
- Associació Mediterrània LGTBI.
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Punt d’Informació Juvenil.
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DISMINUÏM EL RISC. CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE LA SIDA.
Descripció:
Amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el VIH/SIDA el dia 1 de desembre,
arriben al Punt d’Informació Juvenil i al Punt d’Informació Sexual, uns follets
informatius sobre la prevenció d’aquesta i altres malalties de transmissió sexual.
Junt amb l’IES Sòl-de-Riu, es realitzen diverses activitats i xerrades sobre la SIDA i les
altres malalties relacionades amb la sexualitat amb l’objectiu de sensibilitzar a la
joventut de la prevenció d’aquestes.
També al Casal Jove, junt amb el Punt d’Informació Juvenil i el Punt d’Informació
Sexual, els joves poden trobar material informatiu, profilàctics i l’assessorament que
necessitin en aquest tema.
Destinataris: Joves a partir de 12 anys.
Actuacions:
- Fer arribar el material informatiu que ens arriba per part del Consell Comarcal
del Montsià a l’IES Sòl-de-Riu.
- Repartir els lassos rojos significatius del dia 1 de desembre.
- Informar i sensibilitzar tant de la prevenció del VIH/SIDA com d’altres malalties
de transmissió sexual.
- Taller pràctic d’ús i col·locació del profilàctic.
- Organització juntament amb els joves, d’actes i activitats per tal de
commemorar el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA aprofitant els moments
de trobada al Casal Jove. D’aquesta manera els fem partícips de l’organització
d’aquest dia.
- Adherir-se a les campanyes impulsades pel Consell Comarcal del Montsià amb
motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA i fer-ne difusió per les xarxes
socials de joventut.
Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Ensenyament.
- Consell Comarcal del Montsià.
- IES Sòl-de-Riu.
- Associació Mediterrània LGTBI.
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DISMINUÏM EL RISC. CAMPANYA DE SALUT.
Descripció:
L’àmbit de la salut és molt ampli i hi ha molts aspectes a treballar amb la joventut. Per
això durant l’any és important organitzar diferents tallers, activitats i xerrades al Casal
Jove, per tractar sobre diferents aspectes relacionats amb la salut i en especial els que
més afecten els joves.
Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Cursos de coneixements bàsics i mesures de prevenció del COVID-19.
- Taller sobre l’adolescència, identitats i diversitat sexual.
- Assolir un desenvolupament afectiu i sexual positiu.
- Fomentar actituds de respecte envers la diversitat d’identitats sexuals
trencant tabús i mites respecte a l’homosexualitat i la transsexualitat.
- Taller de nutrició i prevenció dels trastorns del comportament alimentari.
- Taller de prevenció de drogues.
- Fomentar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut.
- Facilitar informació sobre els efectes i riscos associats al consum i com
evitar i disminuir riscos.
- Reforçar i potenciar habilitats personals i socials davant del consum, dels
mites referents a aquests consums i de la pressió grupal.
- Taller sobre l’alcohol.
- Facilitar informació sobre els efectes de l’alcohol i els riscos associats a
aquest consum.
- Promoure el consum responsable d’alcohol des d’una vessant de gestió de
riscos.
- Aprendre a preparar alternatives de combinats per al consum en contextos
d’oci (còctels saludables sense alcohol).
- Xerrades informatives sobre diferents tipus d’addiccions.
- Tabac.
- Drogues.
- Jocs en línia.
- Apostes esportives.
- Alcohol.
Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Consell Comarcal del Montsià.
- Regidoria de Salut.
- Regidoria d’Ensenyament.
- Associació Mediterrània LGTBI.
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ESPORT OBERT A TOTHOM.
Descripció:
Aquest programa permet als joves practicar esports en horari no lectiu i de forma
participativa. És important promoure l’esport i els hàbits saludables entre la joventut
per això es proposa organitzar actes i torneigs esportius durant l’any per tal que els
joves hi participin i puguin practicar regularment l’esport.

Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Promoure actes esportius per al Dia Internacional de l’Esport el dia 6 d’abril en
els que hi puguin participar tots els joves del municipi.
- Mitjançant la dinamització esportiva mixta, fomentar la participació, la igualtat
i la convivència.
- Obertura de les instal·lacions esportives en caps de setmana i tardes no
lectives.
- Instal·lació de zones esportives lliures a diferents zones del municipi.
- Torneigs, gimcanes i actes esportius que fomentin la participació dels joves i
de la ciutadania.
- Promoure activitats esportives al Casal Jove com defensa personal, aeròbic,
ioga...

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Esports.
- Regidoria de Festes.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Xarxa Montsià Jove.
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Línia de treball: Promoure la cultura entre la població juvenil.
Els joves consumeixen molta cultura en forma de cinema, música, teatre, lectura i
noves tecnologies. Per això és important que les accions vagin en la línia d’acostar la
cultura del municipi al públic jove promovent la cultura pròpia de la joventut,
impulsant les possibilitats de creació d’una oferta àmplia i diversa d’activitats culturals
que els resultin atractives i surtin del procés comunicatiu entre els joves i l’ajuntament.
TASTETS MULTICULTURALS.
Descripció:
Programar activitats relacionades amb la diversitat cultural per potenciar i impulsar la
creació i la producció artística dels joves. Es pretén apropar la música, l’art i la
gastronomia en un mateix espai i moment per afavorir la convivència, la integració, la
participació i la socialització al municipi.

Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Sessions de cinema juvenil i cinefòrum.
- Organització d’exposicions de pintura i fotografies d’artistes joves del
municipi.
- Difusió dels actes culturals locals i del territori.
- Concerts amb músics del territori d’interès juvenil.
- Curs de tècniques d’interpretació per al teatre al Casal Jove.
- Mostres i concursos de gastronomia.
- “Vermuts” electrònics a les festes majors del municipi.
- Visites i rutes guiades als espais històrics del municipi.
- Protagonisme dels joves en la programació i l’oferta cultural local.
- Intercanvi de vivències, sensacions i emocions en diferents experiències
culturals que hagin viscut els joves al Casal Jove.
- Fomentar intergeneracionalitat, mitjançant la col·laboració de la joventut amb
els actes organitzats per grups de gent gran.
- Setmana del llibre amb diferents cicles de lectura per part dels joves, la
setmana de Sant Jordi.
- Fomentar la interculturalitat juvenil.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Punt d’Informació Juvenil.
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Línia de treball: Avançar cap a una societat cohesionada, d’oci positiu i participativa.
És essencial garantir la igualtat d’oportunitats de tots els joves de manera que tinguin
accés als recursos que els ajudin en la seva capacitat d’autonomia personal i els donin
un impuls en la cohesió social entre tots els joves del municipi.
Cal incidir en els factors individuals que afecten la participació per tal de fomentar la
implicació i la mobilització dels joves, per això procurem una estructura institucional i
una administració oberta i horitzontal que faciliti la participació i la incidència de tots
els joves. S’ha d’entendre la participació com un objectiu incidint en la realitat dels
joves i del seu entorn per crear una ciutadania més activa, crítica i compromesa.

