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Presentació
El Pla Local de Joventut de Deltebre que presentem en aquest document
es proposa estructurar totes les actuacions que el municipi adreça als joves
des d’una perspectiva integral per augmentar-ne l’eficàcia i obrir nous
àmbits d’intervenció que incideixin en aquells aspectes del món juvenil que
fins al moment no han estat adequadament atesos.
El recorregut de les polítiques de joventut enteses com a sector específic de
la intervenció pública compta a Deltebre ja amb una certa tradició, que es
remunta, com a poc, a l’any 2002. Durant tots aquest anys, però, tant la
intensitat des les actuacions desenvolupades com el seu abast han estat
desiguals, i probablement la major dificultat amb què s’han enfrontat ha
estat la falta de continuïtat en els programes aplicats i en els criteris amb
què s’han desenvolupat.
És per aquesta raó que aquesta proposta de planificació estratègica planteja
un desenvolupament progressiu, realista pel que fa als recursos disponibles
en el seu moment inicial, prudent en el ritme de creixement, però ambiciosa
pel que fa als seus objectius finals.
Durant els cinc anys inclosos en el pla es preveu l’activació progressiva de
programes i actuacions que incideixin, en primer lloc, en la generació de
vincles amb els joves per estimular la seva participació i esperit
emprenedor, que incorporin després espais de servei i recursos per atendre
les necessitats que ells mateixos estableixin com a prioritàries, i que
culminin, finalment, amb propostes de promoció juvenil que facin realitat
projectes ideats pels nois i noies de Deltebre. Aquests projectes haurien de
ser la imatge de la superació de part dels obstacles que els toca afrontar en
el seu entorn socioeconòmic.
Veurem que les dificultats econòmiques de, com a mínim, els darrers cinc
anys, han hipotecat les possibilitats reals del municipi de dedicar recursos
concrets a les polítiques de joventut, i és per això que el punt de partida és
necessàriament modest. Però justament per aquesta raó, durant els dos
primers anys del pla es donarà la màxima prioritat a les actuacions
adreçades a generar un coneixement intens de la realitat juvenil, a enfortir
canals de relació i vincles amb els joves del municipi, i a activar els
programes bàsics de dinamització. De forma paral·lela, es treballarà per
donar una orientació específicament juvenil als recursos i serveis sectorials
que el municipi adreça al conjunt de la població per tal que tinguin una part
d’especialització en els joves. És a dir, no es tracta de generar nous serveis
sinó de garantir que els que ja existeixen atenguin adequadament i de
forma especialitzada també als joves.
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Amb aquestes necessitats bàsiques assegurades, la segona passa consistirà
a incorporar programes i serveis efectivament nous, ideats i orientats des
del primer moment als joves. Això es produirà durant el tercer i el quart any
del pla. Però allò essencial d’aquests nous programes serà que els mateixos
joves ja hauran participat en la seva creació. En aquest moment s’ampliarà
clarament les temàtiques i l’abast de les actuacions adreçades als joves, i
podrem aspirar a que ells mateixos en siguin els protagonistes, tant perquè
en seran els destinataris com perquè en seran els autors.
Amb aquesta base de treball consolidada, es culminarà, durant el cinquè
any, el procés de creixement de la política de joventut. Amb canals de
comunicació i relació estables, amb programacions participades pels joves,
amb serveis especialitzats en les seves necessitats, i amb propostes noves
generades pels propis nois i noies, tindrem la possibilitat de visibilitzar una
nova dinàmica de treball que ja hauria de consolidar-se i mantenir-se
estable per a futures etapes i renovacions del pla.
El nou Pla Local de Joventut de Deltebre es planteja, en conjunt,
aprofitar i optimitzar tot allò de positiu que tingui la feina feta amb
anterioritat, i iniciar una dinàmica d’incorporació pausada però constant
d’instruments tècnics i recursos per completar i consolidar un projecte
efectivament integral i transversal.
Les polítiques de joventut, com totes les polítiques d’atenció directa a les
persones, són de llarg recorregut, i els resultats arriben quan s’hi aporta
coherència i constància. I és justament amb coherència i constància que
d’aquí a cinc anys haurem completat un nou model d’intervenció en
joventut a Deltebre que no hauria d’admetre marxa enrere.
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Idees força
(estratègies)

Quatre idees força creuaran de forma transversal totes les mesures i
actuacions concretes del pla. Es poden entendre com a fonaments teòrics
del pla, els puntals a partir dels quals es desplegarà la feina. Totes i
cadascuna de les accions incloses al pla han de tenir en compte aquestes
idees, enteses com a criteris bàsics que s’han de mantenir estables al llarg
de tota la seva durada. El respecte a aquestes idees o criteris és el que
dotarà de coherència el conjunt d’actuacions, i la constància en la seva
aplicació les convertirà en estratègies transversals.
És per això que les quatre idees força del pla esdevenen, al cap i a la fi, les
quatre estratègies bàsiques del pla. Veiem-les.

Vincle
No hi ha política de joventut si no hi ha en el seu desplegament una
participació explícita dels propis joves. Ells són al mateix temps destinataris
i protagonistes de totes les actuacions. Però justament per aquesta raó, la
participació no es contempla com un objectiu en si mateixa sinó com un
mètode que ha de ser present en totes les fases de treball. No busquem
una xifra final d’usuaris a serveis o d’assistents a activitats, sinó la
participació efectiva del màxim nombre possible de joves o de col·lectius
que els representen en els processos de definició de contingut, de disseny
de les actuacions, d’execució concreta de cada mesura i d’avaluació dels
seus resultats.
Però la participació no és un ressort màgic que s’aconsegueix per la simple
expressió de voluntat. Participar implica un aprenentatge que requereix
suport i acompanyament. Hem de transitar per un procés de coneixement
dels hàbits, estils i inquietuds dels joves, que ens permeti establir una
relació o interlocució continuada amb ells. Cal, d’una banda, coneixement
de la seva realitat i, d’una altra, confiança en la relació. Cal, en definitiva,
establir un vincle sòlid amb els joves que permeti treballar-hi de forma
normalitzada, estable, continuada.
El vincle com a eina essencial del treball socioeducatiu és una condició
necessària per generar en els joves la sensació i certesa que el municipi
treballa per atendre les seves necessitats i inquietuds, per establir la
confiança suficient per treballar conjuntament, i un sistema de relacions que
permeti abordar i gestionar els conflictes que sense cap mena de dubte
s’aniran produint.
El vincle es genera a partir del treball continuat de relació amb els joves
per part dels professionals que tenen assignada aquesta tasca, i es
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converteix en la matèria prima necessària per a l’aprenentatge dels
processos participatius. El vincle és una característica o qualitat poc visible
de la feina de les polítiques de joventut, però és l’instrument necessari
perquè finalment aflorin projectes que hagin comptat la participació dels
joves o que, fins i tot, hagin pilotat els propis joves per la seva pròpia
iniciativa.
Així doncs, en contemplar el vincle com a estratègia de treball per al pla,
establim que per a tots els serveis, programes i actuacions concretes hi
haurà una fase prèvia de coneixement, relació i opinió en la qual els joves
tindran l’oportunitat de definir parcial o totalment (en funció de les seves
capacitats i interessos) els continguts i desenvolupament pràctic de les
mesures que els tenen a ells mateixos com a destinataris.

