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Regidoria de Joventut

Pla Local de Joventut 2012-2015
Quina direcció voleu prendre? tracem una ruta conjunta, nosaltres us acompanyem, sabem quin és el millor camí en
relació a les polítiques de joventut de la ciutat.
Com a Regidor de Joventut i Polítiques actives i d’ocupació em complau presentar-vos el nou Pla de Joventut. Aquest Pla
és el full de ruta que estableix les línies d’actuació que defineixen les polítiques de joventut de l’ajuntament d’ Amposta
fins l’any 2015.
Per tal de fer front a una realitat social i econòmica variable, des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta,
hem treballat per a l’elaboració d’aquest Pla.

El Pla de Joventut és una eina que pretén ajudar als joves a assolir els seus objectius i transformar el període actual de
crisi i dificultat, en oportunitats.

Conjuntament amb el Pla s’ha dissenyat i planificat la implantació d’una Oficina d’Emancipació juvenil: “Oficina Jove”,
connectada a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

El pla de Joventut 2012 – 2015 està composat per tres eixos vertebradors per a donar resposta a les principals necessitats
del col•lectiu de joves:

1.

Servei integral d’assessorament en aspectes tant bàsics com: l’habitatge, informació i orientació en matèries com

l’educació, salut, cultura, mobilitat, participació, entre d’altres
2.

Servei de Treball i Emprenedoria, estudi i execució d’itineraris determinats co-avaluats amb la regidoria

ampost@empresa, qui condueix programes com: “ to be an empreneur” per les escoles, etc.
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3.

Servei d’ocupació juvenil, estudi i execució d’itineraris d’inserció que milloren l’ocupabilitat dels joves, responent a les

demandes existents dintre del mercat potencial.

Coneixem la situació dels joves ampostins a partir de dades objectives d’enquestes i per la tasca tècnica que es porta
realitzant des del PIJ i l’Oficina Jove del Montsià.

Establim objectius i resultats que es pretenen assolir amb l’actuació de govern
Detallem les actuacions concretes que permetran assolir els objectius
Definim sistemes de seguiment, valoració i control del Pla.

•

Els reptes del Pla Local de Joventut

El Pla està dissenyat amb l’objectiu d’assolir dos grans reptes:

1.

L'autonomia personal, totes aquelles actuacions que han de facilitar la presa de decisions dels joves , i a la vegada

que puguin construir els seus projectes de vida tant de forma individual com col•lectiva.
2.

A l’augment de la fortalesa individual i col•lectiva dels joves, reconèixer les seves aportacions i afirmar-los com a

ciutadans i ciutadanes que viuen plenament de forma conscient i participativa de tot allò que succeeix al seu voltant, que
permetrà impulsar canvis positius en les situacions diàries.
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Els àmbits prioritaris del Pla Jove

Formació
Ocupació
Emancipació ( Habitatge)
Associacionisme i participació
Salut
Oci i lleure
Cohesió social
Mobilitat
Participa en l'elaboració del Pla!

Eros Esquerré i Lamas
Regidor de Joventut i Polítiques Actives d’Ocupació
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1.

1.1

DIAGNÒSTIC.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL.
Aquest diagnòstic és una visió panoràmica objectiva de la realitat juvenil present al nostre municipi. Dintre de
la heterogeneïtat d’un grup complex i nombrós com és la joventut, marcar un perfil comú és una tasca difícil
però amb aquest anàlisi construirem una visualització de l’entorn de la joventut a Amposta. En aquest
diagnòstic trobarem dades quantitatives extretes de l’IDESCAT, d’enquestes sobre participació política i
ciutadana, del departament d’Empresa i Ocupació, del Padró municipal, d’enquestes a joves ampostins i altres
fonts que han estat compilades i interpretades en els seus pics

més notables pels serveis tècnics de la

regidoria de Joventut d’Amposta.
A aquestes dades qualitatives se li afegeixen comentaris extrets de la síntesi i conclusions dels grups de discussió
realitzats amb un mostra representativa d’agents de la nostra societat en matèria de participació i emancipació.
Grups vertebrats al voltant de diferents eixos que fan un retrat de la joventut ampostina.
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1.1.1.

CARACTERÍSTIQUES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES.

La població total d’Amposta és actualment de 21510 habitants (desembre 2011), fet que suposa un increment
anual brut del 2,06 respecte a la població de 2006.

La joventut ampostina ha disminuït la seva població en número d’individus, arribant als 3404 al 2012 dels 4029
que tenia al 2006, tot i que el grup d’edat jove disminueix fortament respecte a la població total, representant
el 15,82% al 2012 de la població total ampostina enfront al 21,05% al 2006. Alhora, els joves ampostins
representen, aproximadament, mes de la 1/3 part dels joves de la comarca del Montsià.
Això no suposa una davallada de l’índex de població juvenil respecte a la comarca del Montsià que comptava el
2010 amb un 18,43% ja que Amposta al 2010 comptava un 18,91%

Les franges d’edat de joves amb més població són, per aquest ordre: 25-29, 20-24,15-19 cosa que es repeteix en
el quatrieni passat i provocarà una reducció dels joves ampostins progressiva.
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La proporció de nois és d’un 51%, mentre que la de noies és d’un 49%.

La franja de la piràmide de població que ara correspon als joves ha estat modificada en els últims anys degut a
causes culturals.
L’arribada d’immigrants en busca d’un futur pròsper a la nostra població i la natalitat que va haver cap als anys
90 havia augmentat tant la població del municipi com l’índex de població juvenil però avui dia ja no es reben
tantes altes de joves nouvinguts i el boom de la natalitat dels immigrants cap a finals dels 90 ja està engrossint la
franja de joventut. Donat això, tenim al municipi menys joves, menys índex de població juvenil però l’índex
d’immigració juvenil total és de 29,26%.

Pel que fa a les procedències dels joves immigrants per continents destaquem: Amèrica del Sud (289), Resta
d’Europa (països de l’est) (38) i, a molta distància, Àfrica (199), Resta UE (503), Nord Amèrica (22). Respecte les
dades anteriors es veu una tendència natural a l’augment de les xifres però es detecta una gran reducció en el
valor dels països de l’est. Això és deu a que aquests formen part de la comunitat europea des del 2007 i aquests
valors s’han traslladat a les caselles de Resta UE.
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El fet que la major afluència sigui d’origen amb llengua castellana i en el pitjor dels casos llengües romàniques,

facilita la integració lingüística en la ciutat tot i que solen aprendre més aviat el castellà que el català. Constatem
la importància del sistema educatiu com a espai de trobada i com a motor d’integració ciutadana i
d’adquisició d’habilitats socials i hàbits culturals necessaris per a una bona integració a la societat
ampostina i, per extensió, a la catalana

Als factors quantitatius de la immigració caldria afegir-ne alguns de qualitatius, com els culturals, entre ells la
religió o les costums socials, que fan que el xoc cultural entre la població autòctona i la immigrada sigui
encara present i que preocupi prioritàriament als joves ja que, segons expliquen, desconeixen les
expressions culturals de les persones o col·lectius nouvinguts, fet que provoca més distanciament i
més inseguretat entre el jove que ja està i el que arriba.

Els joves i els tècnics dels grups de discussió ajusten el sistema educatiu a les necessitats de formació dels joves.
Assenyalant de manera positiva la creació de nous cicles formatius que conjuguen millor la idea de
professionalització laboral.

Els joves, davant la impossibilitat de trobar una estabilitat laboral i econòmica utilitzen l’espai educatiu per forjarse un futur més pròsper. És per això que demanen estudiants i treballadors que l’educació tant reglada com
no reglada sigui de qualitat i específica.
És també important destacar que hi ha una 384 (9,5%) de joves cursant estudis superiors fora d’Amposta que
tenen necessitats comuns com ara un segona residència, un desplaçament constant amb les despeses que
comporta. Aquests seran el futur especialitzat de la societat ampostina. Tan els joves com els experts consideren
que aquest col·lectiu universitari és un capital important a l’hora de participar de les activitats de cap de
setmana, d’estiu o en acabar els estudis superiors, ja que acostuma a ser gent amb inquietuds, i és un grup
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nombrós i molt interessant per al desenvolupament de la vida social de tots els joves i la pròpia dinàmica de la

ciutat.