CARNET DE JOVE.
Descripció:
El Casal Jove és un espai lliure, obert i polivalent que afavoreix poder treballar molts
eixos com la participació, la cohesió social, l’oci i la formació amb els joves. Com a
instal·lació d’ús municipal aquest compta amb un reglament que regeix l’ús adequat
de la infraestructura.
Per això es proposa la creació del Carnet Jove per a la joventut d’Alcanar, Les Cases i
Alcanar Platja amb un codi personalitzat (començant per 0000) que identifiqui a cada
jove i es puguin enregistrar les visites al Casal Jove així com, portar un control de
l’assistència a les instal·lacions.

Destinataris: Joves a partir de 12 anys.
Format del Carnet:

Agents implicats:
- Regidoria de Joventut.
- Joves del municipi.
- Punt d’Informació Juvenil.
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PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Descripció:
El Punt d’Informació Juvenil d’Alcanar, fou creat l’any 1999 i forma part de la Xarxa
Catalana de Punts d’Informació i també, de la Xarxa Montsià Jove.
Aquest, ofereix servei d’informació, orientació i assessorament als joves del municipi i
esdevé un punt de referència per a la joventut.
El Casal Jove és l’espai on els joves podran trobar informació sobre allò que necessitin.
En aquest sentit, disposar del Punt d’Informació Juvenil ubicat en aquestes
instal·lacions, es considera primordial per tal de facilitar l’accés dels joves a tota la
informació juvenil.

Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Establir canals de comunicació estables entre l’Ajuntament i els joves, que
permetin conèixer i treballar les necessitats i inquietuds d’aquests.
- Crear un espai de coordinació i traspàs d’informació entre l’Ajuntament i els
joves.
- Assessorament i informació sobre educació i formació.
- Assessorament i informació sobre ofertes laborals, borses de treball, ajuda en
la redacció del currículum...
- Informació sobre les ajudes existents en quant a l’habitatge.
- Accés lliure a internet al Casal Jove.
- Consulta en línia amb el PIJ, al correu electrònic joventut@alcanar.cat, al
Facebook: Punt Juvenil d’Alcanar i a l’Instagram: @joventutalcanar.
- Consultes per telèfon.
- Tauler d’anuncis al Casal Jove; amb la informació d’interès sobre habitatge,
educació, cursos i formació, borses de treball, actes del municipi i arreu del
territori, salut...
- Consulta personalitzada al mateix Punt d’Informació Juvenil.
- Activitats informatives diverses: xerrades, exposicions, conferències...
Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Joves del municipi.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Xarxa Montsià Jove.
- Oficina Jove del Montsià.
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DINAMITZACIÓ DEL CONSELL DE JOVES.
Descripció:
El Consell Municipal de Joventut és un òrgan d’informació, consulta i participació
democràtica sectorial dels joves del municipi i les seves associacions, en aquells
assumptes d’interès municipal.
La seva finalitat és promoure l’elaboració d’estudis, informes i propostes per afavorir i
potenciar el paper dels joves en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural,
esportiva, educativa i social d’Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja.

Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Establir canals de comunicació estables entre l’Ajuntament i els joves, que
permetin conèixer i treballar les necessitats i inquietuds d’aquests.
- Crear un espai de coordinació i traspàs d’informació entre l’Ajuntament i els
joves.
- Incrementar el nivell de participació dels joves en la presa de decisions a través
d’espais de reflexió i debat que permetin incloure’ls en la definició dels
problemes i necessitats.
- Apropar la gestió municipal a la joventut.
- Vetllar per l’exercici de la plena ciutadania dels joves en tots els aspectes de la
vida del municipi.
- Promoure els valors democràtics i solidaris.
- Vetllar per la participació dels joves en l’elaboració i avaluació de les polítiques
de joventut municipals.
- Vetllar per crear una comissió d’esdeveniments joves.
- Coordinacions amb la Regidoria de Festes i de Cultura.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Joves del municipi.
- Punt d’Informació Juvenil.
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ACTES DE CONSCIENCIACIÓ.
Descripció:
La conscienciació és un procés educatiu essencial que ajuda a obtenir un enriquiment
personal i un aprenentatge significatiu de tots els valors socials, cal suprimir els
prejudicis, fomentar la col·laboració i el respecte als altres.
Per això és important organitzar xerrades al Casal Jove i diferents activitats que
fomentin la conscienciació dels joves en diferents àmbits.

Destinataris: Joves a partir de 12 anys.
Actuacions:
- Amb motiu del Dia Internacional de les Dones el 8 de març, organitzar accions
feministes en els següents programes:
- Treballar l’empoderament de la dona.
- Realitzar dinàmiques per a conèixer els drets de les dones.
- Eliminar els estereotips sobre les dones.
- Tertúlies de dinàmica feminista.
- Lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
- Amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la Violència contra les
Dones el 25 de novembre, organitzar accions sobre la conscienciació en la
violència de gènere:
- Conscienciar a la joventut del tipus de maltracte que existeixen.
- Informar dels mètodes de detecció i prevenció de maltractes.
- Informar sobre què fer o a on acudir en cas de trobar-se en una situació de
violència de gènere.
- Trencar amb els mites de l’amor romàntic.
- Xerrades de conscienciació sobre la no discriminació del col·lectiu de
Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals (LGBTI).
- Xerrades sobre reciclatge positiu i trobades per a dur-lo a terme en diferents
llocs del municipi.
- Xerrades sobre bones pràctiques per a les nits de festa.
- Instal·lació de la carpa “Punt Lila” a les festes majors.
- Xerrades de conscienciació sobre la realitat dels centres penitenciaris.
- Xerrades sobre accions positives per a la igualtat que evitaran l’exclusió social.
- Curs sobre el bon ús de les xarxes socials i el no assetjament per mitjà
d’aquestes.
Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Regidoria d’Educació.
- Consell Comarcal del Montsià.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Associació Mediterrània LGTBI.
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DIADA DE DINAMITZACIÓ JOVE.
Descripció:
A nivell comarcal es realitza anualment la Trobada de Joves del Montsià, un espai
d’intercanvi d’idees i propostes, per conèixer gent amb les mateixes inquietuds,
compartir vivències, adquirir coneixements i informació útil i passar un dia amb un
ampli ventall d’activitats per a passar-ho bé.
En aquest sentit, es proposa organitzar la Diada de Dinamització Jove aprofitant les
diverses festes majors del municipi, una diada molt variada i plena de tot tipus
d’activitats. Intentant treballar amb els joves a partir de les seves demandes i
promoure la seva participació activa en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació
de les accions o activitats realitzades en aquest dia.

Destinataris: Joves a partir de 12 anys.