Acompanyament
L’atenció a les necessitats i inquietuds dels joves no es resol amb actes
puntuals i isolats en el temps. La idea d’acompanyament ens remet a
l’atenció continuada, que s’inicia quan es detecta la dificultat o la demanda
del jove, que s’atén amb l’oferiment de serveis i recursos que són presents
en l’entorn, que dona eines pràctiques per a l’ús i gaudi d’aquests recursos i
que fa seguiment dels seus resultats.
Una manera molt gràfica d’expressar l’antítesi del que entenem per
acompanyament és la de la clàssica finestreta d’atenció al públic. En un
servei de joventut no ens hem d’acontentar donant una resposta simple i
unívoca; el nostre principal objectiu és oferir propostes diverses,
alternatives, criteri per triar la més adequada i suport, si és necessari, per
prendre les decisions oportunes. Les decisions, però, sempre han de ser
dels joves.
Quan diem, per tant, que una de les idees força bàsiques per a la nostra
política de joventut és l’acompanyament, estem defensant l’aplicació de
tres conceptes clau.
El primer és l’aprenentatge. Un servei de joventut (d’informació,
d’assessorament, d’orientació....) ofereix diversitat de possibilitats i
recursos als joves i els acompanya per tal que triïn els que més s’ajustin a
la seva necessitat. Ens interessa que aprenguin a usar la informació que
tenen o que posem al seu abast, per si mateixos.
El segon concepte és el de l’error. No ens ha d’espantar que s’equivoquin en
la seva tria. Com que sempre els oferim alternatives sempre tindran la
possibilitat de fer marxa enrere o de canviar d’opció. Quan ells mateixos
s’adonen que s’han equivocat és quan es produeix un aprenentatge real i
eficaç. El concepte contrari i que hem de refusar és el del paternalisme:
donar respostes tancades, veritats absolutes i una visió unívoca de la
realitat.
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El tercer concepte és el temps. El nostre servei o atenció no finalitza quan el
jove surt de l’ajuntament o de les dependències de Joventut. Ens cal
mantenir el contacte, reforçar el vincle i interessar-nos pel resultat de les
accions que hagi fet el jove després de rebre el nostre servei. Si el resultat
és positiu, l’hem de reforçar, fer-lo visible, i usar-lo com a referent per a
altres joves. Si el resultat no és prou positiu, hem de recuperar les
alternatives que teníem al nostre abast, tornar a oferir-les al jove i donar-li
suport per a fer el canvis que consideri oportuns, sense castigar ni
negativitzar el resultat de les decisions que ha pres. Mai cap actuació en
joventut queda definitivament tancada en el temps: sempre hi ha una passa
següent, un nou capítol de la nostra relació o vincle amb el jove.
L’acompanyament ha de ser present en qualsevol tipus d’actuació de la
nostra política de joventut. Tant si es tracta d’un servei directe (informació,
orientació, ajuts), com si es tracta d’un procés participatiu (un col·lectiu,
una associació, una activitat autogestionada, espais d’oci) com si es tracta
d’una programació pròpia del servei de Joventut (tallers, cursos, sortides,
programacions artístiques, festives o lúdiques).
Des d’un altre punt de vista, l’acompanyament als joves és, de fet, la
continuació lògica de la primera idea força a què ens hem referit: el vincle.
Només quan som capaços de generar vincle amb els joves
l’acompanyament és eficaç.

Promoció
L’objectiu últim de tota política de joventut és que els joves tinguin
l’oportunitat i capacitat de desenvolupar els seus propis projectes, aquells
que han triat ells mateixos en relacionar-se en llibertat amb el seu entorn i
els recursos que hi poden trobar. Ens interessa, al cap i a la fi, que puguin
construir un projecte de vida que sigui el resultat de les seves tries
personals, evitant que la realitat social, cultural i econòmica condicioni en
excés les seves possibilitats reals d’èxit.
És per això que quan hem generat vies de participació adequades per donar
als joves el protagonisme que mereixen i reclamen i quan hem posat a la
seva disposició serveis i recursos per tal que els puguin usar per combatre
les seves dificultats o per satisfer els seus interessos, el que ens falta es
donar empenta, visibilitat i projecció a les seves iniciatives.
Els joves han de saber i comprovar per la via pràctica que les seves idees
en el camp de l’art i la creació, en el món social i cívic, en el camp
professional o de l’ocupació, en l’àmbit de l’emprenedoria, en els estudis o
la recerca, es poden convertir en realitat. Han de saber que podran accedir
a vies de suport i impuls: promoció.
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Tot i que els mecanismes per treballar la promoció juvenil poden arribar a
ser molt diversos, hi ha dues fórmules bàsiques per fer-ho: oferir visibilitat i
suports materials.
La major part de vegades actuar en clau de promoció en política de
joventut consisteix simplement a donar visibilitat a fites assolides pels
joves. Massa sovint, els petits èxits en el camp dels estudis, de la recerca
de feina, en el món associatiu o en l’art i la cultura queden ocults en la
quotidianitat més prosaica. Si una política de joventut té capacitat per
donar valor i visibilitat a aquests èxits quotidians (però no per això menys
importants) estarà generant referents positius per als joves, exemples de
bona feina, de dificultats superades, d’inquietuds satisfetes.
D’una altra banda, posar en marxa programes específics en el camp de
l’emprenedoria, social i econòmica, de suport material a l’estudi o la recerca
o de producció per a projectes culturals i artístics, constitueixen una via
concreta i pràctica per impulsar projectes juvenils que d’altra manera
correrien el risc de quedar-se en simples idees desaprofitades.
En un municipi de les dimensions i característiques socioeconòmiques de
Deltebre, a més, una via especialment interessant per a la promoció és
animar a que el treball acadèmic, empresarial, social o artístic dels joves,
que gairebé sempre es desenvolupa lluny del terme municipal, tingui
repercussió real i concreta a la mateixa població.

Progressió
En totes les polítiques d’atenció a les persones hi ha una component
educativa o d’aprenentatge i d’adquisició d’hàbits. En termes generals, a
més, treballen en entorns i contextos no formals, de manera que les
referències institucionals i físiques són molts variables i canviants. Obtenir
bons resultats en aquest tipus d’intervenció, per tant, implica sempre un
esforç de constància i continuïtat en els processos iniciats i en els criteris en
què es basen. Això té moltes implicacions, però n’hi ha una de clara i
evident: temps. No és realista ni raonable exigir resultats mesurables en
períodes curts de temps.
D’altra banda, el context econòmic dels darrers deu anys aporta una realitat
complexa per al desplegament d’aquesta mena de polítiques, amb una
reducció clara de recursos disponibles, tant des del punt de vista
pressupostari com d’equips professionals. Aquestes circumstàncies, que es
poden observar a nivell general, tenen un especial incidència en el municipis
petits, entre els quals comptem Deltebre.
Per totes aquestes raons, hem d’afegir com a estratègia de treball per al Pla
Local de Joventut de Deltebre, la idea de progressió. Partim d’un nivell
baix de recursos i d’unes possibilitats modestes d’increment dels mateixos.
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Per aquesta raó, posarem un èmfasi especial en la constància en l’aplicació
dels criteris i estratègies que aquí defensem, que han de servir per realçar
les fites que es vagin assolint i, sobretot, per consolidar els creixements de
recursos que, malgrat tot, es vagin incorporant.
El pla no proposarà grans salts pel que fa al creixement de recursos, i
tampoc incorporació de projectes complets d’un any per un altre. Es
consolidaran els recursos disponibles, es donarà continuïtat a les línies
d’actuació definides i s’aniran incorporant paulatinament millores materials i
avenços programàtics. La línia serà sempre ascendent, a un ritme pausat,
adequat a les possibilitats reals, però sense admetre aturades ni marxes
enrere.
Tal com es veurà en el desplegament d’aquest document, l’aspiració final
del pla és arribar a disposar en el cinquè any de la seva aplicació d’un
model de treball consolidat, específic per a Deltebre, amb una dotació
suficient de recursos com per mantenir la continuïtat del treball, i havent
consolidat uns resultats que, a partir d’aquell moment, oferiran la
possibilitat de projectar amb més ambició.
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Missió
Definim la missió central del Pla Local de Joventut de Deltebre en adaptar
les quatre idees força que hem explicat en l’apartat anterior a la realitat
concreta de Deltebre. Per fer-ho, per tant, ens remetem al coneixement
d’aquesta realitat, que hem adquirit mercès a la diagnosi que ha precedit a
la elaboració del pla.

La missió del pla
Enfortir la capacitat dels joves del municipi per construir el seu
projecte vital tot aprofitant els recursos que els ofereix el seu
entorn immediat i disposant eines que els ajudin a integrar-se
socialment, a participar activament en tots els àmbits públics
del seu interès, a superar les dificultats del context econòmic i a
desenvolupar les seves potencialitats individuals i grupals. Es
tracta, per tant, d’empoderar els joves deltebrencs al mateix
temps que es promou el seu arrelament al municipi i el retorn
social de la seva activitat cívica, acadèmica, laboral,
professional o cultural.
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Objectius generals
La missió es desgrana en quatre objectius generals o estratègics, a partir
dels quals es desenvoluparà totes actuacions del pla. Són els següents.

1. Dotar el municipi de recursos i serveis que contribueixin a
millorar les condicions de vida dels joves i a superar les dificultats
i desigualtats produïdes per raons econòmiques, socials o de
qualsevol altra naturalesa.