Gran part dels que estan estudiant pensen en marxar a fora a fer estudis superiors i no tenen intencions de
tornar a la ciutat.

Per accedir al món laboral, abans els joves accedien amb poca formació i rebien bona remuneració. Avui dia els
joves

han

d’estar

altament

formats per

ocupar llocs

que no

necessàriament

es

veuran ben

remunerats. Necessiten més formació i eines que recompensin la excel·lència acadèmica.

En el panorama laboral segons branca d’activitats veiem encara com un dels motors econòmics de la ciutat
continua essent l’ agricultura i la ramaderia que és l’única que encara manté bons nivells d’ocupació. La indústria
manufacturera, la construcció i el comerç tot i comptar amb polítiques actives d’ocupació i emprenedoria han
sofert la davallada més gran en molt anys. El sector serveis es veu com la opció més viable d’aconseguir feina en
un futur però no es preveu que sigui motor per sortir de les taxes d’atur en que comptem. Freqüentment
l’ocupació al sector serveis és ocasional, de temporada i poc remunerada. Per a això necessitarem que canviï la
conjuntura econòmica global.
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Els grups de discussió apunten propostes que ja apuntaven en l’anterior Pla com la difusió del servei d’orientació

laboral així com la creació de borses especialitzades en diferents branques segons la formació rebuda. Es detecta
la necessitat de coordinar tots aquest serveis d’informació, acompanyament i prospecció de joves a l’atur enfront
el món laboral.

Es proposa també adoptar algunes mesures per a millorar l’accés al món del treball entre empreses i alumnes en
pràctiques.

En relació a l’habitatge els joves ens diuen que és, després de la feina (a vegades fins i tot per davant), el
principal escull per a l’emancipació ja que els preus són molt alts. En aquest aspecte, destaquem que els
lloguers són molts cars per als joves si els comparem amb les hipoteques per a la compra de l’habitatge en
propietat.
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Els joves tenen la opció de la emancipació menys prioritària ja que les primeres necessitats a cobrir per a un bon

projecte de futur són les formatives. Els joves necessiten fer un bon patrimoni formatiu per accedir a un bon lloc
de treball que sigui estable i durador. Només en el cas d’assolir un bon lloc de treball, ja sigui per contractació o
mitjançant la emprenedoria que els joves podran obtenir un habitatge.

Els joves han sofert un canvi de tendència en l’accés a l’habitatge. Molts joves s’endeutaven per aconseguir un
habitatge de propietat i han vist que a l’actualitat han sofert un desequilibri entre sou i despeses d’hipoteca.
Els joves que donen el primer pas a l’accés a l’habitatge ho fan des de l’opció del lloguer que va abaixant els
preus .

Els grups de discussió situen el 30% del sou dels joves com a la part que han de destinar per cobrir les despeses
d’habitatge ja sigui lloguer o compra.
Els grups de discussió proposen que es duguin a terme polítiques per a facilitar l’accés a l’habitatge dels joves. El
lloguer just, la informació sobre possibles ajudes i promocions de l’administració, etc .

Una altra qüestió és la sensació que es desprèn de l’anàlisi qualitatiu, on percebem una preocupació en la
dimensió participativa i els valors compartits per la població jove ja que mostren desinterès per assumir
responsabilitats.
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Els joves ampostins participen a l’igual que la resta de Catalunya en les entitats i associacions tot i que en menor

interès que els adults. La nota positiva és que quant els joves participen ho fan des de càrrecs organitzatius
actius.
joves

80
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60
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adults

10,6
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40

adults
joves
%
Associacionisme

20
0
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En l’àmbit esportiu destaquem la importància que els joves i experts li atorguen a les entitats esportives com a
element integrador de la població jove immigrada, així com a element fomentador d’hàbits saludables dels
joves.

En les qüestions de participació democràtica es veu un lleuger augment quantitatiu pel que fa a entitats i, per
tant, una reducció de la ràtio joves-entitats a la ciutat d’Amposta tot i que es visualitza una falta d’informació
en quant a legalització d’aquestes.
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Tot i això, hi ha una via de futur que és la que se’n deriva de l’afirmació dels diferents joves i experts que el

col·lectiu universitari jove adquireix més responsabilitats relatives a la participació i a l’exercici de la
ciutadania responsable en general.

També un apartat que té a veure amb la participació democràtica i els estils de vida dels nostres joves és
el fenomen local expressat en els grups de discussió dels “clubs”, és a dir, locals de joves. Aquests “clubs”,
són locals

on

grups de joves es reuneixen al

personal de l’individu. En aquest període

de Pla

voltants d’inquietuds comunes, ajudant al
s’observa

aquest fenomen com

un

creixement

fenomen semi-

associatiu a tenir en compte alhora que es detecten virtuts i mancances en aquest mode participatiu. Tot i
que encara està pendent de normativitzar.

Els pares veuen aquest element associatiu com una eina de localització dels seus fills. Però també preocupa
que en certs “clubs” s’aconsegueix un aïllament legal per consumir drogues com els cada vegada més
habituals “porros” i pot ser un al·licient alhora d’absentisme escolar i fins i tot laboral. Però en general, es
veu els clubs com a focus a intervenir en matèria de participació i prevenció.

És també preocupant l’opinió de molts joves sobre la generalització del consum de drogues entre la població
juvenil, especialment els porros, i una tendència a entrar en aquest món cada cop nois més joves.
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Destaquem les següents necessitats i problemàtiques, amb els respectius objectius generals que se’n deriven:

FORMACIÓ
SALUT

EDUCACIÓ I

TREBALL

HABITATGE

NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES

OBJECTIUS

-El lloguer és la única via per a l’accés a l’habitatge.

-Fomentar l’accés dels joves a l’habitatge.

-Impossibilitat d’aconseguir finançament per a l’habitatge

-Difondre i informar dels serveis disponibles per a

-Perill de distincions entre barris en funció dels preus.

l’habitatge

-Els preus de l’habitatge encara estan molt alts

-Establir eines de consulta entre el món immobiliari

-Poca autocupació juvenil.

-Potenciar la inserció laboral juvenil a Amposta.

-Poca iniciativa emprenedora.

-Mantenir el Servei d’Orientació Laboral

-Es decideix el treball en funció de la remuneració.

-Formar part de la xarxa d’informació de treball (SOC)

-Desajustaments entre els estudis fets i l’oferta laboral.

-Orientar al jovent en el seu itinerari laboral.

-Joves desorientats vocacional, personal i

-Promocionar l’oferta educativa d’Amposta.

professionalment.

-Crear jornades d’orientació vocacional

-Cada cop hi ha més joves estudiant fora.

-Establir una eina de participació als instituts.

-Poca iniciativa personal / professional.

-Suport a accions educació-emprenedors

-Es practica el sexe des de més joves.

-Fomentar hàbits saludables.

-Hi ha un augment del consum de certes drogues i es

-Promoure la difusió de actuacions en matèria de

comencen a consumir de més joves.

prevenció

-S’està normalitzant el consum de drogues entre els joves.

-Donar suport a les iniciatives sobre seguretat vial

-Hi ha un problema amb alcohol, drogues + seguretat vial

-Crear activitats d’oci responsable
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-Difondre les obres dels creadors del municipi

-Els generadors de cultura (artistes..) necessiten suport

-Definir els canals de distribució de la cultura creada

CULTURA

-Facilitar l’accés dels joves a la cultura

-Hi ha poca oferta d’oci cultural de qualitat

COHESIÓ

-Molt d’interès per Internet i poc per la lectura

-Manca de relació entre joves, entitats i joves immigrats.

-Promoure espais de trobada entre joves autòctons i

-Desconeixement sobre les cultures de procedència de les

joves immigrats

persones immigrades.

-Sensibilitzar la població sobre convivència

-Fracàs del Consell de Joves.

-Continuar millorant els canals de comunicació amb

-Manca d’informació dels joves respecte a joventut.

joves i entitats.