Actuacions:
- Fomentar l’associacionisme i la col·laboració de les diferents entitats del
municipi.
- Activitats esportives (torneig de bàsquet, futbol, aeròbic, gimcana...).
- Vermut electrònic.
- Activitats culturals de pintura i lectura.
- Cercavila amb la Xaranga.
- Dinar Jove.

Agents implicats:
- Ajuntament d’Alcanar.
- Regidoria de Joventut.
- Xarxa Montsià Jove.
- Punt d’Informació Juvenil.
- Entitats del municipi.
- Joves del municipi.
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8. CALENDARI DE TREBALL.
Gen.

Febr.

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i formativa.
Cursos de formació complementària.
Guia, què fem desprès de l’ESO?
Tastets professionals (PEE).
Tastets d’idiomes.
Aula taller d’habilitats socials.

Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral.
Plans de treball individualitzats per a la recerca laboral.
Autoconeixement.
Tips per a realitzar una entrevista de treball.
Formes per fer més competitius els currículums i cartes de
presentació.

Aconseguir l’èxit en la emancipació.
Assessorament en primera instància sobre habitatge.
Mediació en el lloguer per a joves.

Promoure la vida saludable.
Punt d’Informació Sexual.
Punt d’Informació i Suport LGTBI
Disminuïm el risc. Campanya de prevenció de la SIDA.
Disminuïm el risc. Campanya de Salut.
Esport obert a tothom.
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Març

Abr.

Maig

Juny.

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Promoure la cultura.
Tastets multiculturals.

Avançar cap a una societat cohesionada, d’oci positiu i participativa.
Carnet Jove.
Punt d’Informació Juvenil
Dinamització del Consell de Joves.
Actes de conscienciació.
Servei d’Atenció Integral Local.
Diada de dinamització jove.

Cada mes té com a mínim un dia per celebrar un acte internacionalment o mundialment, els joves formen part d’un col·lectiu dinàmic i en
constant activitat, cosa que els fa adients per a participar en l’elaboració d’activitats i dinàmiques amb la finalitat de rendir homenatge en
alguns dels dies marcats que els hi afecten com a joventut.
Alguns dels dies internacionals i mundials marcats en el calendari per a la joventut són:
-

-

24 de gener. Dia Internacional de l’Educació. L’educació és un dret humà i és responsabilitat de tots lluitar per garantir una educació de
qualitat, inclusiva i equitativa; així com, promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tots.
30 de gener. Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. Aquest dia contempla una temàtica general de la no-violència, resolució de
conflictes i de convivència. Una educació inspirada en la no-violència, formarà joves amb un alt grau de coneixements, actituds i
competències.
11 de febrer. Dia Internacional Internet Segur. Aquest dia és celebra amb l’objectiu de promoure la necessitat de tindre unes xarxes
socials més segures i lliures d’assetjament virtual.
14 de febrer. Dia Mundial de la Salut Sexual. Aquest dia, promogut per la Societat Europea de Medicina Sexual, recorda el paper que
l’amor i la intimitat sexual tenen en la felicitat i la qualitat de vida de les persones. Així com la conscienciació sobre les millors formes de
gaudir de la sexualitat de forma segura.
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-

-

-

8 de març. Dia Internacional de les Dones. Reconegut per l’Organització de les Nacions Unides i commemora la lluita de les dones per
la seva participació en tots els àmbits, així com les seves llibertats i drets.
6 d’abril. Dia Internacional de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau. El seu objectiu és aprofitar el potencial de l’esport en la
creació d’un entorn de tolerància i comprensió que ajudi a promoure la pau i el desenvolupament, facilitant així la consecució de grans
metes. Es promou la cooperació, la solidaritat, la tolerància, la comprensió, la inclusió social i la salut en el pla local, nacional i
internacional.
5 de juny. Dia Mundial del Medi Ambient. Aquesta data serveix per alertar sobre la degradació ambiental i per reivindicar la
importància de cuidar i preservar la biodiversitat del nostre territori.
28 de juny. Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGBTI. Jornada reivindicativa per la igualtat jurídica i social, i la tolerància per la
diversitat sexual i de gènere.
15 de juliol. Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut. Aquest dia reconeix que el foment de l’adquisició d’habilitats pels joves,
millora la seva capacitat de prendre decisions amb coneixement de causa en relació amb la vida i el treball.
12 d’agost. Dia Internacional de la Joventut. Aquest dia busca promoure el paper dels joves com éssers essencials en els processos de
canvi i generar un espai per a crear consciència sobre els desafiaments i problemes als quals aquests s’enfronten al llarg d’aquesta
etapa.
25 de novembre. Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquest dia condemna enèrgicament tot tipus de
violència contra les dones.
1 de desembre. Dia Mundial de lluita contra la SIDA. Dia per a conscienciar a la població sobre les malalties de transmissió sexual i la
seva prevenció.
10 de desembre. Dia dels Drets Humans. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la
seva família.
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9. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PLJ.
Des de totes les àrees de l’Ajuntament d’Alcanar es treballa de manera estreta i
conjunta amb l’àrea de Mitjans de Comunicació i Premsa perquè la ciutadania pugui
conèixer tots els serveis municipals que té al seu abast, així com la vida política del
consistori. En aquest sentit la Regidoria de Joventut treballarà amb l’àrea de
comunicació i premsa per tal de fer el disseny de cartellera i difusió tant de l’aprovació
d’aquest pla perquè tota la ciutadania que hi estigui interessada pugui consultar-lo, fet
interessant donat que aquest s’ha elaborat gràcies a la participació i les opinions que la
joventut ens ha fet arribar com en l’aplicació dels diferents programes i activitats
previstes en el pla i que s’executaran al llarg de l’any.
Aquesta difusió dels programes i activitats que durant l’any es vagin organitzant des de
la Regidoria de Joventut es farà mitjançant les següents actuacions:
-

-

Al canal de comunicació de WhatsApp de l’Ajuntament d’Alcanar.
Als grups de comunicació de WhatsApp de la Regidoria de Joventut.
A les xarxes socials oficials de Facebook (Ajuntament d’Alcanar) i Instagram
(@alcanaraj) de l’Ajuntament d’Alcanar.
Mitjançant falques radiofòniques a Alcanar Ràdio.
A les xarxes socials oficials de Facebook (Punt Juvenil d’Alcanar) i Instagram
(@joventutalcanar) de la Regidoria de Joventut.
A la pàgina web oficial de l’Ajuntament d’Alcanar (www.alcanar.org), tant a
notícies com a la seva agenda.
A l’agenda i notícies del “Butlletí Viure Alcanar”.
Cartells amb la informació sobre cada activitat que es dugui a terme repartits
en els principals llocs d’afluència de públic jove: Casal Jove, Ajuntament,
Biblioteca Trinitari Fabregat, Biblioteca de Les Cases d’Alcanar, Casal Cívic,
Escola Municipal de Música, IES Sòl-de-Riu, Pavelló Poliesportiu Municipal,
Complex Esportiu de la Fanecada així com en altres establiments del municipi.
Als canals de comunicació oficials de Facebook (Xarxa Montsià Jove) i Instagram
(@montsiajove) de l’àrea de joventut del Consell Comarcal del Montsià.