2. Impulsar la participació dels joves en tota mena
d’instàncies públiques i cíviques del municipi en què es tracten
temàtiques del seu interès, donant suport i estimulant l’aparició
d’iniciatives netament juvenils que suposin una contribució o una
aportació al conjunt de la comunitat.

3. Promoure el desenvolupament de projectes generats pels
propis joves en l’àmbit creatiu, professional i social, entesos tant
com a camí de creixement personal com de contribució al benestar
general del municipi.

4. Oferir alternatives d’oci i ocupació del temps lliure que
contemplin aspectes lúdics i que incorporin al mateix temps
elements de prevenció i promoció de la salut, la cohesió social, la
cultura i l’arrelament al municipi.
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Estructura
En la il·lustració que mostrem més avall veiem gràficament que de la missió
central del pla emanen els quatre objectius estratègics que acabem de
formular, i que a cadascun d’ells correspon un eix d’actuació que compta, al
seu torn, amb tres o quatre àmbits d’intervenció.
Veurem més endavant que cada àmbit s’organitza en programes. Serà la
descripció d’aquests programes el que ens donarà la mesura concreta de
l’activitat i serveis desplegats pel pla.
Així doncs, podem dir que el conjunt de la descripció dels eixos, dels àmbits
d’intervenció i dels seus programes constituirà l’aparador del Pla Local de
Joventut de Deltebre. Això és el que mostrarem en les pàgines següents.

•ARRELATS
•Participació
•Associacionisme
•Delta Jove

•EMANCIPATS
•Recursos
•Educació
•Ocupació
•Habitatge

Objectiu
1

Objectiu
2

MISSIÓ

Objectiu
3
•ACTIUS
•Creació
•Emprenedors
•Joves Agents

Objectiu
4
•FERMS
•Salut
•Oci, oh sí!
•Ets gran
•Esport
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Desplegament
L’estructura general del pla que hem vist en l’apartat anterior ens permet
organitzar totes les actuacions previstes amb una lògica temàtica concreta
que respon essencialment a la necessitat d’atendre les problemàtiques i
dificultats que hem conegut gràcies a la diagnosi juvenil.
Els quatre eixos derivats dels objectius generals entronquen amb les
prioritats que defineix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, de manera
que la política local de Deltebre s’integra en el model general de país, sense
deixar d’atendre les especificitats pròpies del municipi, que apareixeran en
el posterior desplegament a través de programes.
De cada eix, d’altra banda, pengen tres o quatre àmbits d’intervenció, que
tenen la funció d’endreçar temàticament totes les intervencions. Els àmbits
segueixen una classificació funcional (ocupació, educació, habitatge,
participació, creació, salut, esport...), que permet orientar molt clarament el
treball transversal del pla cap als diferents departaments o àrees municipals
amb les quals s’ha de cooperar.
La tercera passa en el desplegament organitza totes les actuacions
concretes a través de programes que, ara ja sí, responen a una estricta
lògica de política de joventut, atenent els criteris i prioritats que són
específics del nostre camp de treball.
Així, amb la triple estructura d’eixos, àmbits i programes, podem
organitzar totes les actuacions a través d’un calendari que ubicarà cada
mesura en un moment concret dels propers cinc anys. S’iniciarà amb les
actuacions més bàsiques, que són en el nucli de les dinàmiques juvenils
actuals a Deltrebre (la participació dels joves en el Carnaval, les diverses
celebracions dels Quintos o els serveis per a la promoció de l’ocupació, per
exemple) i s’anirà ampliant per abastar tots els àmbits possibles. El
sistema, a més, s’anirà fent complexe a poc a poc, incorporant espais de
participació i de gestió transversal, per garantir que totes les actuacions
estan connectades entre sí i responen a una visió integral dels joves i de les
polítiques que els adrecem.
En les properes pàgines, així doncs, mostrem de manera molt visual
cadascun dels quatre eixos de treball, en fem una descripció general que
explicita les mancances o necessitats que es vol combatre en cada cas,
enumerem els àmbits d’intervenció en què es divideixen i mostrem els
programes que hi són assignats.
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Eixos i àmbits

1. Emancipats

Descripció
Les condicions de vida dels joves són un factor determinant a l’hora
de mesurar les seves possibilitats reals de desenvolupar un projecte
de vida triat amb llibertat i en igualtat d’oportunitats. Així, el nivell
econòmic i l’entorn social poden condicionar negativament la
trajectòria dels joves i restar-los oportunitats. Entenem, per tant,
que un jove emancipat és aquell que té a les seves mans els
recursos necessaris per desenvolupar els seus interessos, per
atendre les seves inquietuds i per emprendre els projectes que
responguin exclusivament a la seva voluntat.
Les desigualtats socials en alguns casos, i l’absència de recursos del
territori en el qual viuen en d’altres, afecten de manera negativa un
percentatge remarcable de joves deltebrencs. Per aquesta raó, és
essencial que el municipi disposi recursos de tot tipus que tendeixin
a eliminar les desigualtats i a compensar les dificultats a què
objectivament s’enfronten els joves de la població en el terreny de
l’educació, de l’ocupació i de l’habitatge. Aquests seran, per tant,
els quatre àmbits en els quals el PLJD desenvoluparà programes per
garantir que els joves poden accedir en condicions de normalitat a
l’emancipació.
Un primer bloc de recursos se centrarà en la disposició de material
informatiu, orientació i acompanyament als joves amb algun tipus
de dificultat per accedir a l’educació.
L’adaptació i especialització en l’atenció als joves de serveis
sectorials d’ocupació i habitatge ocuparà el segon grup
d’actuacions, que incidiran, així, en els aspectes més purament
materials de la seva emancipació.
Quatre àmbits d’intervenció i vuit programes desplegaran el conjunt
d’actuacions d’aquest eix.
Àmbits
1.1. Recursos

1.2. Educació
1.3. Ocupació
1.4. Habitatge

Programes
1.1.1. Servei d’Informació Juvenil
1.1.2. Web
1.1.3. Xarxa
1.2.1. Orientació
1.2.2. Aula d’estudi
1.2.3. Jornada
1.3.1. Orientació
1.3.2. Garantia juvenil – Construeix el teu futur
1.4.1. Orientació
1.4.2. Borsa
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2. Arrelats

Descripció
Hem establert que la participació ha de ser més un mètode de
treball que no un objectiu en si mateixa. Ens interessa promoure
que en qualsevol servei, programació o activitat que tingui els joves
com a destinataris existeixi la possibilitat que siguin ells mateixos
els que en decideixin els continguts, que formin part de
l’organització, que en gaudeixin com a usuaris i, finalment, que
tinguin l’opció d’opinar sobre el seu resultat final.
Al mateix temps, hem comprovat en la nostra diagnosi que les
característiques territorials en què s’ubica Deltebre condicionen la
seva oferta d’activitat i desenvolupament. Per tamany, per distància
amb nuclis urbans significatius i per densitat de població, el joves
del municipi troben a faltar oferta d’oci, diversitat d’opcions
formatives i tenen unes perspectives de desenvolupament
professional i econòmic molt limitades. Això, en un sentit, limita les
possibilitats locals i, en un altre sentit, força la majoria de joves a
buscar les sortides que els interessen fora del municipi.
En aquest eix pretenem treballar aquests dos aspectes de manera
conjunta. D’una banda, ens proposem generar instruments que
promoguin l’aprenentatge de la participació, que inoculin als
adolescents i joves l’hàbit del treball grupal i comunitari, i que se
sentin estimulats a incidir de forma real en totes aquelles decisions
que els afecten directament en el seu entorn proper. I, d’altra
banda, planegem la creació de facilitats i estímuls per tal que els
joves desenvolupin a Deltebre els seus projectes i il·lusions.
Des d’aquest punt de vista, un jove arrelat seria aquell que
participa activament en dinàmiques associatives o comunitàries al
municipi, que incideix amb la seva opinió en aquells afers i
decisions públiques que l’afecten i que desenvolupa en el propi
municipi algun dels seus projectes vitals, ja siguin estudis,
recerques, projectes culturals o artístics, professionals o, fins i tot,
empresarials.
En el primer àmbit, per tant, crearem instruments i mecanismes de
participació, en el segon donarem suport a diferents formes
d’associacionisme juvenil, i en el tercer proposarem incentius per
desplegar a Deltebre el talent dels joves.
Tres àmbits d’intervenció i set programes desplegaran el conjunt
d’actuacions d’aquest eix.
Àmbits
2.1. Participació
2.2. Associacionisme
2.3. Delta Jove