-Necessitat de un procés participatiu que englobi “clubs”,

-Crear un procés participatiu amb els joves ampostins

associacions i joves en general

FOMENT DE LA

ASSOCIACIONISME

INTERLOCUCIÓ

SOCIAL

per i per a els joves

-Les entitats juvenils no disposen de local social.

-Facilitar espais a les entitats juvenils i les que treballen

-Manca de relació entre les entitats juvenils.

pels jove.

-Els membres de les entitats juvenils són poc participatius i

-Fomentar la participació interna de les associacions

no són constants en la fidelitat

-Augmentar la participació dels joves ampostins,

-Les persones immigrades no participen de les entitats.

especialment els immigrats, a les entitats

-Els clubs joves són tancats en ells mateixos (franja 14-20)

-Fer participar als joves en el disseny d’activitats i

-Fallen els canals de comunicació

projectes juvenils

-Estudiants universitaris amb ganes de fer coses (20-28).
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1.1.2.

CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS.

Recursos Humans: 1 Professional . Tècnic de Joventut a mitja jornada.

Recursos Financers:
Total pressupost Ajuntament d'Amposta 2012 ....................................................................29268522,67 €
Total pressupost destinat a joventut 2012................................................................................. 105313,16€
Percentatge del pressupost municipal destinat a joventut................................................................ 0,36%

Total pressupost Ajuntament d'Amposta 2013 .....................................................................29853893,12€
Total pressupost destinat a joventut 2009................................................................................. 107419,42€
Percentatge del pressupost municipal destinat a joventut................................................................ 0,36%

Total pressupost Ajuntament d'Amposta 2014 .....................................................................30450970,98€
Total pressupost destinat a joventut 2014................................................................................. 109567,81€
Percentatge del pressupost municipal destinat a joventut................................................................ 0,36%

Total pressupost Ajuntament d'Amposta 2015 .....................................................................31059990,40€
Total pressupost destinat a joventut 2015................................................................................. 111759,16€
Percentatge del pressupost municipal destinat a joventut................................................................ 0,36%

Com ja s’explica a la metodologia, joventut treballa transversalment totes les àrees i disposa de recursos
econòmics extres depenent de les propostes que no queden reflexats en aquest pla.
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Recursos Funcionals:
Punt Informació Juvenil El Casal

Pavelló Esportiu Annex 2

Casal Ampostí de Música

Pavelló Esportiu Municipal

Alberg Encanyissada

Pistes Esportives municipals

Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó

Piscina Municipal Amposta

Centre d’Arts Visuals

Piscina Municipal de Poble Nou

Lo PATI

Pista d’Atletisme d’Amposta

Escola d’Art i Disseny d’Amposta, Esardi

Centre de tecnificació esportiva

Escola-Taller La Granota.

Residència del CTE

Estadi de Futbol Municipal

Sala esgrima

Hotel d’Entitats.

Centre de Rem

Punt Òmnia

Club de tir

Museu de l’Ebre

Telecentre

Pavelló Esportiu Annex 1

Centre Obert Juvenil Din-Amiks
Skatepark
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VISUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT.

Polítiques fetes per l’Ajuntament d'Amposta en matèria de Joventut:
POLÍTIQUES FETES PER LA REGIDORIA DE JOVENTUT

Activitats Casal de Música Amposta.
Construcció Casal de Música Amposta.
PIJ.
Saló de la Infància (jornada jove i recursos humans de monitors).
Dia Mundial de la Sida.
Master Class al Casal de la Música.
Any Internacional de la Joventut.
Cursos de formació per a Joves.
Forma’t Jove a l’estiu.
Dia jove de festes Majors. Cursos
d’educació en el Lleure. Assessorament
a entitats juvenils. Borsa de directors i
monitors de lleure. Difusió d’espais
juvenil.
Servei d’informació juvenil municipal.
Festa jove de la música a Festes Majors.
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Acitivitats realitzades des d’altres regidories.

Regidoria de cultura.

Foment Art Jove.
Premi de Teatre La Carrova (Premi obres i publicació de l’obra guanyadora).
Premi de Narrativa Curta “Ciutat d’Amposta” (Premi obra i publicació de l’obra guanyadora)
Exposició artistes Ampostins
Exposicions Sant Jordi al Castell: Esardi, Biblioteca, etc.
Trobada de bandes juvenils de música de les TTE
Intercanvis Juvenils Escola de La Lira Ampostina
Activitats per a joves a la Festa del Mercat a la Plaça
Activitats culturals consolidades cada any: Sant Jordi al Castell / Dia Internacional de la Dansa / Teatre / etc.
Exposicions, festivals i altres activitats públiques del Centre d’Art Lo Pati, Museu, Biblioteca i Arxiu (els 4
equipaments culturals vinculats a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d'Amposta).
Ajut a publicacions (llibres, CDs, etc.)
Difusió d’activitats juvenils i culturals (agenda mensual, web de l’Ajuntament i webs dels diversos equipaments)
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Regidoria de Governació

Campanya "Alkol al k@p N k@p.
Projecte educatiu al Parc de nadal i Saló de la infancia.
Xerrades a l'ESO per tractar conflictes d’interés comú.
Educació per a la mobilitat segura a les escoles.
Visita a les instal·lacions de l’Escola de Policia amb escolars d'Amposta per realitzar diverses activitats
Mediador de conflictes destinat a joves.

Regidoria d’ensenyament

Tècnic d’Integració Social.
Tècnic d’Absentisme.
Reforç Educatiu al Centre Obert Juvenil. Accés
lliure a internet al Casal i Telecentre. Creació de
l’Antena del Coneixement de la URV. Beques al
transport d’universitaris.
UEC (unitat d’escolarització compartida)
Xerrada adolescència i entorn
Sant Jordi al Castell
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Regidoria de Serveis Socials i Participació ciutadana

Pla local d’immigració i ciutadania
Pla local de prevenció comunitària
Ofice_jove
Espai de tallers als IES
Campanya @lcohol al K@p no c@p
Projecte clubs juvenils
Tallers deshabitació al tabac
Pla local de desenvolupament comunitàri
“Drets dels infants i els adolescents”
Promociona
Conviu
Substitucions tasques socioeducatives
No et facis fora
Suport a l’escolarització
Centre Obert Juvenil Din-Amiks
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Regidoria de polítiques actives i promoció econòmica
IPIS
SUMA’T
Punt Omnia
Aula Activa
PQPI-PTT
ET/CO
FOAP
Convenis: IDFO, Montsià Actiu
Plans d’ocupació
Borsa de treball
AODL
Pla Inicia
Amposta Empresa
Qualifica’t
Escola Taller
Cursos ocupacionals
Conveni escola capacitació agrària
Talent Jove, empreses de futur (amb SOC)
Programa Motiva
Servei de creació d’empreses
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Regidoria d’urbanisme

Bonificació IBI per a joves
Promocions habitatges per a joves
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1.3.

DIAGNÒSTIC.

L’anàlisi realitzat és un document complet que ens permet veure en quina situació estem, amb l’ajuda de les
dades i els quadres comparatius d’anys anteriors i altres àmbits territorials, i què ens diuen els joves i els grups
d’experts sobre el que preocupa i ocupa a la joventut ampostina, amb informacions realment rellevants per a
valorar algunes de les actuacions dutes a terme i també interessants per a valorar algunes altres actuacions
previstes.
El tema central en tots els grups de discussió, en la dades més rellevants o canviants relativament a l’anterior
quadrienni és l’emancipació. Ja sigui des de la vessant de l’accés al món laboral fins a l’emancipació juvenil a
l’hora de trobar un habitatge. En gran part, es deu a la recessió econòmica però es creu que resolent algun
esglaó de la cadena d’emancipació es pot reconduir cap a un èxit moderat.
Es té la sensació de que tot els drets i beneficis que havien assolit els joves, o eren immerescuts o s’havien
aconseguit saltant-se algun esglaó de la cadena racional d’emancipació.
La cadena tradicional: estudis, accés al món laboral, accés a l’habitatge que completava la cerca d’una prosperitat
fonamentada. Es va veure truncada per abandonaments

d’estudis

en favor

de treballs

amb sous

desproporcionats per aconseguir habitatges amb preus desorbitats. Aquesta bombolla ha perjudicat la
recompensa a la cultura de l’esforç basada en una formació adequada per a un treball a l’altura, un sou adequat i
l’accés a l’habitatge just, sense desproporcions.
Cal dir, però, que existeixen contradiccions entre l’anàlisi i la visualització, ja que, per exemple, en el cas de
l’àmbit del Treball, els Grups de Discussió esmenten que tenen dificultats per accedir-hi i, en canvi, les dades
quantitatives ens mostren una disminució de l’índex d’atur juvenil. I això podria ser una davallada de la motivació
juvenil provocada pel desencant econòmic.
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Aquestes problemàtiques (Treball i Habitatge) són d’una dimensió que s’escapa de la capacitat de l’administració
pública local, malgrat aquesta estigui fent polítiques de suport a la creació de llocs de treball, d’impuls a la
formació professionalitzadora, i de descomptes fiscals per a que els joves accedeixin a l’habitatge, així com la
promoció de construcció d’habitatge públic, com mostra la visualització. Es considera que a nivell local pot s¡hi
pot fer per que tot plegat ve causat per la macroeconomia.