També podrem comptar amb el suport del col·lectiu de joves del municipi per a la
difusió a través de les seves xarxes socials personals, de les publicacions i anuncis que
es facin des de la Regidoria de Joventut i l’Ajuntament d’Alcanar. En aquest aspecte,
serà important també la difusió a través del boca a boca, ja que s’espera que entre ells
mateixos es vagin informant també de les activitats que es van organitzant de forma
específica per a ells i elles.
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10. RECURSOS DISPONIBLES.
Per a poder dur a terme el conjunt de polítiques en matèria de joventut és
indispensable comptar amb els recursos necessaris per poder implantar les activitats i
els programes prèviament proposats i planificats.
Cal definir quins són els recursos essencials dels quals disposa la Regidoria de Joventut
a nivell pressupostari, tècnic, humà i material els quals seran necessaris per a assolir
amb èxit les accions.

10.1. Recursos humans.
El principal element que podem oferir des de la Regidoria de Joventut al conjunt
d’àrees de l’Ajuntament d’Alcanar és la capacitat d’interlocució amb els i les joves. Per
això es pot afirmar que els recursos humans són el factor clau en les polítiques de
joventut, ja que amb professionals capaços de tenir una òptica jove i amb una alta
capacitat de diàleg pren importància la bona sintonia de l’administració amb els joves.
En aquest sentit, es poden identificar els que considerem són els principals
responsables en funció de les tasques que desenvolupen; el/la regidor/a de joventut i
el/la tècnic/a de joventut. Encara que hi ha diversos tècnics que des de diferents àrees
i institucions poden impulsar polítiques socials adreçades a la joventut i que per tant
formen part del treball coordinat junt amb la Regidoria de Joventut.
Les directrius polítiques i les línies estratègiques d’actuació vénen marcades per la
Regidoria de Joventut, mentre que l’aplicació de les actuacions i objectius específics
han de ser treballades per les persones responsables de l’àrea. El perfil d’aquests
agents és el següent:
-

Capacitat de visió global i de planificació de les polítiques de joventut.
Interlocució amb les altres àrees, associacions, institucions i grups de joves.
Dinamització dels canals de comunicació amb els joves.
Dinamització del Casal Jove i del Punt d’Informació Juvenil per tal d’aproximar i
informar dels serveis de l’ajuntament a la joventut.
Oferir suport i orientació en la presa de decisions dels joves tant a nivell
individual com a nivell associatiu.
Dinamitzar els programes i les actuacions concretes que s’han definit en aquest
pla i donar suport a la seva organització a la Regidoria de Joventut.
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10.2. Recursos econòmics.
L’execució del Pla Local de Joventut requereix d’uns recursos econòmics suficients que
garanteixin la viabilitat dels projectes i accions que el conformen. Anualment,
l’Ajuntament d’Alcanar dota als pressupostos municipals les aplicacions
pressupostàries relacionades específicament amb l’àrea de Joventut, i d’altres que van
relacionades amb les diferents àrees amb les quals es treballa conjuntament per a
determinats projectes.
Aquesta transversalitat comporta que la totalitat d’actuacions adreçades a la població
jove no depenguin només de la Regidoria de Joventut i per tant, alguns pressupostos
d’altres regidories també es destinen a atendre les necessitats dels joves.
Tanmateix, el pressupost sempre pot variar en cas de poder accedir a una subvenció o
alguna altra ajuda econòmica externa per part del Consell Comarcal del Montsià o de
la Generalitat de Catalunya.

10.3. Recursos estructurals.
L’Ajuntament d’Alcanar disposa d’espais i equipaments adequats per a desenvolupar
les actuacions i programes que s’han exposat en aquest pla. Algunes d’aquestes
infraestructures estan destinades exclusivament a la joventut, aquest aspecte facilita el
desenvolupament de les polítiques de joventut i al mateix temps potencia la relació
entre els joves i l’administració.
Els equipaments municipals i els seus respectius serveis dels quals es disposa al
municipi són:
-

Ajuntament.
Casal Cívic Trinitari Bel.
Pavelló Poliesportiu d’Alcanar.
Pistes poliesportives La Fanecada.
Punt d’Informació i Suport LGTBI.
Hotel d’Entitats.
Escola d’Art.
Escola de Música.
Bucs d’assaig municipals.

-
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Casal Jove.
Punt d’Informació Juvenil.
Auditori Municipal Jose Antonio Valls.
Pavelló i pistes poliesportives de Les
Cases d’Alcanar.
Biblioteca Municipal Trinitari Fabregat.
Pistes Esportives Municipals de les
Cases.

11. MODEL D’AVALUACIÓ.
L’avaluació constitueix una activitat sistemàtica i contínua integrada dins dels
processos socioeducatius, avaluar significa proporcionar la màxima informació a les
persones destinatàries dels programes planificats, per millorar els processos, reajustar
els objectius, revisar els plans, els programes, els mètodes i els recursos. És una eina
d’aprenentatge que contribueix a millorar la qualitat, en termes d’eficàcia i eficiència,
de les actuacions i els programes.
Tanmateix, és una part molt important del Pla Local de Joventut perquè és on es veu si
les polítiques de joventut s’han treballat correctament o han sorgit mancances i noves
necessitats. Aquest pla està plantejat per a desenvolupar-se durant els pròxims 3 anys,
però cal dir que la mateixa naturalesa de la realitat juvenil és altament canviant, per
tant, cal una revisió i una avaluació constant, tant per part de la Regidoria de Joventut
com del col·lectiu de joves del poble per anar actuant en aquells aspectes que siguin
més necessaris en cada moment.
Aquesta avaluació s’ha de dur a terme seguint la línia de treball del Pla Nacional de
Joventut, per tant, es realitzarà baix els següents criteris:
-

-

-

Realisme: avaluant davant d’una necessitat detectada la qual s’estigui cobrint
mitjançant activitats i/o programes. És important tenir en compte l’anàlisi de la
realitat juvenil perquè aquest criteri es compleixi.
Eficàcia: analitzant si s’han portat a terme els objectius contemplats en cada
activitat realitzada i si aquesta ha complert amb les expectatives que es tenia
sobre la seva finalitat.
Eficiència: avaluant la planificació sabrem si s’està treballant de forma
adequada donant solucions als problemes i les necessitats dels joves del
municipi. En cas contrari, ens ajudarà a detectar les mancances a cobrir
posteriorment.