Programes
2.1.1. Empenta Jove
2.1.2. Pressupost Jove
2.2.1. Suport associatiu
2.2.2. Els joves decideixen
2.3.1. Premi Delta Jove
2.3.2. Treballs de fi de grau
2.3.3. Beca. Aquí es queda
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3. Actius

Descripció
Aquest es pot entendre com una continuació conceptual de
l’anterior, per bé que tots dos s’han de desenvolupar en paral·lel. Si
promovem la participació com una manera d’intervenir en la vida
pública i incentivem el desenvolupament de projectes a Deltebre,
ens cal generar pols d’activitat en els quals es pugui implementar el
treball associatiu i comunitari i a partir dels quals es puguin aplicar
els projectes juvenils.
L’estratègia central en aquest eix és, per tant, la de la promoció.
Ens cal crear les condicions en determinats àmbits proclius a
l’activitat juvenil per tal que hi floreixin iniciatives amb un mínim
recorregut. Volem generar activitat en aquells camps en els quals
els joves són determinants, impulsors, innovadors, explosius.
En la configuració de la identitat juvenil tot allò que té a veure amb
l’expressió artística té un paper rellevant. Recollir el talent que
existeix a Deltebre, per tant, i projectar-lo amb suport públic és, a
mig termini, una aposta d’èxit assegurat. És de sentit comú, a més,
aprofitar esdeveniments que ja tenen un camí desenvolupat al
territori, com és el cas de la dansa. A través de mecanismes senzills
però eficaços de cara a la imatge pública, mostrarem el talent
juvenil i li donarem projecció.
En un altre sentit, i connectant amb la dificultat genèrica per
desenvolupar al municipi projectes professionals i econòmics
innovadors, generarem instruments senzills de suport a noves
iniciatives, per la via del treball col·laborariu, d’una banda, i per la
via de l’estímul amb recursos per a un viver d’emprenedoria, per
una altra banda.
Finalment, ens adreçarem als adolescents per dotar-los d’eines
formatives senzilles i bàsiques que els permetin iniciar-se en
disciplines relacionades amb la seva quotidianitat, i que els donin la
capacitat, al mateix temps, de ser dinamitzadors d’activitat entre
els seus grups d’iguals. Els programes dels Joves Agents són, en
aquest sentit, un intent d’innovar per despertar noves vocacions
entre els joves al mateix temps que es realitzen tasques bàsiques
de dinamització.
Tres àmbits d’intervenció i vuit programes desplegaran el conjunt
d’actuacions d’aquest eix.
Àmbits
3.1. Creació
3.2. Emprenedors
3.3. Joves Agents

Programes
3.1.1. I tu què fas? Xarxa d’innovació
3.1.2. Talent a l’aparador
3.1.3. Joves en dansa
3.2.1. Coworking
3.2.2. Viver de projectes
3.3.1. (JAS) Joves Agents de Salut
3.3.2. (JAC) Joves Agents Culturals
3.3.3. (JAI) Joves Agents Informadors
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4. Ferms

Descripció
La joventut i especialment l’adolescència és, entre moltes d’altres
coses,
un
període
d’aprenentatges,
d’experimentació
i
d’adquisició d’hàbits. La voluntat natural de fer provatures,
d’aventurar-se per terrenys desconeguts i de viure sensacions a
priori excitants converteix aquest període de la vida en un trànsit
continu. Totes les experiències poden arribar a tenir una lectura
positiva, i totes poden generar aprenentatges, però no es pot
obviar que en determinats camps els joves incorren en riscos per
a la salut que en ocasions poden arribar a condicionar el futur.
El treball preventiu amb joves s’ha d’afrontar sempre des de la
prevenció inespecífica, evitant les prohibicions i les negatives
frontals (que majoritàriament produeixen l’efecte contrari al
desitjat), i posant l’èmfasi en la informació, la divulgació i l’oferta
d’alternatives atractives que tinguin relació amb gustos, estils i
interessos juvenils.
Per fer-ho a Deltebre plantegem, en primer lloc, l’ús raonat dels
instruments dels que disposem a priori (institut com a espai de
trobada i serveis de salut com instrument de treball). Cal posarlos en joc de forma coordinada aprofitant les dinàmiques lúdiques
i d’oci existents. D’una banda, animem els joves a participar
d’activitats preventives a través dels Joves Agents de l’eix
anterior, d’una altra engeguem campanyes informatives i d’una
altra ens coordinem amb professionals de la salut.
Però la segona part d’aquesta feina consisteix a generar ofertes
d’activitat alternatives en les quals es promoguin hàbits
saludables o menys nocius amb la possibilitat que els propis
joves en dissenyin els continguts. Programacions lúdiques,
aprofitament del calendari festiu local per treballar la prevenció i
introducció d’un missatge positiu en la consolidada tradició dels
Quintos. Finalment, la promoció de l’esport com a alternativa a
l’oci de consum no pot deixar mai de ser una opció de treball.
Quatre àmbits d’intervenció i onze programes desplegaran el
conjunt d’actuacions d’aquest eix.
Àmbits
4.1. Salut

4.2. Oci, oh sí!

4.3. Ets gran!
4.4. Esport

Programes
4.1.1. JAS a l’insti
4.1.2. Què prens?
4.1.3. Connecta (CAP)
4.2.1. Omple l’agenda
4.2.2. Sense joves no hi ha festa
4.2.3. Carnaval
4.3.1. Quintos. Gran gala
4.3.2. Quintos. Penya jove
4.3.3. En què te’ls gastes?
4.4.1. A l’estiu, lliga!
4.4.2. Pista, que vinc
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Programes
El darrer estadi del desplegament del pla és el que ens permet identificar
allò de concret que farem per assolir els objectius generals. És també el que
ens permet materialitzar els serveis i programacions que arribaran
finalment als joves ja sigui com a receptors de les actuacions previstes, ja
sigui com a agents implicats directament en el seu disseny i aplicació.
Així, en la presentació dels programes ja no en tenim prou amb una
descripció del seu contingut, sinó que sempre hi farem constar tres
objectius específics. És la peça que ens falta per poder entrar en el detall de
l’activitat.
Mostrarem gràficament les mesures o accions amb què es durà a la pràctica
cadascun dels programes, i per a totes elles especificarem a quin tram
d’edat concret s’adrecen, quin espai oferirà a la participació, de quina
manera s’implementarà la transversalitat en relació amb la resta d’àrees
municipals, quins indicadors mesurarem per fer-ne avaluació continuada i
en quin període anual es faran efectives.
Cada acció, a més, està identificada numèricament amb un doble codi que
la lliga, d’una banda, amb la triple classificació (eix, àmbit, programa) i,
d’una altra banda, amb un número d’ordre que la individualitza per facilitar
el seu seguiment i avaluació.

Xerrada inicial
a cada grup
classe i petició
de voluntaris

Educació

Nombre de
grups
classe
Nombre
d’alumnes
Nombre de
voluntaris

Període
d’aplicació
ressaltat en
vermell

Sistema de
participació o
col·lectius
implicats

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Indicadors
d’avaluació

Grups d’edat
destinataris
ressaltats en
vermell

Presentació anual del
servei d’informació
juvenil als joves
estudiants de secundària
amb vista al local

Àrees municipals
que hi treballen
de forma
transversal

Descripció de
l’acciió

123.18

Numeració de
cada acció
concreta

En l’esquema següent s’observa de quina manera es mostrarà gràficament.

2017
2018
2019
2020
2021
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1

Emancipats

1

Recursos

Cronograma

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Presentació anual del
servei a tots els grups
classe de l’IES amb
presentació de
l’informador a l’aula i
visita al local del SIJ

Indicadors

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Transversal

Organització de la
informació per àmbits
d’interès juvenil i recull
de dades de serveis i
agenda jove d’entitats i
serveis públics

Participació

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Edat

Accions

Descripció
Objectiu 1

Servei d’atenció als joves
amb un horari fixe que
inclourà, com a mínim,
dues tardes d’entre
setmana i el dissabte

111.3

Número

Articular un servei de proximitat estable i continuat amb els joves que
generi vincle i es converteixi en el primer estadi del treball participatiu i
comunitari propi de la política local de joventut

111.1

Generar un primer espai de relació i aproximació amable a
l’administració per als joves, allunyat de la rigidesa i assèpsia
burocràtica

111.2

Oferir als joves recursos informatius i d’orientació pràctica en qualsevol
àmbit d’interès per a les seves vides.