La primera necessitat detectada, al marge de les comentades, fa referència a l’acollida i la convivència amb els
col·lectius d’immigrants, que suposa un xoc i una preocupació creixent que s’ha de prioritzar per afavorir la
cohesió social i l’enriquiment personal i col·lectiu.

També queda palesa la importància d’activar a la societat civil, ja que els joves mostren preocupació pel
desinterès de molts joves en assumir responsabilitats, i això no els enriqueix a ells ni enriqueix la societat. Aquí hi
ha molts elements que hi intervenen, un dels prioritaris és la política de comunicació i de participació entre
l’administració, les entitats i els joves.

Hi ha una mancança important com la inexistència de dades sobre els universitaris ampostins, estudiants o
titulats, que són imprescindibles per garantir una lògica coherència amb les polítiques públiques juvenils,
bàsicament, però també en altres camps, especialment en qüestions relacionades amb el Treball.
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També hi ha una preocupació entre els joves pel que fa els hàbits de salut, estils de vida i participació que és el
fenomen dels “clubs” o locals de joves privats ja que, per una banda, passen més hores que a casa i, de l’altra,
s’habituen al consum de drogues, a passar el temps jugant a la consola i a no assumir responsabilitats de portes
enfora, com a norma general. El fet és que la visualització ens permet veure com hi ha propostes que s’han
realitzat per tal de canviar aquesta dinàmica centrípeta dels joves que ens tanquen als clubs, però sembla ser
que aquesta tendència és difícilment modificable.

En el cas de les drogues, la visualització ens permet veure com s’ha treballat força en aquest aspecte, i que s’hi ha
de continuar treballant, ja que els mateixos joves ho expressen com una problemàtica no resolta.

Per tal de coordinar totes aquestes necessitats i demandes, s’haurà de fer un esforç en la transversalitat dels
projectes de joventut, ja que els problemes expressats i la realitat analitzada dels joves està vinculada a tots els
aspectes de la vida quotidiana, i no pas a qüestions aïllades.

Totes aquestes qüestions més rellevants segons les prioritats de l’any anterior de la Regidoria de Joventut i
segons l’anàlisi de la realitat d’enguany, ens mostren les línies en les que cal continuar esforçant-se, així com en
aquelles en les que necessiten una aposta decidida i innovadora per part de l’Ajuntament d’Amposta. Són, tots
ells, eixos sobre els que s’haurà de treballar a llarg plaç ja que, per la seva complexitat i incidència sobre la vida
dels joves (treball, habitatge, participació, etc.), caldrà seguir passos lents que ens portin a definir els objectius
finals, concretant adientment els objectius específics i les actuacions anuals i a mig-llarg termini, com és el cas.
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Per tant, com hem vist a l’anàlisi, els Objectius Generals del Pla Local de Joventut 2012-2015

EIX

OBJECTIUS GENERALS

HABITATGE

-

Fomentar l’accés dels joves a l’habitatge.

TREBALL

-

Potenciar la inserció laboral juvenil a Amposta.

-

Donar suport als joves emprenedors.

-

Augmentar l’oferta educativa d’Amposta.

-

Fomentar la inserció laboral equivalent amb els estudis

-

Fomentar l’oci formatiu per a tota la població.

-

Fomentar hàbits saludables.

-

Promocionar la prevenció en matèria de drogues.

-

Facilitar l’accés dels joves a la cultura.

-

Establir canals de promoció laboral als artistes

-

Promoure espais de trobada entre joves autòctons i immigrats.

-

Dur a terme els programes en matèria d’immigració amb èxit

-

Millorar els canals de comunicació amb joves i entitats.

-

Crear un procés participatiu que englobi tots els joves.

-

Facilitar espais a les entitats juvenils i les que treballen pels joves.

-

Donar suport a les associacions i fomentar la seva continuïtat.

-

Augmentar la participació dels joves ampostins, especialment els

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

SALUT

CULTURA

COHESIÓ SOCIAL

INTERLOCUCIÓ

ASSOCIACIONISME

FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ
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immigrats.

2.

DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015.

2.1 PROGRAMES

Dins del Programa d’Actuacions 2012-2015 de PLJ .
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX: SALUT
Programa: Skate Park
DETALL:
Construcció dun skate park
OBJECTIUS:
Contruír un espai de relació entre joves
Oferir recursos doci alternatiu
Fomentar hàbits saludables entre el jovent
Oferir alternatives als Sports anomenats extrems

INDICADORS DAVALUACIÓ:
Execució del projecte Skate
Park Ajust al pressupost
Incidència en els joves
Opinió dels grups que practiquen aquest esports
Destinat a Joves de 12 a 20 anys amb habilitats per als esports, que cerquen espais
saludables per a loci. DATES:
2012-2013
SUPORT:
Ajuntament
dAmposta
Regidoria de
Joventut Regidoria
desports
Regidoria dobres i urbanisme
Serveis municipals i manteniment
PRESSUPOST:
9000
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÖ EIX:
EMANCIPACIÓ
Programa: Fira de la Emancipació
DETALL:
Creació i execució duna fira sobre emancipació on reunir els recursos per garantir la emancipació dels joves
OBJECTIUS:
Crear una mostra dentitats que ofereixen recursos per a lemancipació
Garantir laccés a la información sobre emancipación
als joves Generar mecanismes dinterlocució entre
joves i administracions Visualitzar tots els itineraries
possibles per a lemancipació
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre
dstands ubicats Nombre
de xerrades oferides
Nombre de visitants
Opinió dels visitants i dels expositors
DATES:
2012-2015
Destinat a Joves de 18 a 29 anys que cerquen información i recursos per a
emancipar-se.. SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Dirección General de
Joventut Regidoria de
promoció econòmica Oficina
Jove
Oficina de treball dAmposta
Servei docupació de Catalunya
PRESSUPOST:
14000