Com a indicadors d’avaluació s’empraran aspectes com l’impacte social de les
actuacions, la repercussió individual dels participants, la satisfacció de la joventut, així
com altres possibles indicadors que puguin sorgir de les reunions entre els
responsables tècnics de les actuacions, els responsables polítics i el contacte amb la
joventut; ja que la participació jove serà constant durant el temps de vigència del pla.
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L’avaluació del Pla Local de Joventut i les actuacions organitzades i implantades, es
durà a terme de forma anual mitjançant reunions específiques d’avaluació entre la
Regidoria de Joventut i tot l’equip tècnic que tingui relació amb els programes
implantats. Amb aquesta tasca de valoració es pretén captar l’opinió general dels
diferents implicats en el desenvolupament de les actuacions del Pla Local de Joventut.
En la majoria dels casos, els moments per analitzar l’oportunitat de les actuacions, la
consecució dels objectius i la seva possible modificació serà en acabar la
implementació de les actuacions i els programes anuals, tot i que, s’ha de tenir en
compte l’avaluació contínua en totes aquelles actuacions que no tenen programada
una finalització, sinó que s’espera que es desenvolupin durant tot l’any; aquesta
avaluació a partir de memòries periòdiques ajudarà a mantindre viu el continu
redisseny del pla.
En aquest sentit, el Pla Local de Joventut és un document que guia l’actuació en
matèria de polítiques de joventut però en cap cas la determina de forma obligatòria, ja
que proporciona l’avantatja de redefinir en el cas que sigui necessari, els seus objectius
i/o les diferents programacions.
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12. ADAPTACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DAVANT PROBLEMÀTIQUES COM
LA COVID-19.
El present Pla Local de Joventut ha estat redactat durant els últims mesos de l’any
2019 i els primers mesos de l’any 2020; el març d’aquest últim any, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), declara el brot de coronavirus pandèmia global afectant a
tots els països del món.
Amb això, el govern espanyol declara mitjançant Real Decret 463/2020, de 14 de març,
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19. Les diferents autoritats sanitàries catalanes, i també les de l’estat espanyol, han
pres mesures de diferent naturalesa per tal de combatre aquest virus. Entre les
mesures previstes, s’inclou el tancament de tots els centres educatius, així com, els
centres de lleure i instal·lacions juvenils com a mesura preventiva de contagis.
En cas que calgui, davant d’una situació d’excepció com la present, es seguirà el Pla de
Contingència Municipal contra el COVID-19 establert pel Comitè d’Emergències
Municipal de l’Ajuntament d’Alcanar, amb l’objectiu d’establir mecanismes per
garantir els serveis bàsics i essencials per a la població. En l’elaboració d’aquests
protocols es té en compte l’assessorament dels serveis de prevenció de riscos laborals.
La normativa aplicable davant aquests casos d’excepció és la següent:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut
pública.
Acord GOV/30/2010, de 26 de febrer, pel qual s’aprova el Pla d’actuació del
Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb alt risc.

En cas que esdevingués una altra situació d’excepció, i passat el termini que aquesta
duri, també caldria aplicar el Pla de Desconfinament Municipal a totes les instal·lacions
juvenils, en aquest cas el Casal Jove i l’Hotel d’Entitats. Aquest, passa per l’obertura
amb l’aplicació de totes les mesures de prevenció, d’aquest equipament municipal.
Des de l’ús obligatori de les mascaretes, la higiene de mans i la distància de seguretat
entre usuaris així com la ventilació i neteja de les zones comuns del Casal.
Així com, de la implementació de tots aquells cursos, formacions, consultes i
assessoraments, de forma telemàtica per a que la dinamització del Casal Jove i la
relació entre el jovent i la regidoria de joventut, continuï donant-se.
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14. ANNEXOS.
Annex 1. Estadística Població Jove per edat.
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Annex 2. Gràfic de comparació de joves empadronats al municipi.
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Any 2019
Any 2017
16-29 anys

16-29 anys
1200

1220

1240

1260

73

1280

1300

Annex 3. Alumnes matriculats a l’IES Sòl-de-Riu el curs 19/20.

Alumnes IES Sòl-de-Riu curs 2019/2020
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Annex 4. Informe de valoració de les enquestes realitzades al jovent.
INFORME AVALUACIÓ RESULTATS ENQUESTA: JOVE, COM VOLS QUE SIGA EL PLA
LOCAL DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR?
Introducció i objecte de l’informe
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcanar, es va redactar una
enquesta destinada al jovent del municipi amb l’objectiu d’escoltar la seva veu a l’hora
de definir i dissenyar el Pla Local de Joventut 2020-23.
Els principals objectius plantejats van ser:
- Avaluar el grau de satisfacció amb les polítiques de joventut del municipi i els
serveis existents dirigits a la joventut.
- Ajudar a determinar les motivacions que mouen al jovent.
- Conèixer millor el perfil de la joventut del municipi.
Es van elaborar dues enquestes diferenciades, una per la joventut de 12 a 18 anys,
estudiants de l’IES Sòl-de-Riu i l’altra digital per la joventut d’entre 16 i 29 que es troba
fora del municipi sigui per estudis, feina, o altres circumstàncies. Donada la diferència
quant a edats entre els dos grups, es va intentar que les qüestions foren compatibles
en les dues enquestes, amb la finalitat de poder oferir alguna dada de conjunt respecte
a l’opinió de tota la joventut.
En ambdós casos, es demanaven dades generals de gènere, edat i lloc de residència,
per a permetre un anàlisis més acurat dels resultats, en funció de diversos segments
de joves. També, en les dues enquestes s’inclouen preguntes sobre estudis actuals,
aficions, ús dels equipaments públics destinats a la joventut, implicació en el teixit
associatiu del municipi, foment de la participació ciutadana en joventut; així com
preguntes obertes d’opinió personal sobre les actuacions que, a parer seu, haurien
d’anar destinades a la joventut.
En el cas de l’enquesta per a la joventut d’entre 16 i 29 anys, s’ha preguntat també
sobre l’habitatge i els motius que els poden motivar a marxar fora del municipi. I per
l’altra banda, en les enquestes presencials als alumnes de l’institut també s’han
realitzat pluges d’idees i de qüestions que la regidora va poder contestar als alumnes i
atendre les seves preocupacions.
Les enquestes a la joventut d’entre 12 i 18 anys, estudiants de l’IES Sòl-de-Riu, es van
realitzar de forma presencial per mitjà de tutories amb cadascun dels grups, portades a
terme per la regidora de Joventut durant els mesos de desembre de 2019 i gener de
2020; d’aquestes es van recollir un total de 321 enquestes.
Pel que fa a l’enquesta web, aquesta es va difondre mitjançant els diversos canals dels
quals disposa la regidoria de joventut (Facebook i Instagram), i també mitjançant els
canals de comunicació oficials de l’Ajuntament d’Alcanar i els grups de WhatsApp de
joventut; d’aquest es van recollir 105 enquestes respostes.
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Anàlisis dels resultats
Perfil demogràfic