Objectiu 2

Servei d’Informació Juvenil (SIJ)
Tota política de joventut necessita un servei o espai físic de referència, que actui, en
primer lloc, com a imant per als joves per la seva capacitat d’atendre necessitats
pràctiques, i que incorpori, en segon lloc, els usuaris en dinàmiques participatives i
comunitàries, mostrant i oferint una àmplia varietat de recursos. Un Servei
d’Informació Juvenil (SIJ) gestionat a Deltebre amb aquesta doble visió pot convertirse en la referència bàsica del pla, i pot ser al mateix temps un eix al voltant del qual
s’articuli l’actuació en espais o equipaments propers (biblioteca, centre d’ensenyament
secundari, espais oberts relacionals...). El servei s’ubicarà en una dependència de
l’edifici de la Biblioteca Municipal, amb inauguració prevista per a 2017, i la seva
posada en servei serà progressiva, eixamplant a poc a poc l’abast de la seva actuació.

Objectiu 3

1

EAC
Ràdio
municipal

Nombre
consultes
ateses per
segments
de població

2017
2018
2019
2020
2021

Entitats de tot
tipus del
municipi i
col·lectius
juvenils
informals

EAC
Cultura
Festes
Ocupació
Educació

Volum de
dades.
Nombre
registres
d’agenda.

2017
2018
2019
2020
2021

Delegats de
classe
Petició de
voluntaris per
corresponsals
Col·lectius
d’estudiants

Educació
Direcció de
l’IES

Nombre de
sessions,
visites,
voluntaris i
joves
implicats

2017
2018
2019
2020
2021
19
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Emancipats

1

Recursos

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Catàleg de serveis i
recursos adreçats als
joves, amb sistema de
dades obertes sobre el
pla i realitat juvenil del
municipi d’actualització
continua. Transparència.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

La comunitat
virtual
s’articula a
través
d’entitats,
col·lectius, i
estudiants.

Cronograma

Sistema online d’atenció
per a tots els serveis del
pla enllaçat amb un
canal interactiu entès
com a comunitat jove
virtual, base del sistema
de participació del pla.

Indicadors

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Transversal

Edat

Construcció d’un web
públic informatiu dels
programes del pla amb
app interactives i una
part interna amb sistema
integrat de dades per
difusió i comunicació.

Participació

Accions

Objectiu 1

Número

112.4

Establir un canal permanent de participació per traslladar a la xarxa la
lògica comunitària amb un model col·laboratiu de relació amb els joves

112.5

Millorar l’accessibilitat dels joves a tots els serveis i programacions que
l’administració els adreça.

112.6

Recollir i projectar en format visual tots els programes del pla
incorporant utilitats virtuals per a cadascun d’ells.

Objectiu 2

Web
La referència física de la política local de joventut ha d’anar acompanyada d’una
referència digital, entesa no tant com a aparador estàtic de serveis i programacions,
sinó com a plataforma en la qual conflueixin, s’interelacionin i es potenciïn aplicacions
pràctiques derivades de totes les actuacions que formin part del pla. Així, l’atenció
virtual dels joves en qualsevol àmbit de consulta possible anirà acompanyada de
catàlegs de recursos senzills però d’actualització constant, vinculats sempre a les
xarxes socials que actuaran al mateix temps com a canal d’enllaç amb els usuaris i
com a sistema de participació col·laborativa. En certa manera, per tant, l’espai o
plataforma web serà com una línia transversal que recorrerà tots els programes del
pla.

Objectiu 3

2
Descripció

1

Alcaldia
Comunicació
Ràdio
municipal

Visites per
pàgines,
usuaris
únics i
psicioname
nt web.
Analytics.

2017
2018
2019
2020
2021

EAC
Cultura
Festes
Inserció
laboral
Educació
Comunicació

Nombre
membres
comunitat i
consultes
ateses
online

2017
2018
2019
2020
2021

Padró
municipal.
Comunicació

Nombre i
evolució de
registres
del catàleg
Periodicitat
dades
obertes

2017
2018
2019
2020
2021
20
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Emancipats

1

Recursos

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

113.8

Sistema d’ús
col·laboratiu de les
xarxes per tal que els
joves realitzin tasques
d’informació i atenció de
consultes

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Captació de
“voluntaris
digitals” amb
especial
atenció per
estudiants de
secundària

113.9

Adaptació dels perfils de
xarxes per usar-los en el
desenvolupament dels
programes dels eixos 2 i
3

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Entitats
Col·lectius
joves no
formals

EAC
Ràdio
municipal
Comunicació

Alcaldia
Comunicació

Cronograma

Número

113.7

Obertura de perfils en
dues o tres xarxes
socials amb un model i
protocol d’ús adaptat als
criteris de les polítiques
de joventut i a les
finalitats del pla.

Indicadors

Orientar els joves en el potencial de les xarxes no només com a
instrument d’oci sinó com a eina de creixement i promoció personal

Transversal

Incorporar les xarxes socials com a instrument quotidià de comunicació
i relació amb els joves per millorar la capacitat de difondre els
continguts propis de les polítiques de joventut

Participació

Objectiu 1

Introduir en la política de joventut el punt de vista dels joves a través
de les eines amb què habitualment es relacionen

Objectiu 2

Xarxa
Fer ús de la xarxa com a eina de comunicació i relació amb els joves no és una opció si
es vol establir un vincle real amb ells. Les tecnologies són un element quotidià en la
vida dels joves, que modula la seva manera de relacionar-se amb l’entorn i amb els
iguals, fins al punt que usar-les és imprescindible per adoptar el seu punt de vista i per
entendre les seves necessitats, desitjos i inquietuds. Cal incorporar l’ús de les xarxes
no com un fet excepcional o estrella de la nostra actuació, sinó com un element de
quotidianitat. Així, no és tant important l’adopció dels instruments tecnològics, com la
lògica i la intenció amb què els usen els joves. Aquest programa preveu la incorporació
de les xarxes socials que en cada moment són d’ús més popular o rellevant com a
instrument bàsic d’interlocució amb els joves, generador de vincle.

Objectiu 3

3
Descripció

1

Nombre de
seguidors
de cada
xarxa i
fluxe
periòdic de
dades

2017
2018
2019
2020
2021

Nombre
voluntaris.
Nombre de
serveis o
consultes
atesos

2017
2018
2019
2020
2021

Nombre de
joves
implicats
en els
programes
dels eixos
2i3

2017
2018
2019
2020
2021
21
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Educació

1

Orientació
Una política de joventut ha de reforçar les tasques habituals de suport als alumnes
d’ensenyament secundari que es realitzen des dels propis centres i des de l’àrea
municipal d’educació per acompanyar-los en el procés de decisió per triar els seus
itineraris formatius. No es tracta de substituir aquestes funcions sinó de
complementar-les posant en joc recursos de dinamització i de programació d’activitats
o experiències. En l’espai de referència de la política de joventut, el Servei d’Informació
Juvenil, s’han de poder aglutinar tots els recursos disponibles i oferir-los en un entorn
de proximitat i de relació basada en el vincle. Aquest servei, per descomptat, s’ha de
desenvolupar en cooperació transversal amb l’àrea municipal d’educació.

Cronograma

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Delegats de
classe
Corresponsals

Educació
IES

Nombre de
consultes
ateses

2017
2018
2019
2020
2021

121.11

Indicadors

121.10

Horari d’atenció
setmanal en el SIJ
especialitzat en temes
educatius. Mínim una
tarda a la setmana.