Regidoria de Joventut

LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX: SALUT
Programa: Office Jove
DETALL:
Oficina de prevenció. Suport de salut (bulímia, anorèxia, drogues..€a lescola.
OBJECTIUS:
Donar atenció inmediata al jove en temes
de salut. Detectar problemes de salut .
Donar resposta als joves a dubtes de salut
Donar resposta als pares davant problemàtiques de salut
amb els fills. INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de casos
consultats. Nombre
dalumnes assessorats.
Minimització de limpacte de la salut en
lescola. Nivell de satisfacció recollit en
enquesta final.
DATES:
2012-2015
Destinat a Joves de 16 a 20 anys amb problemes o dubtes
sobre salut. SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Regidoria de Serveis
Socials Salut Escola
(cap I€
PRESSUPOST:
15 hores psicòleg
10 hores educador
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX: CULTURA
Programa: BookCrossing
DETALL:
Establir dos punts boocrossing en espais municipals. Punt dInformació Juvenil i Biblioteca
OBJECTIUS:
Formar part de la xarxa mundial oberta de bookcrossing
Trobar llibres en els punts bookcrossing
Oferir als joves laccés a xarxes ciutadanes a través de la cultura
Conèixer a altres persones que els hi agradi llegir
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre de
llibres alliberats Nombre
dusuaris del servei
DATES:
2012-2015
Destinat a Joves de 16 a 29 anys amb inquietuts culturals i que els agradi compartir
coneixement. SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Regidoria de Participació ciutadana
Regidoria de Cultura
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
PRESSUPOST:
LAjuntament disposa dels locals i professionals per garantir lús daquest servei que és gratuity.
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: COMERÇ
Programa: Carnet Jove
DETALL:
Edició dun carnet joves que beneficii joves i comerços ampostins
OBJECTIUS:
Afavorir el fluxe comercial a Amposta entre ampostins
Donar difusió als comerços dels seus productes i promocions
Potenciar el comerç local
Facilitar als joves laccés a productes i promocions de comerços locals
Establir xarxa de comerç local i amb els diferents gremis
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de comerços
adherits Nombre de
carnets emesos
Nombre dactualitzacions de promocions
Destinat a Joves de 18 a 29 anys que potencialment puguin comprar als
comerços dAmposta. DATES:
Desembre 2012- 2015
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Àrea de promoció econòmica
Federació de comerç
Gremis locals de comerç
PRESSUPOST:
LAjuntament dAmposta es farà càrrec de lemissió dels carnets
LAjuntament crearà els espais de participació i debat entre els agents
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX:
INFORMACIÓ/ DIFUSIÓ
Programa: Guia de serveis a la joventut
DETALL:
Guia dels serveis genèrics destinats als joves.Edició de tríptic amb els beneficis que
poden assolir les joves ampostins.
OBJECTIUS:
Afavorir laccés a la informació als joves.
Editar una guia en soport físic i una en soport informàtic
Fomentar la participació jove.
Fer difusió de les polítiques de joventut de lAjuntament dAmposta.
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Haver editat almenys 1000 triptics o catàlegs de
serveis. Nivell de participació del jovent en la
elaboració. Nombre de sollicituds dentrega de
catàlegs.
Nombre de descàrregues des de www.ampostajove.org
Destinat a tots els joves que cerquen informació sobre els serveis per a la joventut
DATES:
Elaboració de la guia fins al 2013 i publicació a segon trimestre de 2014. Vigència de la guia fins 2017.
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Totes les regidories.
Altres administracions que incloguin serveis al catàleg
PRESSUPOST:
LAjuntament dAmposta es farà càrrec de la despesa dimpressió
dels catàlegs.. Cost aproximat: 2700 euros impressió i disseny.

Regidoria de Joventut

LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX:
INFORMACIÖ JUVENIL
Programa: Difusió despais
juvenils
DETALL:
Donar a conèixer els espais juvenils a labast dels joves i els seus serveis
OBJECTIUS:
Creació de perfils a les xarxes socials Twister i Factbook segons protocol de comunicació
Fer difusió dels espais juvenils
Fer arribar al jovent quins serveis están al seu abast.
Donar a conèixer les politiques juvenils de lajuntament dAmposta
Millorar la imatge dels espais de relació dels joves
Establir un protocol de difusió digital
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre
dactuacions fetes
Nombre de visites, o seguidors als mitjans
digitals. Nivell de satisfacció recollit en
enquesta final.
Destinat a Joves de 16 a 22 per que coneguin quins espais juvenils tenen a prop i quines activitats shi fan
DATES:
2012-2015
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Àrea de premsa de lAjuntament dAmposta

PRESSUPOST:
2500
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LÍNIA DACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ
EIX: EDUCACIÓ / Disseny de politiques de joventut
Programa: Taula de joves
DETALL:
Procés participatiu als institus per generar activitats.
La segona fase és aglutinar els diferents grups de participación en una f`ormula de Condell de joves
OBJECTIUS:
Donar incidència als joves dels centres educatius
Ensenyar a crear activitats
Crear grups de discussió
Mantenir contacte amb els grups de joves
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre de
sessions
Nombre dalumnes membres
Instituts adherits
Nivell de satisfacció
Destinat a Joves de 16 a 29 anys amb ganes de participar en les activitats joves i dissenyar-les
DATES:
2013-2014
SUPORT:
Ajuntament
dAmposta Regidoria
de Joventut Regidoria
densenyament IES
del municipi
PRESSUPOST:
Tècnic de
Joventut
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX:
CULTURA/PARTICIPACiÓ
Programa: Lo PATI Art
emergent
DETALL
Certàmen dArt destinat a joves
OBJECTIUS:
Dotar dajut econòmic a joves per crèixer en el camp de lart
Visualitzar el panorama artístic juvenil del
territori . Premiar lexcellència dels projectes

INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre daspirants
presentats Nombre de
visitants a lexpo.
Destinat a Joves fins a 30 anys amb habilitats per a lart que vulguin promocionar-se en el món artístic
DATES:
2012
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Cultura
Lo Pati
PRESSUPOST:
A càrrec del Centre dArts Visuals LO PATI
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX:
Educació/Empresa
Programa: Be an Enterpreneur
DETALL:
Programa emprenedors a les escoles per a joves de 4rt dESO
OBJECTIUS:
Aprendre com es crea una empresa
Incloure langlès com a llenguatge comercial .
Donar resposta als joves amb inquietuds emprenedores
Fomentar lempreneduria entre joves

INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre dalumnes
participants Nombre de
projectes elaborats
Destinat a Joves de 4art
dESO. DATES:
2012-2014
SUPORT:
Amposta Empresa
PRESSUPOST:
A càrrec de la Fundació la Caixa a través dAmposta Empresa
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: Treball
Programa: Aula Activa
DETALL:
Oficina dorientació laboral.
OBJECTIUS:
Assessorar als aturats en el seu perfil
professional Detectar posibles oportunitats
de perfil professional Ensenyar eines de
cerca de treball
Acompanyar als aturats en la prospecció de possibilitats

INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre
dusuaris
Nombre daturats
assessorats. Nombre de
collocats
Destinat a aturats. Accions específiques per a collectius joves
DATES:
2012-2013
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
SOC
Regidoria de promoció econòmica
Regidoria de Joventut
PRESSUPOST:
2780
Aula Activa destina més recursos a la seva activitat però dirigeix aquests recursos econòmics al segment 16-29
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: EDUCACIÓ
Programa: FORMAT JOVE
DETALL:
Ampliació doferta per als Cursos de monitor de menjador i transport escolar i monogràfics
OBJECTIUS:
Augmentar en 20 persones loferta deducació en el lleure en 4
cursos.(80€ Oferir 4 cursos deducació en el lleure .
Fomentar leduació en el lleure entre els
joves. Formar joves per a una posterior
inserció laboral.
Conduir laccés al treball en el lleure a almenys 20 persones
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de cursos programats .
Nombre de joves matriculats als
cursos.
Nombre de joves que accedeixin a una primera feina
en el lleure. Nivell de satisfacció recollit fulls de qualitat.
Destinat a joves de 14 a 18 anys com a alumnes. I a joves de 16 a 29 anys
com a monitors. DATES:
Els cursos seran complementaris als que ja es fan des de la xarxa montsià jove . Les dates
seràn aquelles en els que els cursos no ofereixen suficients places des la Xarxa
SUPORT:
Ajuntament dAmposta i Regidoria de Joventut
Consell comarcal del Montsià
PRESSUPOST:
LAjuntament dAmposta es farà càrrec de la gestió
dels cursos. Cost aproximat: 600 euros per formador
Aportació Ajuntament dAmposta.
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: EDUCACIÓ
Programa: Casal Ampostí de Música
DETALL:
Gestió administrativa per part duna associació del Casal Ampostí de Música
OBJECTIUS:
Oferir bucs dassaig als joves de la ciutat
Provocar que la cultura es dinamitzi entre els músics i per al poble
Fomentar lús integrador de la música
Formar joves per a que puguin trobar una sortida professional
Fer que una associació gestioni el Casal Ampostí de Música
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre de
grups als bucs
Nombre dactivitats generades al Casal Ampostí
de Música Nombre de collaboracions en concerts
i treballs musicals Nivell de satisfacció dels usuaris
Destinat a joves músics que volen trobar un camí dintre del negoci musical.
DATES:
Sortirán les bases reguladores per la gestió administrativa a loctubre de 2012 i es preveu que l1 de gener de
2102 passi a ser gestionat per lassociació escollida.
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
PRESSUPOST:
LAjuntament dAmposta es farà càrrec de les despeses de lloguer 1200 /mes
Lassociació es farà carrec de les despeses habituals de llum, aigua, neteja i activitats.
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LÍNIA DACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX: CURSOS DE FORMACIÓ
Programa: MONITORS EN EL
LLEURE
DETALL:
Programar cursos per satisfer la demanda de joves per a leducació en el lliure ifomentar
laccés al mon laboral als joves.
OBJECTIUS:
Programar cursos de monitor de lleure
Programar cursos de director de lleure
Programar cursos monogràfics per complementar el lliure
Oferir espais de pràctiques als alumnes del lleure

INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de cursos
programats
Nombre dalumnes inscrits
Nombre de títols aconseguits

DATES:
2012-2015
SUPORT:
Ajuntament
dAmposta
Regidoria de
Joventut Xarxa
Montsià Jove

PRESSUPOST:
4500
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: Treball
/Lleure
Programa: Inserció en el lleure
DETALL:
Foment de locupació jove, promoció de leducació en el lleure
OBJECTIUS:
Respondre a una necessitat que ha sorgit de la demanda dels joves
Donar feina a una bona part de joves del municipi
Fomentar leducació en el lleure
Orientar professionalment als alumnes dels cursos de lleure
Oferir espais per als joves en pràctiques de títols de lleure

INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de monitors
contractats Nombre
dalumnes en pràctiques
Nombre dinfants inscrits
Destinat a Joves de 18 a 29 anys amb el carnet de director o monitor de lleure
DATES:
2012-2015
SUPORT:
Ajuntament
dAmposta
Regidoria de
Joventut Escoles
del municipi
PRESSUPOST:
Tècnic de
Joventut
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: Salut
Programa: SOM.NIT
DETALL:
projecte dacció directa dinformació, prevenció i reducció de riscos associats al consum
de drogues. Es desenvolupa en espais doci nocturn.
OBJECTIUS:
Prevenir i reduir riscs en el consum de drogues de les persones joves en espais
doci nocturn. Proporcionar a la organització dels espais doci nocturn les eines per a
crear un entorn més segur..

INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre de
casos consultats.
Nombre de joves
assessorats. Nombre
dactuacions.
Destinat a Joves de 16 a 29 anys consumidors de cultura i oci de nit
DATES:
2012-2015
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Regidoria de Serveis
Socials Creu Roja
Joventut
PRESSUPOST:
485 per actuació
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX:
Educació/Treball
Programa: PTT (Pla de Transició al Treball€
DETALL:
Oficina dorientació laboral.
OBJECTIUS:
Assessorar als aturats en el seu perfil
professional Detectar posibles oportunitats
de perfil professional Ensenyar eines de
cerca de treball
Acompanyar als aturats en la prospecció de possibilitats
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre dalumnes
matriculats Nombre
dinsercions laborals Nombre
dalumnes en pràctiques
Destinat a Joves de 16 a 20 anys amb voluntat
dinserció laboral. DATES:
2012-2015
SUPORT:
Ajuntament
dAmposta Regidoria
dEnsenyament
Regidoria de Joventut
PRESSUPOST:
A càrrec del departamento deduació
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX:
INFORMACIÓ JUVENIL
Conveni OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ
DETALL:
Oficina de treball. Suport a lempreneduria i la formació
Oficina de prevenció. Suport de salut (bulímia, anorèxia, drogues..€a lescola.
OBJECTIUS:
Donar atenció inmediata al jove en temes de salut i ocupació
Detectar problemes de salut .
Donar resposta als joves a dubtes dorientació professional
Donar resposta als pares davant problemàtiques de salut amb els fills.
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de casos
consultats. Nombre
dalumnes assessorats.
Minimització de limpacte de la salut en
lescola. Nivell de satisfacció recollit en
enquesta final.
Destinat a Joves de 16 a 29 que volen construir el seu projecte de vida amb garanties
DATES:
2012-2015
SUPORT:
Oficina Jove Montsià
Consell Comarcal del
Montsià Direcció General
de Joventut Ajuntament
dAmposta Regidoria de
Joventut Regidoria de
Serveis Socials Salut
Escola (cap I€
PRESSUPOST:
12000
Regidoria de Joventut

LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX: Cultura
Programa: Conveni teatre infantil i juvenil la Xarxa
DETALL:
Programació de teatre per a infants i joves.
OBJECTIUS:
Programar un seguit de actuacuions teatrals destinades als més joves
Educar a travès del teatre
Crear lhàbit dassistir al teatre
Presentar a Amposta obres de teatre de qualitat
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre
dactuacions
Nombre de joves assistents
Nombre dassociats a Tarambana
Destinat a Joves de 6 a 15 anys que els hi agradi el teatre
infantil i juvenil. DATES:
2012-2015
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Associació Socio-cultural Tarambana
PRESSUPOST:
24000
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LÍNIA DACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ /
PARTICIPACIÓ EIX: TREBALL / PARTICIPACIÓ
Programa: Saló de la Joventut
DETALL:
Programa de monitors de lleure, inserció laboral dels alumnes dels cursos de lleure. Jornada
jove dintre el Saló de la Infància i la Joventut
OBJECTIUS:
Afavorir laccés al treball als joves formats en el lleure.
Gestionar els recursos humans del saló de la infància nomès
amb joves. Oferir una jornada jove dintre el Saló.
Programar una trobada en el marc dels cursos i els seus participants.
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de monitors contractats o en
pràctiques. Nombre de participants a la
jornada.
Nombre dactivitats realitzades i la seva qualitat.
Destinat a Joves de 18a 29 anys que han cursat el
monitoratge de lleure. DATES:
Pasqua 2012-2015
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Regidoria de Participació ciutadana
PRESSUPOST per a cada any:
39928 euros per a la totalitat del Saló de la infància i la joventut
cada any.. Dels quals 9928 està destinats a la contractació de
monitors.
Aportació Ajuntament
dAmposta. Regidoria de
Joventut
Es preveu cada any un augment del 5% del pressupost aproximat.
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: EDUCACIÓ
Programa: Beques transport
DETALL:
Ajudes als estudiants ampostins que cursen estudis superiors en altres ciutats.
OBJECTIUS:
Premiar als bons estudiants el seu
esforç. Becar al màxim nombre
destudiants. Fomentar leducació
superior.
Evitar fracasos escolars per causes econòmiques.
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre
daluments becats.
Nombre de joves
interessats.
Destinat a Joves estudiants amb dificultats de mobilitat i éxits acadèmics
DATES:
Campanya informativa: MarçJuny Presentació sollicituds:
Juliol-Setembre Atorgament de
beques: Octubre
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria dEnsenyament
Regidoria de Joventut
PRESSUPOST:
LAjuntament dAmposta es farà càrrec de limport de les beques.
Hi ha una disponibilitat de 7691 per a atendre les demandes de beques.
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LÍNIA DACTUACIÓ:
EMANCIPACIÓ EIX: PREVENCIÓ
Programa: Dia Mundial de la SIda
DETALL:
Donar un caràcter festiu a una jornada informativa sobre la sida.
OBJECTIUS:
Prevenir la
SIDA.
Fer arribar la informació de prevenció als instituts de
la ciutat. Oferir una educació en els valors del
respecte al malalt.
Premiar la iniciativa dels joves (cartell ampostí del dia mundial€.
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre dinstituts col
laboradors .
Nombre de joves participants en el concurs de
cartells. Nombre de joves assistens a les
xerrades.
DATES:
1 de desembre de 2012-15
Destinat a Joves de 12 a 17 anys per sensibilitzar-los en les seves primerers relacions i per
educar-los en el respecte.
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Serveis
Socials Oficina Jove del
Montsià Secretaria
general de joventut
Centres densenyament secundari
PRESSUPOST:
No hi ha pressupost destinat a aquesta campanya.
Els materials de difusió els edita secretaria I el premi està patrocinat.
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX:
ASSOCIACIONISME
Programa: Dinamització de les associacions joves
DETALL:
Donar servei dassessorament a les associacions per tal de crèixer en nombre I en qualitat.
OBJECTIUS:
Censar les associacions joves.
Fer arribar la informació sobre subvencions de les diferents
administracions. Cedir un espai web amb eines dadministració.
Incitar els joves a programar en qualitat.
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre dassociacions censades
. Nombre dassociacions amb
espai web.
Nombre dactivitats programades per les associacions.
Destinat a Joves membres dassociacions per tal de desenvolupar correctamente els tràmits i les activitats
DATES:
Servei oferit des del 2007. Espai web ja disponible. Implantació total al segon trimestre del 2009
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Noves
tecnologies Secretaria
general de joventut
PRESSUPOST:
El major cost daquest programa està enmarcat dintre de les ventatges gratuïtes que
ofereix Amposta ciutat digital
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX: CULTURA
Programa:
IDENTIFICAT DETALL:
Festival musical en català que pretén promoure la música catalana.
OBJECTIUS:
Oferir un concert de música catalana
Programar formacions musicals del
territori Oferir propostes doci
saludable i alternatiu.
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Assitents al
concert.
Nombre de grups participants
Destinat a Joves de 16 a 29 anys assitents a concerts musicals
DATES:
Agost
2014
SUPORT:
Ajuntament
dAmposta Egidoria
de joventut
Regidoria de
Cultura Xarxa
Montsià Jove
Consell Comarcal del Montsià
PRESSUPOST:
Total Pressupost 11831
Aportació municipi 1200
Aportació Consell Comarcal
1600
Direcció General de Joventut 7831
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX: Prevenció
Programa: Drogues parlem-ne
DETALL:
Espai de consulta d'informació i orientació sobre les drogues (prevenció de riscos, consum, ...€ via web
OBJECTIUS:
Oferir un espai web de consulta en el tema de drogues
Informar de la realitat de les drogues i els seus perills
INDICADORS DAVALUACIÓ:
Nombre de consultes a la web.
Nombre de casos i les seves
respostes.
Nombre dactivitats programades per les associacions.
Destinat a tots els Joves
DATES:
Servei constant. Via web.
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Serveis Socials
PRESSUPOST:
El cost ja està assumit i executat. Nomès cal pressupostar manteniment.
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX: CULTURA
Programa: Nit Jove Amposta
DETALL:
Festival de música jove amb grups de música, djs i artistes daltres disciplines. Autogestionat per
una associació juvenil
OBJECTIUS:
Promocionar els artistes i grups de musica locals.
Donar suport a projectes dassociacions juvenils i
ampostines. Oferir una oferta lúdica cultural
alternativa.
Permetre als joves dissenyar una actuació en matèria de cultura
INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre de
grups assistents.
Nombre dassociacions beneficiades.
Nombre dactivitats programades per les
associacions. Nombre dassistents.
Destinat a tots els Joves
DATES:
15 dAgost. 2012-2015
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de cultura
Associació de Joves
Amposta Locals doci
dAmposta
PRESSUPOST:
12000
Dels quals lAjuntament dAmposta no naporta.
LAjuntament aporta recursos despai,
dequipaments etc..
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX:
Assessorament
Programa: Regula la teva associació
DETALL:
Programa dassessorament per oficialitzar I regular les associacions juvenils I les seccions juveniles.
OBJECTIUS:
Establir un cens de les associacions juvenils
Ajudar a que les associacions juvenils es regulen
Informar a les associacions juvenils per tal daconseguir
recursos. Millorar la comunicación associacions juvenilsadministració