Sobre el perfil demogràfic, identificarem l’edat, el gènere i el lloc de residència.
Començant per la identitat de les persones que han respost les dues enquestes (un
total de 426), en funció de les respostes en la primera pregunta, hi ha el mateix
nombre de persones de gènere femení i de gènere masculí que han respost l’enquesta
(212 joves), data que fa que no hi hagi cap diferència per gènere; mentre que hi ha
dues persones que s’identifiquen amb un gènere no binari.
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No binari

En referència a l’edat de les persones participants del qüestionari, han respost d’edats
molt variades, però podem observar que ha tingut una major participació en aquelles
persones d’edat entre els 12 i els 17 anys (324 persones) davant de les persones d’edat
entre els 18 i els 29 anys (102 persones).
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Per l’altra banda, dins de les dades generals que es demanaven a l’inici de l’enquesta
per tal de tenir una idea aproximada de les diferents persones que ens havien respost,
també es preguntava pel lloc de residència que tenien actualment, per a determinar
d’aquesta manera quin nombre de joves resideixen al municipi i per l’altra banda,
quants estan vivint a altres poblacions o ciutats. En aquest sentit, la diferència és
nombrosa tenint en compte que els 321 joves enquestats en el primer grup, viuen al
municipi, ja que estudien a l’IES Sòl-de-Riu i a aquests se sumen els 75 de l’enquesta
web que han respost que es troben residint al municipi. Mentre que són 30 les
persones que afirmen viure a una altra població o ciutat.

Lloc de residència
450
400
350
300
250
Lloc de residència

200
150
100
50
0
Municipi

Una altra població

78

Perfil d’estudis
Per tal de conèixer el nivell d’estudis que la joventut ha rebut s’ha formulat una
pregunta en relació amb l’oferta acadèmica existent per tal de poder fer una distinció
en nombre de quantes persones estan estudiant i en quin nivell. D’aquest ítem hem
comprovat que 321 joves estan cursant ESO i Batxillerat, estudis que s’ofereixen al
municipi dins del programa acadèmic de l’IES Sòl-de-Riu; mentre que 85 joves es
troben cursant cicles formatius tant de grau mitjà com superior, grau universitari,
màster universitari i doctorat; xifra de la qual podem extreure la conclusió de què
almenys el 90% d’aquest segon grup es troba cursant els estudis fora del municipi (ja
que el 10% restant equivaldria a aquells joves que es troben realitzant el Cicle
Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions i Manteniment Electromecànic a l’institut
d’Alcanar.
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En el cas del grup enquestat a l’institut, també se’ls ha dirigit una pregunta relacionada
amb la seva pretensió d’estudis en un futur, davant aquesta qüestió cal destacar que
la majoria dels joves tenen una idea aproximada de quins volen que siguin els seus
estudis quan acabin els actuals. Però també és important tenir en compte que per tal
de formar-se acadèmicament, la majoria, hauran de marxar del poble.
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Per l’altra part, per tal de complementar una pregunta amb l’altra; al grup enquestat
de forma virtual se’ls ha demanat per la formació complementària, a la qual solament
38 persones li dediquen el seu temps lliure davant de les 67 persones que no ho fan;
de les 105 persones que han respost. Xifra que sense cap mena de dubte fa replantejar
si la forma en què es proporciona aquesta formació és l’adient per a la joventut o, si
l’oferta acadèmica és insuficient per a l’interès d’aquests.
Aquesta pregunta comptava amb una de resposta curta on podien respondre
lliurement; la majoria d’aquestes respostes van en la direcció professional, donat que
com més coneixements es puguin adquirir, així com complementar l’aprenentatge
amb els estudis; millors professionals podran arribar a ser i en el moment de cercar
feina tindran més opcions d’accedir al lloc que vulguin.
Cal tenir en compte, que la formació complementària proporciona creixement
personal i ajuda a estar actualitzat i tenir opinions pròpies en diversos àmbits d’interès.

80

Perfil de treball i habitatge
Com s’ha especificat en la introducció d’aquest informe, ambdues enquestes
comptaven amb la majoria de preguntes iguals o en el seu cas, complementàries. Però
donat que l’enquesta en línia anava dirigida a la joventut de 16 a 29 anys, es feia
necessari preguntar sobre el treball i l’habitatge.
Per tal de determinar la seva ocupació, ja que també hi ha joves que es troben
estudiant, s’ha formulat primerament una pregunta amb relació a què es dediquen
actualment; i hem pogut observar que la majoria dels joves que han respost es troben
estudiant, treballant o ambdues coses a la vegada, mentre que el 5% del total
d’enquestats es troba en procés de cercar feina.
En tractar-se d’una enquesta destinada a joves d’entre 16 i 29 anys, aquells que
actualment es troben estudiant, es troben cursant Batxillerat, Cicles Formatius i
estudis Universitaris en la seva majoria.
Per l’altra banda, les persones que es troben cercant feina (5 persones) han indicat les
següents formes com les més eficaces en el moment de trobar una ocupació que
s’adapti al seu perfil:
- De forma presencial al lloc de treball.
- Mitjançant l’oficina de treball i la borsa de treball.
- Per mitjà d’anuncis difosos en diferents plataformes (xarxes socials, anuncis en
plafons d’administracions públiques...).
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En referència a l’habitatge, les dades van lligades a la tercera de les preguntes generals
iguals en les dues enquestes; a la del lloc de residència, però en aquest apartat hem fet
la distinció del nombre de persones dels 16 als 29 anys que es troben vivint al municipi
(75 persones) i les que es troben fora (30 persones). També se’ls ha preguntat si tenien
pensat canviar l’habitatge (a un any vista), a aquesta pregunta 36 persones han
contestat que si tenen previst canviar de casa mentre que 69 han respost que no.
Les respostes en els motius que donen a la seva opinió van totes en la mateixa línia en
les dues situacions. Aquelles persones que tenen previst marxar o que ja viuen fora del
municipi ho fan per estudis, per treball, per estar més a prop de serveis d’interès o
perquè volen independitzar-se de la llar parental.
Per l’altra banda, les persones que no tenen previst canviar d’habitatge ho sostenen
amb arguments com que els agrada la zona on viuen, que els habitatges tenen un preu
molt elevat i els seus ingressos són escassos, que ja viuen prop de la feina o que
simplement no s’ho plantegen.

Perfil de temps lliure, oci i cultura
Ja arribant al final de l’enquesta es formula, en els dos casos, una pregunta en relació
amb el seu temps lliure amb qui el passen i quines activitats solen fer. Per a
determinar amb qui solen passar el temps lliure hem donat opció oberta de resposta
(es podien respondre vàries opcions), dins les quals les que més cops han estat
escollides han estat: la família, la parella i els amics i amigues. L’oci al qual es dediquen
els joves és molt variat, des d’activitats esportives, formació i estar a casa entre
setmana i reunir-se amb els amics i amigues en caps de setmana en un oci més de
tarda i nit.
Algunes de les activitats d’oci i culturals més nomenades són les següents:
- Estar a casa i dedicar temps tant a la lectura com als videojocs.
- Anar al cinema.
- Practicar esport.
- Formar-se en idiomes.
- Aprofitar el temps d’oci amb els amics i amigues.
- Anar a concerts i festes tant al municipi quan es donen com a poblacions
veïnes.
- Activitats de teatre i entreteniment.
- Dedicar temps al dibuix.