Creació d’un grup de
corresponsals. Estudiants
voluntaris que traslladen
al SIJ demandes o
consultes dels joves i
que porten a l’IESC
materials informatius

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Delegats de
classe
Corresponsals

IES

Nombre de
corresp.
Nombre de
consultes
Periodicitat
en el fluxe
informatiu

2017
2018
2019
2020
2021

121.12

Transversal

Participació

Facilitar la presa de decisions dels joves en la tria de les seves opcions
educatives en un acompanyament llarg a través dels seus recorreguts
formatius

Edat

Facilitar als joves l’expressió de dubtes i indecisions al voltant del seu
itinerari formatiu a través d’un treball en proximitat

Accions

Agrupar tots els recursos informatius i d’orientació disponibles en
matèria d’educació per oferir-los de d’un servei especialitzat

Número

Objectiu 1

2

Objectiu 2

Emancipats

Objectiu 3

1
Descripció

2017 - 2021

Obertura d’un canal
facebook o youtube en el
qual els joves responen
consultes formulades per
altres joves en base a la
seva experiència
personal.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Delegats de
classe
Corresponsals
Entitats
Grups joves
no formals

Comunicació

Nombre de
consultes
Nombre de
joves que
responen
Periodicitat

2017
2018
2019
2020
2021
22
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2017 - 2021

Emancipats

2

Educació

Cronograma

Accions

Delegats de
classe
Corresponsals

IES
Biblioteca
Cultura
Educació

Nombre
d’usuaris
Ratio
d’ocupació
de l’espai

2017
2018
2019
2020
2021

Sistema de voluntariat
entre els joves per
assumir tasques de
control i seguiment en
l’oberta de l’aula, a
través d’una formació
bàsica inicial

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Delegats de
classe
Corresponsals
Voluntaris

Biblioteca
Educació

Nombre de
voluntaris
que
apliquen el
servei

2017
2018
2019
2020
2021

Curs/taller de formació
per a voluntaris per
actuar com a
corresponsals i per al
servei d’aula d’estudi

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Delegats de
classe
Corresponsals
Voluntaris

Biblioteca
Educació

Nombre
d’alumnes
que fan la
formació

2017
2018
2019
2020
2021

Edat

Número

122.13

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

122.15

Habilitació d’una aula
d’estudi amb cabuda per
entre 20 i 40 estudiants,
disponible es períodes
d’exàmens i en horaris
nocturns

122.14

Indicadors

Promoure entre els joves un espai relacional al voltant del seus estudis
en un entorn amable i connectat a dinàmiques participatives i
d’activitat comunitària

Transversal

Oferir suport logístic i d’acompanyament als joves per desenvolupar
tasques derivades de la seva activitat acadèmica

Participació

Objectiu 1

Facilitar espais de treball i estudi en horaris i períodes d’especial
necessitat acadèmica

Objectiu 2

Aula d’estudi
Una de les formes en què s’expressen determinades dificultats d’accés a recursos per
causes econòmiques és la dificultat de disposar d’un espai de treball (individual o
grupal) adequat per a les necessitats dels joves. En l’àmbit educatiu, una aula d’estudi
es un servei que dona resposta a aquestes necessitats, però que al mateix temps
ofereix un suport i acompanyament monitoritzat i facilitar espais de relació i
desenvolupament comunitari. Es posarà en servei una aula d’estudi, organitzada
conjuntament amb la Biblioteca Municipal i el servei de joventut.

Objectiu 3

2
Descripció

1
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Emancipats

2

Educació

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Presentacions de casos
reals d’itineraris
formatius d’èxit de joves
de Deltebre que
expliquen la seva
experiència i poden ser
percebuts com a iguals

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Cronograma

Sessions divulgatives
d’itineraris formatius
concrets amb
participació de
representats de centres
d’ensenyament

Delegats de
classe
Corresponsals

Educació
IES
Centres
formatius de
l’entorn
territorial

Nombre
d’alumnes
assistents
Quantitat
materials
informatius
mostrats

2017
2018
2019
2020
2021

IES
Educació
Centres
educatius

Nombre
d’alumnes
assistents

2017
2018
2019
2020
2021

Educació
IES
Centres
formatius de
l’entorn

Nombre
d’alumnes
assistents
Nombre de
casos
presentats

2017
2018
2019
2020
2021

Joves que fan
les
presentacions

Indicadors

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Transversal

Edat

Programació durant la
primavera d’una jornada
d’activitats per mostrar
diversitat d’opcions
d’estudis i oferir serveis
de suport i
acompayament

Participació

Accions

Objectiu 1

Número

123.16

Mostrar casos o experiències en primera persona de recorreguts
formatius d’èxit que puguin actuar com a referents per als joves

123.17

Mostrar els diversos serveis i recursos de què disposen els joves per
rebre suport en els seus itineraris formatius

123.18

Aglutinar en una cita anual diversitat de possibilitats formatives a
l’abast dels joves de Deltebre

Objectiu 2

Jornada
Les tasques estables i de continuïtat tenen tot sovint un complement necessari en un
esdeveniment que tingui la capacitat de catalitzar el conjunt d’actuacions realitzades i
que actuï com a aparador de possibilitats. En alguns casos servirà per mostrar resultats
obtinguts, en d’altres per obrir noves portes als joves que necessiten determinats
serveis i suport. Així, la organització d’una jornada anual per mostrar varietat de
possibilitats formatives i per vehicular espais d’orientació i acompanyament pot
esdevenir una peça essencial de les polítiques de suport i igualtat en l’educació.

Objectiu 3

3
Descripció

1
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Emancipats

3

Ocupació

Tres sessions l’any de
difusió per a joves sobre
sectors econòmics
(turisme, lleure... ) amb
experts que descriuen
sortides professionals i
vies de cerca de feina.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Cronograma

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Indicadors

Borsa de treball web i
física en el SIJ amb
recull de CV en cerca de
feina i publicació
d’ofertes al municipi

Transversal

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Participació

Horari d’atenció
setmanal en el SIJ
especialitzat en temes
ocupacionals. Mínim una
tarda a la setmana.

Edat

Accions

Objectiu 1

Número

131.19

Derivar els joves cap als serveis i programes específics d’ocupació més
adequats per a cada cas particular

131.20

Detectar les situacions de necessitat en l’àmbit ocupacional entre els
joves i atraure els afectats a través del treball de proximitat cap a un
espai d’acollida especialitzat

131.21

Agrupar en un servei genèric tots els recursos i suports disponibles per
als joves en l’àmbit de l’ocupació

Objectiu 2

Orientació
L’ocupació és un àmbit de treball central a l’hora de garantir la igualtat d’oportunitats
per als joves. L’accés a un lloc de treball digne, suficient i que permeti satisfer les
aspiracions de cadascú esdevé una finalitat de condiciona la majoria de vegades l’èxit
en qualsevol altre projecte juvenil. El llarg període de crisi econòmica viscut durant els
darrers anys, a més, ha incrementat la transcendència d’aquest àmbit. El pla de
joventut ha de recollir tots els recursos i suports disponibles en aquest àmbit,
organitzar-los per oferir-los als joves de forma àgil i fluïda i derivar en cada cas als
serveis especialitzats que els puguin atendre amb major eficàcia. Altre cop, aquest
servei s’ha d’articular en el nostre espai de referència, que serà el SIJ.

Objectiu 3

1
Descripció

1

Inserció
laboral

Nombre de
joves
atesos

2017
2018
2019
2020
2021

Empreses,
gremis i
patronals del
territori

Inserció
laboral
Dinamització
econòmica i
enfocament
turístic

Nombre de
CV
Nombre
d’ofertes

2017
2018
2019
2020
2021

Empreses,
gremis i
patronals del
territori

Inserció
laboral
Dinamització
econòmica i
enfocament
turístic

Nombre
d’assistents

2017
2018
2019
2020
2021
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Emancipats

3

Ocupació

Accions de difusió a
empreses del municipi i
entorn proper per tal que
aprofitin ajuts per a la
contractació de joves en
el marc del programa de
Garantia Juvenil

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Cronograma

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Indicadors

Programa Construeix el
teu futur, d’Avalot. Ajut
a joves desocupats per
generar itineraris
personals de retorn al
sistema educatiu o
insersió laboral.

Transversal

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Participació

Xerrada/presentació
anual del programa
Garantia Juvenil per
explicar als joves el seu
abast i oportunitats i
facilitar la seva inscripció

Edat

Accions

Objectiu 1

Número

132.22

Implicar empreses del municipi i de l’entorn territorial proper en
programes d’inserció laboral per a joves

132.23

Dinamitzar grups de joves en situació de desocupació per tal que
aprofitin recursos formatius i d’inserció

132.24

Facilitar l’accés dels joves de Deltebre als recursos disponibles per
millorar la seva ocupabilitat i possibilitats d’accés al mercat de treball

Objectiu 2

Garantia juvenil – Construeix el teu futur
El programa europeu Garantia juvenil centra en l’actualitat una bona part dels esforços
i recursos de l’administració per promoure l’ocupació entre els joves amb dificultats
d’inserció laboral. L’Ajuntament de Deltebre s’adhereix a aquest programa per
aprofitar-ne les possibilitats tant com sigui possible, fent difusió entre els joves de les
opcions que hi tenen, dinamitzant alguna de les seves iniciatives i conveniant amb
l’entitat Avalot (UGT) el programa Construeix el teu futur que trasllada al municipi
accions concretes d’inserció.