INDICADORS
DAVALUACIÓ: Cens
dassociacions
Nombre de associats.

DATES:
2013
SUPORT:
Ajuntament dAmposta
Regidoria de Joventut
Regidoria de
participación Direcció
General de Joventut

PRESSUPOST:
Dintre de les funcions del tècnic de joventut
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LÍNIA DACTUACIÓ:
PARTICIPACIÓ EIX:
INFORMACIÖ JUVENIL
Programa: Poble Nou Jove
DETALL:
Fer arribar als joves del Polbe Nou tots els recursos juvenils
OBJECTIUS:
Crear una descentralització periódica del tècnic de joventut
Fer difusió dels espais juvenils
Fer arribar al jovent quins serveis están al seu abast.
Donar a conèixer les politiques juvenils de lajuntament dAmposta
Millorar la imatge dels espais de relació dels joves
Fer difusió del recursos digitals

INDICADORS
DAVALUACIÓ: Nombre
dactuacions fetes
Nombre de descentralitzacions.

DATES:
2012-2015
SUPORT:
Ajuntament
dAmposta
del

Alcaldia

Poble

Regidoria

Nou
de

Joventut
Àrea de premsa de lAjuntament dAmposta

PRESSUPOST:
Recursos disponibles per a activitats juvenils

Regidoria de Joventut

2.6.

DESTINATARIS.

La joventut es defineix com l’etapa de transició a la vida adulta i per això necessita formació, preparació,
orientació i facilitats per accedir a l’autonomia.
D’acord amb la Llei de polítiques de Joventut, la franja d’edat a qui es dirigeix les actuacions proposades en
aquest PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015 és de 16 a 29 anys.
Ara bé, es manté la idea que per a certes propostes de l’eix emancipació es pot arribar a cobrir necessitats de
joves fins a 35 anys.
També es té en compte que el jove en arribar a complir els 16 ja ha d’estar ben informa’t en matèria de prevenció
ja sigui sexual, de consum de drogues (inclòs el tabaquisme i l’alcohol), es per això que les actuacions en matèria
de prevenció seran preferentment destinades també als col·lectius entre 12 i 16 anys tot i no estar inclosos
dintre de la definició de Joventut .
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3.

METODOLOGIA.

La metodologia emprada per a aquest pla 2012-2015 parteix de base d’un canvi a nivell d’intenció política. La
regidoria de Joventut ha anat assolint autonomia en les partides econòmiques i ja té la capacitat per generar
programes propis orientats per a joves. Temps enrere totes les actuacions eren programades conjuntament amb
les altres àrees de l’Ajuntament d’Amposta. Fent servir les arques econòmiques d’aquestes àrees no s’assegurava
el lideratge de Joventut en els programes.
En aquest nou pla, un dels objectius principals és dirigir les actuacions en matèria de joventut des de les seves
pròpies partides econòmiques. Obtenint el control de programes per a joves, de les seves partides econòmiques
i monitoritzant en clau de política juvenil el disseny d’actuacions.

RELACIÓ INTERNA EXISTENT
La coordinació Interdepartamental està encapçalada per la pròpia Regidoria de Joventut de l’Ajuntament
d'Amposta, que es reuneix mensualment, amb la resta d’àrees de l’Ajuntament a més a més de les reunions
setmanals segons convinguin els projectes que s’han de realitzar.
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La coordinació interdepartamental també es realitza des del punt de vista tècnic, ja que el Tècnic de Joventut es
reuneix setmanalment amb, almenys, dues àrees de l’Ajuntament d'Amposta.
A aquesta coordinació interdepartamental se li ha d’afegir les reunions informatives amb la Comissió de Joventut
1

al

mes, on

hi

són

representats

els

diversos

Grups Parlamentaris

de l’Ajuntament

i que se

celebren mensualment.
A més a més es realitza una comissió de govern una vegada a la setmana per tractar entre altres temes el de
joventut en clau de resolucions administratives.
Per últim, es reuneixen en ple ordinari l’últim dilluns de cada mes tots els regidors presidits per
l’alcalde d’Amposta Manel Ferré Montañés.

RELACIÓ AMB ELS JOVES
La Regidoria

de Joventut

identifica

una sèrie

de fars

que ens guien

entre la

situació

juvenil.