82

Perfil de polítiques de joventut
Un dels punts a treballar amb la joventut, és l’oferta d’ajuda i assessorament que
aquests voldrien o creuen que seria interessant rebre. En la pregunta de l’enquesta
oberta a més d’una resposta, les que més cops s’han marcat i per tant són una mostra
dels grans eixos que des de la regidoria de joventut creiem importants treballar dins
del Pla Local de Joventut són:
- Ajuda i informació en el procés de cerca de feina.
- Informació i assessorament de l’oferta acadèmica existent i de les possibilitats
d’educació en relació amb les seves preferències.
- Informació i difusió de cursos de formació del seu interès.
- Informació sobre salut, possibles malalties i prevenció d’aquestes. Com debats
sobre sexualitat, drogoaddiccions, etc.
Però, no obstant això, és preocupant que quasi la meitat de les respostes hagin fet
referència al desconeixement d’aquests serveis i al fet que mai hagin demanat ajuda.
Ja que l’orientació és una de les eines més importants de les quals disposa la joventut
per a poder créixer dins les seves preocupacions i preferències.
En aquest sentit, s’ha preguntat per quins canals de participació creuen que són els
més còmodes per tal d’apropar els serveis que l’Ajuntament pugui oferir a la joventut i
els que més s’han nomenat són els que engloben el món de les xarxes socials; com són
el correu electrònic, les publicacions a Instagram i les difusions a través de WhatsApp.
Encara que l’opció d’assessorament presencial depenent de quin tema es vulgui
tractar, els ajuda a comprendre d’una manera més clara la informació que se’ls dóna.
Seguint amb les polítiques de joventut, sobre els serveis de joventut es pregunta quins
creuen que serien els mecanismes més adients per tal de fomentar la participació dels
joves en el dia a dia del municipi, la resposta del jovent és clara:
- Deixant-los decidir i gestionar una part dels recursos destinats a la joventut.
- Fent activitats que s’ajustin als interessos dels joves.
- Incentivant més la interacció per les xarxes socials.
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Per tal que aquestes polítiques de joventut es duguin a terme, s’ha de mirar en
retrospectiva totes aquelles polítiques i serveis de joventut que s’han dut a terme en el
municipi en els darrers anys. Posant èmfasis en els equipaments existents en el
municipi per als joves, ja que és en aquestes instal·lacions municipals on es podran dur
a terme totes les polítiques de joventut que es desitgin implantar depenent de les
necessitats.
En aquest sentit s’ha preguntat per l’opinió que tenen sobre els equipaments per a
joves del municipi, on la majoria respon no conèixer com es troben els equipaments
públics i prefereixen no opinar, data que dóna peu al replantejament que la regidoria
de joventut ja tenia previst, de les actuacions que s’han dut a terme en els últims anys i
el disseny de nous plantejaments potencialment atractius per a la joventut i que
s’espera que funcionin de manera positiva en la vida pública dels joves del municipi.
Tot i que, sobre equipaments esportius i biblioteca, són el 90% dels enquestats els que
en fan ús i que opinen que es troben en bones condicions, encara que en el cas de les
instal·lacions esportives es podrien fer algunes millores de condicionament.
Un d’aquests equipaments i el més destinat al jovent és el Casal Jove, penúltima
pregunta de l’enquesta i el principal objectiu a treballar per part de la regidoria de
joventut. En aquesta, la resposta ha estat bastant clara donat que 319 joves si en
coneixen l’ús i funcionament del Casal Jove davant de 107 joves que en desconeixen
els seus aspectes.
Així mateix, la regidoria de joventut ha obert en la part final d’ambdues enquestes
dues preguntes de resposta oberta on s’han acceptat tota mena de suggeriments i
activitats per a poder tindre en compte en l’elaboració del Pla Local de Joventut i les
seves polítiques d’actuació. A banda dels següents suggeriments, també han sigut
nombroses les demandes d’establir un local d’oci per al jovent a Les Cases d’Alcanar.
-

-

Més llocs d’oci on la gent es pugui reunir al poble, així com més varietat d’actes
i estils musicals a festes.
Fomentar activitats a l’aire lliure i diversitat d’actes esportius perquè tota la
joventut hi pugui participar, integrar més l’esport al municipi.
Establir una oferta amplia de xarrades i tallers per a conscienciar a la joventut
en aquells temes que més els hi poden afectar: acció feminista, LGBTI,
reciclatge positiu, igualtat d’oportunitats, sexualitat, drogoaddiccions...
S’ha de treballar el emblema “Fem Poble” i donar importància als recursos i
equipaments dels quals disposa el municipi per a integrar a la joventut.
Passant per la consulta sobre els interessos dels joves, l’apropament a aquests i
deixant que formin part de les decisions, cal establir una xarxa lúdica però ètica
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-