Objectiu 3

2
Descripció

1

Inserció
laboral

Nombre de
joves
assistents.
Nombre de
joves
inscrits a
Garantia

2017
2018
2019
2020
2021

Avalot

Inserció
laboral
Dinamització
econòmica i
enfocament
turístic

Nombre de
joves
acollits al
programa

2017
2018
2019
2020
2021

Avalot
Empreses,
gremis i
patronals del
territori

Inserció
laboral
Dinamització
econòmica i
enfocament
turístic

Nombre
d’empreses
contactade
s
Nombre
d’ajuts a
empreses

2017
2018
2019
2020
2021
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Emancipats

4

Habitatge

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica

Nombre de
consultes
ateses

2017
2018
2019
2020
2021

141.26

Cronograma

Número

141.25

Horari fixe d’atenció
especialitzada en accés a
l’habitatge, amb
informació,
assessorament i
orientació. Una tarda la
setmana com a mínim.
Elaboració d’un
dossier/guia d’aspectes
tècnics, jurídics i
recomanacions per
formalitzar un lloguer o
una compra d’habitatge

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica

Impacte en
la
distribució
de la guia

2017
2018
2019
2020
2021

141.27

Indicadors

Millorar el coneixement sobre la situació de l’habitatge al municipi i les
condicions mitjanes d’accés

Transversal

Millorar la difusió dels ajuts i recursos disponibles per a l’accés a
l’habitatge

Participació

Objectiu 1

Acompanyar als joves que ho sol·licitin en el procés d’accés a
l’habitatge per la via del lloguer o l’adquisició, amb informació i
orientació especialitzada

Objectiu 2

Orientació
Els municipis, i especialment els de dimensions reduïdes, tenen poques eines
pràctiques per donar suport als ciutadans en l’accés a l’habitatge i totes les accions
possibles queden molt supeditades a regulacions de les administracions superiors i a la
dinàmica del mercat. Tanmateix, en la emancipació dels joves la disposició d’un espai
propi on viure de forma autònoma és un factor central per al desplegaments dels seus
projectes vitals, de manera que no es pot obviar la necessitat d’intervenir en la mesura
que sigui possible. Aquest programa preveu facilitar eines informatives i orientació per
millorar la capacitats dels joves d’accedir a habitatge propi.

Objectiu 3

1
Descripció

1

Una sessió d’orientació
anual informativa sobre
ajuts i aspectes legals a
tenir en compte en la
recerca d’habitatge i
formalització de
contractes.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica

Nombre
d’assistents

2017
2018
2019
2020
2021
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Emancipats

4

Habitatge

Immos
APIS

Dinamització
econòmica

Campanya anual de
difusió entre propietaris
per estimular el lloguer a
joves, amb informació
estadística per desmentir
la conflictivitat juvenil

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Immobiliàries
APIS

Dinamització
econòmica

Taulell d’anuncis per
promoure alternatives
d’emancipació entre els
joves (pisos compartits,
acords amb propietaris
per fer millors en
l’habitatge...)

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica

Nombre
d’entrades
o registres
a la borsa

Cronograma

Indicadors

Transversal

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

142.29

Participació

142.28

Creació d’una borsa
d’habitatge, en format
digital (web) i físic
(cartellera), per mediar
entre oferta i demanda

142.30

Edat

Promoure entre propietaris que s’acullin a condicions i ajuts que
afavoreixen el lloguer per a joves

Accions

Objectiu 1

Facilitar el procés de cerca d’habitatge, mediant entre joves i mercat

Número

Combatre els rumors sobre la pressumpta conflictivitat dels joves com
a arrendataris d’habitatges de lloguer

Objectiu 2

Borsa
Un de les dificultats a què s’enfronten els joves en la recerca d’habitatge són els
prejudicis de propietaris que tenen prevenció a arrendar per a joves perquè
consideren, equivocadament, que tenen risc de desperfectes i impagaments. Generar
una eina que, entre d’altres coses, tendeixi a combatre aquests “rumors” i que faciliti la
tasca complexa de buscar habitatge és la intenció final d’aquet programa. Una borsa
pensada en clau juvenil orienta la seva eficàcia centra l’objectiu en determinada
tipologia d’habitatge.

Objectiu 3

2
Descripció

1

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021

Nombre
d’entrades
o registres
al taulell

2017
2018
2019
2020
2021
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Arrelats

1

Participació

Promoure la iniciativa juvenil per tal que es generin, amb total llibertat,
propostes d’activitat o servei adreçades als joves o al conjunt de la
població
Revisar anualment el funcionament del Pla Local de Joventut, els seus
serveis i programacions

Edat

Participació
Entitats
Col·lectius
informals
Creadors
Corresponsals
Joves
individuals

Nombre
d’assistents

2017
2018
2019
2020
2021

211.32

Programació lúdica
durant mig dia, amb
jocs, actuacions i
mostres artístiques
pensades sobretot per
difondre l’activitat juvenil
del municipi

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Entitats
Col·lectius
informals
Creadors
Corresponsals
Joves
individuals

Nombre de
joves
implicats
en les
activitats
programad
es

2017
2018
2019
2020
2021

Espai de diàleg en forma
d’assemblea, on es
valora la situació dels
joves al municipi, el pla,
es fan propostes i es
decideix el nivell
d’implicació participativa

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Entitats
Col·lectius
informals
Creadors
Corresponsals
Joves
individuals

Nombre de
joves
reunits en
l’espai de
diàleg

2017
2018
2019
2020
2021

Indicadors

Accions

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Transversal

Número

211.31

Trobada anual l’octubre.
Convoca l’ajuntament
però decideixen els
joves. Entitats, grups
informals, artistes,
estudiants i joves
individuals.

211.33

Cronograma

Objectiu 1

Generar una plataforma estable de trobada de joves amb diversitat
d’interessos per compartir inquietuds

Objectiu 2

Empenta jove
Empenta jove serà un espai comunitari per a tots els joves que ho desitgin. Es proposa
com a plataforma de rebuda de propostes i demandes i d’intercanvi d’experiències. El
pla jove el convocarà com a mínim una vegada l’any, com una cita festiva, amb
activitats lúdiques, en la qual hi haurà un espai per al debat i la discussió. S’hi
convocarà també tots els grups o col·lectius que participen o col·laboren en activitats
concretes (Carnaval o els Quintos), grups artístics, corresponsals i voluntaris de l’IES i
qualsevol jove, individual o organitzat en entitats, que ho desitgi. L’Empenta Jove
servirà per avaluar amb ulls de jove la marxa del Pla Local de Joventut, per incorporarhi propostes noves o per fer esmenes al seu funcionament. Serà un baròmetre d’opinió
juvenil, d’expressió festiva però amb esperit propositiu. Els joves decidiran què és: una
entitat, consell local, coordinadora, o una simple trobada anual de joves.

Objectiu 3

1
Descripció

2
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Arrelats

1

Participació

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Participants a
l’Empenta
Jove
Qualsevol jove
del municipi

Alcaldia

Nombre de
projectes
presentats

2017
2018
2019
2020
2021

212.35

Cronograma

Número

212.34

Durant l’Empenta Jove
es fa convocatòria de
projectes per destinar-hi
la partida pressupostària
d’aquest programa.
Termini de tres mesos
per presentat idees.
Els projectes presentats
es fan públics via web.
Es programa un acte en
el qual els autors els
defensen públicament.
Es vota.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Qualsevol jove
del municipi

Alcaldia

Nombre de
participants
en la
presentació
i de
votants.

2017
2018
2019
2020
2021

212.36

Indicadors

Promoure l’aprenentatge de la praxi democràtica a partir del
compromís personal i grupal en un projecte comunitari

Transversal

Implicar els joves en el desenvolupament de projectes sobre els quals
ells mateixos han pres decisions

Participació

Objectiu 1

Visualitzar la capacitat real dels joves de prendre decisions a partir
d’argumentacions i debats públics sòlids

Objectiu 2

Pressupost jove
L’element clau en promoure espais de participació és la capacitat real de prendre
decisions, i poques maneres hi ha més clares per fer-ho que prenent decisions sobre la
despesa pública. L’Ajuntament de Deltebre destinarà cada any una quantitat
econòmica determinada a executar actuacions estrictament decidides pels joves a
través d’un sistema propositiu, de defensa de propostes o projectes i de votació
popular entre els propis joves. La única condició serà que el projecte al qual es destini
el pressupost haurà de desenvolupar-se de forma participada pels propis joves. És a
dir: s’implicaran en la seva gestió.