Indicadors d’avaluació, generadors de propostes, i joves en primera instància, aquests fars fan que les actuacions
polítiques en matèria de joventut puguin sorgir des dels joves i siguin destinades a ells mateixos.
Aquest fars identificats , en aquest pla 2012-2015 es pretén que siguin el referent alhora de comptar amb els
joves per participar de les polítiques juvenils i és per això que es vol acurar el seu cens i es desitja que actualitzin
totes la seva reglamentació.
Són en ordre de solució organitzativa:
Les associacions juvenils del municipi
Les associacions que realitzin activitats d’interès juvenils
Els clubs ( colles d’amics que es reuneixen en un local privat i responen a inquietuds comunes)
Els joves individualment.
Amb el procés participatiu que es vol engegar en aquest pla volem reunir-mos amb tots aquests fars per a que
les nostres polítiques siguin millor aprofitades.
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RELACIÓ EXTERNA
La coordinació Interinstitucional la garanteix la relació cordial i de cooperació sistemàtica amb la resta
d’institucions públiques competents al Montsià, a les Terres de l’Ebre i a Catalunya. En són un exemple les
reunions mensuals dels Informadors Juvenils i/o Tècnics de Joventut de la comarca agrupats dins la Xarxa Montsià
Jove, així com també les reunions entre polítics responsables de l’àrea de Joventut dels municipis del Montsià. En
ambdós casos hi ha un representant, almenys, de la Coordinació Territorial de Joventut de la Secretaria General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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A nivell interinstitucional, aquest Pla contempla la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta amb nombroses
institucions públiques per tal d’assolir els objectius fixats. Aquestes són:
-

Generalitat de Catalunya.

-

Secretaria General de Joventut.

-

Dep. Educació.

-

Dep. Salut.

-

Dep. Treball.

-

DURSI.

-

Borsa Jove d’Habitatge

-

Diputació de Tarragona.

-

Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre.

-

Consell Comarcal del Montsià.

-

Base.

-

CIDEM.

-

Fundació Montsià.

-

INCASOL.

-

INEM.

-

SCC.

-

SOC.

-

Xarxa Montsià Jove
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També tenim com a recurs indispensable el teixit associatiu ampostí des d’on surten propostes i des d’on es
prenen inputs per a realitzar les activitats programades.
Des del PIJ Amposta es convoquen reunions periòdiques amb aquestes associacions per tal de redibuixar el
panorama juvenil ampostí.
Relació d’associacions juvenils i associacions que generen activitats destinades als joves:
Associació de Joves d’Amposta
Club de Joves ciclistes
Associació Juvenil del Poble Nou del Delta
Associació Juvenil Kamàlics
Associació Juvenil Els 3 Gats blaus
Esplai Piquerol
Grup de Teatre Histriòniks
Associació cultural “Les set piques”
Agrupació d’internautes
Creu Roja Joventut
Grup de cornetes i tambors
Colla de dolçainers
Esplai Tarambana
Creu Roja Joventut Amposta
Falzilla Associació Juvenil
Associació de músics la Barraca
Servei diocesà de colònies de Tortosa
Associació de Músics de les Terres de l’Ebre.
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La participació jove en el Pla Local de Joventut 2012-2015 es basa en dos àmbits concrets.
El primer, en l’aportació que han fet els joves individualment al llarg dels Grups de Discussió (Diagnòstic - Anàlisi
de la realitat). En segon lloc, és indispensable comptar amb els grups de joves (associacions juvenils, altres
associacions que realitzen activitats per a la joventut, membres dels “clubs” juvenils. Per que és de la seva
consulta d’on sorgeixen les idees i es divisen les mancances del programari juvenil. De fet, en aquest Pla es
nombren projectes d’activitats dintre el programa de participació que es generen des de i per als joves.
Pel que fa a l’apartat d’Objectius (Disseny - Objectius), els joves i entitats participants han aportat algunes
propostes que s’han convertit en objectius, sempre atenent a la seva relació amb les necessitats i amb criteris de
realisme.
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Com a indicadors d’avaluació s’empraran els esmentats al quadre dels Programes d’Actuació del l’apartat Disseny
del PLJ, però sobretot també es valoraran aspectes més qualitatius com l’impacte social de les actuacions, la
repercussió

individual dels

destinataris

o

participants, la

satisfacció

dels

usuaris, així

com

altres

indicadors qualitatius que hauran de sorgir de les reunions i el contacte constant amb joves per part dels
responsables tècnics de les Actuacions, així com dels responsables polítics.

La participació jove serà periòdica durant el temps de vigència del Pla (Disseny – Temporalització), intentant, com
d’altra banda ja inclou el propi Pla i algun dels Projectes, que aquesta participació s’impulsi tant des del col·lectiu
universitari i immigrat, com de la resta de joves i entitats, ja que és una de les línies d’actuació prioritàries
d’aquest Pla Local de Joventut Amposta 2012-2015.

Per tal d’avaluar el PLJ, com es detalla en el punt Avaluació del PLJ, seran també joves gran part dels
qui participaran en aquesta tasca (Disseny – Avaluació), que tindrà caràcter global i es durà a terme
durant
(anualment) i al finalitzar la vigència d’aquest PLJ (2015).
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4.

SISTEMA D’AVALUACIÓ.

L’avaluació del Pla Local de Joventut Amposta 2012-2015 es durà a terme anualment mitjançant reunions
d’avaluació entre la Regidora, el Tècnic de Joventut, els experts que hi participaran i joves de la població.

Amb la tasca valorativa es pretén captar l’opinió general de diferents agents implicats en el desenvolupament de
les actuacions del propi Pla.
Evidentment, els moments per analitzar la oportunitat de les actuacions, la consecució dels objectius i la seua
possible modificació o eliminació de cara al futur serà en acabar la implementació de les actuacions i
els Projectes anuals.

Els indicadors d’avaluació estan definits en les fitxes dels programes d’actuació però existeix una avaluació del
Pla Local de Joventut que esdevé contínua a partir de memòries periòdiques que ajuden a mantenir viu el
continu redisseny del Pla.

El Pla Local de Joventut és, per tant, un document que guia la nostra actuació, però que en cap cas la determina
obligatòriament si, en revisar-lo anualment, es comprova que alguns dels seus objectius o actuacions s’han de
redefinir. És el que anomenem els criteris de realisme, eficàcia i eficiència, que seran els tres criteris principals
per a valorar el Pla.

Podem afirmar, per tant, que el Pla Local de Joventut Amposta 2012-2015 serà avaluat de manera sistemàtica i
completa, és a dir, amb una metodologia definida (reunions d’avaluació dels agents implicats), i uns moments
clau (inici, durant i final).
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Una qüestió important en aquest Pla és que hi ha diversos Programes d’Actuació que tenen un horitzó a mig i
llarg plaç. Aquests estaran coordinats pel responsable del PIJ i, en ser aquest també el responsable d’avaluar el
seu èxit, haurà d’utilitzar aquest model avaluatiu de manera sistemàtica en totes aquelles actuacions que es
duguin a terme en matèria de joventut.
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5.

CALENDARI DE TREBALL.

ANÀLISI DE LA REALITAT
L’anàlisi de la realitat serà una visualització de les polítiques que es duran a terme el període següent. Es farà un
analisi el primer trimestre del 2012 per al disseny del pla i es farà un seguiment constant l’últim trimestre de cada
any que duri el pla.

DISSENY DEL PLA
Durant el primer trimestre del 2012 es faran reunions amb els altres departaments de l’ajuntament d’Amposta
implicats en la redacció i disseny del pla. A finals d’any, juntament amb l’avaluació es farà una revisió del disseny
del pla

METODE DE TREBALL
Segons el pla metodològic. La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d'Amposta, es reunirà dos vegades al mes,
amb la resta d’àrees de l’Ajuntament. Setmanalment passaran a examen per Junta de Govern Local els tràmits
administratius que necessitin els programes, actuacions, activitats o qualsevol qüestió relacionada amb l’àrea de
Joventut que ho necessiti. Mensualment es realitzaran comissions informatives. A finals de més el temes
relacionats en joventut entraran a Ple..

AVALUACIÓ
Farem dos avaluacions anuals. Una a l’octubre per corregir detalls en certes actuacions i una altra a final d’any
per tal de fer una revisió del pla si s’escau. Aquestes avaluacions es repetiran anualment en forma de memòria.
Desprès de cada actuació es farà una avaluació parcial de cada programa per tal de poder ajudar-nos en l’anàlisi
de la realitat.
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PROGRAMES D’ACTUACIONS:CRONOGRAMA
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