-

-

-

i formativa per tal d’omplir el seu temps lliure amb activitats i cursos del seu
interès.
Cal oferta formativa complementària en format de tallers en diferents àmbits:
primers auxilis, socorrisme, programació de videojocs, fotografia, bon ús de les
xarxes socials...
Promoure activitats que fomentin la unió entre els joves per tal de trencar els
esquemes de diferències d’edat o de gustos. Fa falta una iniciativa que
promogui festes més populars, que faci participar més al jovent i que s’adaptin
als diferents col·lectius de joves.
Assessorament i orientació per a decidir el seu futur tant en l’àmbit educatiu
com en l’àmbit professional mitjançant cursos d’habilitats socials i
d’autonomia.
Més espais de cultura amb una oferta de qualitat, una xarxa sòlida d’on sentirse part i enriquir entre tots la història del poble.
Potenciar la relació del col·lectiu de joves amb l’Ajuntament, creant un
sentiment d’identitat i confiança a partir d’activitats pactades.
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Conclusions
La regidoria de joventut es mostra satisfeta de la participació que ha obtingut pel que
fa al nombre total de persones que han respost les enquestes (426 joves), el que
suposa un 32’94% de la xifra total de joves empadronats al municipi. Tanmateix, la
informació que els joves han plasmat en les seves respostes, ens permet realitzar un
anàlisis de la realitat molt acurat i amb bastanta riquesa contextual.
Sobre aquest contingut al qual fem referència, podem afirmar que la feina a realitzar
per part de la regidoria de joventut és clara i a banda dels segments mitjançant els
quals estaven dividides les enquestes diferenciant diversos àmbits que es van creure
convenients tractar en el moment de redactar aquests models, hem trobat un llistat
bastant més ampli d’eixos que desperten tant l’interès de la joventut com les
inquietuds de la mateixa regidoria i que per tant, passaran a establir-se com les
principals àrees d’actuació, aquestes són les següents:
- Treball.
- Educació.
- Habitatge.
- Oci, cultura i temps lliure.
- Immigració i integració.
- Salut.
- Esports.
- Participació i associacionisme.
- Polítiques i serveis de joventut.
El conjunt dels enquestats mostra en la seva majoria, un grau d’interès i implicació
bastant elevat, actitud que reforça les ganes de treball de la regidoria de joventut vers
aquest col·lectiu i apostar per ells i pel seu futur.
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ENQUESTA: JOVE, COM VOLS QUE SIGA EL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE
L’AJUNTAMENT D’ALCANAR? (Online)
El Pla Local de Joventut de l’Ajuntament d’Alcanar és un document que serveix per
guiar les polítiques de joventut que tindran lloc al municipi en els pròxims tres anys.
Aquest pla contempla una part de diagnosi que ens serveix per saber quina és la
situació de la joventut d’Alcanar, Les Cases d’Alcanar i Alcanar-Platja, i així, dissenyar
unes polítiques més acotades.
És per això, que demanem l’ajuda dels joves dels 16 fins als 29 anys del nostre municipi
per a elaborar aquest anàlisis de la realitat juvenil.
Ens ajudaríeu molt responent i difonent aquesta enquesta a amics/amigues o a
coneguts/des del poble.
Moltes gràcies.
PREGUNTES GENERALS:
1. Quina és la teva identitat?
Masculí
Femení
No binari
2. Quina edat tens? Resposta curta.
3. Quin és el teu lloc de residència? Resposta curta.
SOBRE ELS ESTUDIS
4. Quins estudis tens acabats? Marcar el nivell d’estudis finalitzat en últim lloc.
Estudis inferiors a l’ESO
Estudis obligatoris (ESO)
Estudis post-obligatoris (Batxillerat)
Estudis de CFGM o CFGS
Estudis universitaris
Estudis de postgrau o màster
Estudis de doctorat
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5. Ets d’aquelles persones que dediques part del teu temps lliure a la formació
continuada o complementària?
Si (passeu a la pregunta nº6)
No (passeu a la pregunta nº7)
6. Explica’ns breument per què t’agrada dedicar el teu temps lliure a aquest
tipus de formació. Resposta llarga.
SOBRE EL TREBALL I L’HABITATGE
7. A què et dediques actualment?
Estudio
Treballo
Estudio i treballo
Cerco feina
8. Actualment curso (en cas d’estar estudiant). Resposta curta.
9. En cas de no estudiar, per quin motiu no ho fas? Resposta curta.
10. En cas d’estar cercant feina, indica de quines maneres ho fas:
Buscant personalment
Xarxa de contactes (amics, família o coneguts)
Contactes professionals
Oficina de treball
Borsa de treball
Empreses de treball temporal
Entitats socials o fundacions
Anuncis (per internet, al diari, correu electrònic...)
11. Vius actualment al municipi?
Si
No
12. Tens previst canviar d’habitatge en un futur proper? (1 any vista)
Si
No
13. Per quins motius? Resposta curta.
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SOBRE EL TEMPS LLIURE, L’OCI I LA CULTURA.
14. El meu temps d’oci el comparteixo amb...
La família
La parella
Els amics i amigues
Els/les companys/es de classe i/o de feina
Amb persones que comparteixen els mateixos interessos que jo
Ningú, el passo jo sol/a
Una altra...
15. Explica’ns quines activitats fas en el teu temps lliure. Resposta llarga.
JA ARRIBES AL FINAL DE L’ENQUESTA, PERÒ ABANS VOLEM FER-TE ALGUNES
PREGUNTES SOBRE SERVEIS I POLÍTIQUES DE JOVENTUT.
16. Per quins temes has demanat ajuda i/o assessorament?
Treball
Salut
Educació
Formació complementària
Habitatge
Desconeixia aquests serveis, mai he demanat ajuda o assessorament

17. Si poguessis escollir, quins canals de comunicació serien els més còmodes per
a tu?
De manera presencial
Per telèfon
Per correu electrònic
Xarxes socials (Facebook, Instagram...)
WhatsApp

18. Com creus que es pot fomentar la participació dels joves en el dia a dia?
Deixant-los decidir i gestionar una part dels recursos destinats a la joventut
Fent activitats que s’ajustin als interessos dels joves
Incentivant més la interacció per les xarxes socials
Una altra...
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19. Què opines dels equipaments per als joves? Pregunta curta.
20. Coneixes el Casal Jove?
Si
No
21. Quines activitats, cursos i tallers de formació t’agradaria que es realitzessin al
Casal Jove? Resposta llarga.

22. Ens voldries fer algun suggeriment? Què t’agradaria que es fes per als joves
del poble? Ara és el teu moment, explica’ns, què creus que li fa falta a la
joventut? Resposta llarga.

90

ENQUESTA: JOVE, COM VOLS QUE SIGA EL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE
L’AJUNTAMENT D’ALCANAR? (IES Sòl-de-Riu)

PREGUNTES GENERALS.
1. Quina és la teva identitat?
Masculí
Femení
No binari
2. Quina edat tens? Resposta curta.
3. Quin és el teu lloc de residència? Resposta curta.

SOBRE ELS ESTUDIS.
4. Actualment curso...
Estudis obligatoris ESO
Estudis post-obligatoris Batxillerat
CFGM
5. Escriu per quins estudis post-obligatoris et voldries decantar: Resposta curta.

SOBRE EL TEMPS LLIURE, L’OCI I LA CULTURA.
6. El meu temps d’oci el comparteixo amb...
La família
La parella
Els amics i amigues
Amb companys/es de classe
Amb persones que comparteixen els mateixos interessos que jo
Ningú, el passo jo sol/a
Una altra...
7. Explica’ns quines activitats fas en el teu temps lliure. Resposta llarga.
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JA ARRIBES AL FINAL DE L’ENQUESTA, PERÒ ABANS VOLEM FER-TE ALGUNES
PREGUNTES SOBRE SERVEIS I POLÍTIQUES DE JOVENTUT.
8. Com creus que es pot fomentar la participació dels joves en el dia a dia?
Deixant-los decidir i gestionar una part dels recursos destinats a la joventut
Fent activitats que s’ajustin als interessos dels joves
Incentivant mes la interacció per les xarxes socials
Una altra...
9. Què opines dels equipaments per a joves? Pregunta curta.
10. Coneixes el Casal Jove?
Si
No
11. Quines activitats, cursos i tallers de formació t’agradaria que es realitzessin al
Casal Jove? Resposta llarga.

12. Ens voldries fer algun suggeriment? Què t’agradaria que es fes per als joves al
poble? Ara és el teu moment, explica’ns, què creus que li fa falta a la
joventut? Resposta llarga.
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