Objectiu 3

2
Descripció

2

S’executa el projecte
més votat, amb
participació activa del
col·lectiu juvenil. En
funció del pressupost
necessari, poden ser un
o més projectes.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Qualsevol jove
del municipi

Alcaldia

Nombre de
joves
implicats
en
l’execució
del
projecte

2017
2018
2019
2020
2021
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2

Associacionisme

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Totes els
entitats del
municipi

Cultura
Participació

Nombre
d’entitats
d’interès
jove.
Percentatg
e de joves
en entitats

2017
2018
2019
2020
2021

221.38

Cronograma

Número

221.37

Creació d’un mapa de
l’associacionisme
d’interès jove. Registre
d’entitats amb serveis
als joves i amb una xifra
rellevant de joves entre
els seus associats.
Des del SIJ es prestarà
suport tècnic, legal, de
tramitació i per a la
gestió de projectes a les
entitats amb dinàmiques
juvenils

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Totes els
entitats del
municipi

Cultura

Nombre de
consultes o
de
peticions
de suport

2017
2018
2019
2020
2021

221.39

Indicadors

Facilitar suports materials a les entitats per a l’assoliment de les seves
finalitats

Transversal

Informar les entitats del municipi de totes els recursos i serveis que
tenen els joves al seu abast per tal que ho traslladin regularment als
seus associats joves

Participació

Objectiu 1

Promoure la participació activa dels joves en les entitats del municipi

Objectiu 2

Suport associatiu
El teixit associatiu del municipi és un espai de privilegi per a l’aprenentatge democràtic
i de la participació en la vida pública de la comunitat. Així, és un funció elemental del
Pla Local de Joventut incentivar l’associacionisme i la participació dels joves en les
entitats de llarg recorregut. Més que pensar estrictament en associacions juvenils, un
concepte difícil de delimitar, treballem sobre la idea d’entitats d’interès juvenil. Ens
interessen, per tant, totes aquelles entitats que tenen com una de les seves finalitats
treballar, atendre o adreçar serveis als joves, o aquelles entitats entre els membres de
les quals hi ha un nombre rellevant de joves. Així, per al Pla Local de Joventut són
importants totes aquelles entitats que tenen alguna relació amb joves, amb
independència de la temàtica o continguts de la seva activitat.

Objectiu 3

1
Descripció

2

Convocatòria anual de
subvencions per a donar
suport al
desenvolupament
d’entitats o col·lectius
juvenils amb activitat
adreçada al col·lectiu

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Totes els
entitats del
municipi

Nombre de
peticions
de suport

2017
2018
2019
2020
2021
31
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Arrelats

2

Associacionisme

Col·lectius no
formals

Presentació d’entitats del
poble a l’IES en sessions
anuals, alternant les
diferents associacions,
per promoure’n el
coneixement entre els
joves

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Totes les
entitats del
municipi

S’establirà com una dels
paràmetres a valorar en
l’atorgament de
subvencions que en la
junta directiva de les
entitats hi hagi joves

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Educació
IES
Cultura

Cronograma

Indicadors

Transversal

Participació

222.40

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

222.42

Detecció de grups o
col·lectius de joves que
realitzen activitats o
gestionen interessos a
través de grups no
formals però estables i
actius

222.41

Edat

Facilitar l’accés dels joves espais de decisions en les entitats en els
quals participen

Accions

Objectiu 1

Incentivar l’autoorganització dels joves en col·lectius no formals per a
gestionar els seus propis interessos

Número

Promoure la renovació generacional de les entitats del municipi

Objectiu 2

Els joves decideixen
L’associacionisme i en general la participació tenen com a objectiu últim la implicació
directa dels ciutadans en l’atenció a les seves pròpies necessitats o inquietuds. En
aquesta context, promoure l’associacionisme entre els joves té a veure també amb
l’impuls a la capacitat dels joves a exercir lideratges i a tenir un paper protagonista en
les organitzacions a les que participen. Amb aquest programa s’intenta promoure la
renovació generacional a les entitats i a fer significatiu el paper dels joves en el seu
funcionament.

Objectiu 3

2
Descripció

2

Nombre de
grups
detectats
Nombre de
joves
membres
dels grups

2017
2018
2019
2020
2021

Nombre de
sessions i
d’entitats

2017
2018
2019
2020
2021

Evolució
del % de
joves
membres
de juntes
directives

2017
2018
2019
2020
2021

presentades
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Arrelats

3

Delta Jove

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Professorat
IES
Entitats del
municipi

Educació
IES

231.44

Integració en algun nivell
de l’ESO del
desenvolupament d’un
treball acadèmic que es
desenvolupi a partir del
coneixement o recerca
en el medi de Deltebre

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Estudiants
Professorat
IES
Entitats del
municipi

Educació
IES

231.45

Premi anual (curs
acadèmic) al millor
treball realitzat. Els
quatre millors treballs
s’exposen en una mostra
pública adreçada al
conjunt de la població

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Estudiants
Professorat
IES
Entitats del
municipi

Educació
IES
Alcaldia

Nombre de
participants
en la
elaboració
de la guia

Cronograma

Número

231.43

Identificació d’elements
de l’entorn natural,
realitat social, històrica i
cultural de Deltebre que
puguin integrar-se en
continguts curriculars de
l’ESO. Elaborar una guia.

Indicadors

Augmentar el coneixement de la realitat física, natural, històrica i
cultural entre la població a través del treball dels joves estudiants

Transversal

Promoure que els joves estudiants desenvolupin els coneixements
adquirits de forma pràctica al municipi

Participació

Descripció
Objectiu 1

Incorporar a l’etapa d’ensenyament secundari al municipi elements que
lliguin els coneixements curriculars amb l’entorn local

Objectiu 2

Premi Delta Jove
Per a l’arrelament de la població al seu entorn de residència resulta essencial que
l’activitat i capacitat de cadascú siguin reconeguts i valorats i que, en termes generals,
s’obri la possibilitat que puguin aplicar-se de forma concreta en el propi municipi. Així,
detectar el talent dels joves en les etapes bàsiques de la seva formació i incentivar que
dediquin les seves capacitats a conèixer l’entorn en què desenvolupen la seva vida i a
pensar propostes de millora que puguin beneficiar potencialment el conjunt de la
comunitat pot ser un instrument de dinamització local de la màxima importància.
Aquest programa promou aquesta feina des de l’etapa de l’ensenyament secundari.

Objectiu 3

1

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021

Nombre i
perfil de
visitants a
la mostra

2017
2018
2019
2020
2021
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3

Delta Jove

232.46

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Convocatòria d’un premi
o reconeixement anual al
millor TFG elaborat per
un estudiants de
Deltebre

232.48

Detecció de joves
deltebrencs que cursen
estudis universitaris i
proposar d’establir
lligams a través de les
xarxes socials,
vinculades al SIJ

232.47

Presentació pública del
premi o reconeixement i
difusió de la Beca Aquí
és Queda (programa
233)

Cronograma

Indicadors

Transversal

Participació

Edat

Prestigiar el coneixement i l’educació com a elements de creixement
personal i d’enriquiment comunitari

Accions

Objectiu 1

Premiar l’esforç acadèmic dels estudiants universitaris de Deltebre

Número

Generar elements de relació que mantinguin vius els llaços dels joves
amb el municipi quan el seu recorregut acadèmic els allunya de la
població.

Objectiu 2

Treballs de fi de grau
La realització d’estudis universitaris és probablement el primer moment en el qual els
joves del municipi desenvolupen de manera sistemàtica espais d’interès enllà del
municipi. És també, per tant, un bon moment per incentivar espais de connexió amb el
propi municipi. Tots els ensenyaments preveuen la realització d’un Treball de Fi de
Grau (TFG) com a contingut necessari per a obtenir la titulació. La possibilitat d’establir
un lligam entre aquesta tasca, que suposa un pas de cicle rellevant en la vida dels
joves, i el municipi pot contribuir a reforçar l’arrelament i el vincle amb Deltebre.

Objectiu 3

2
Descripció

2

Educació

Nombre de
joves
estudiants
detectats

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Educació

Nombre de
TFG
presentats
al premi

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Educació

Joves
estudiants

2017
2018
2019
2020
2021
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Delta jove

Accions

Edat

Cronograma

Número

233.49

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica
Educació
Alcaldia

Nombre de
candidats a
la beca

2017
2018
2019
2020
2021

Acompanyament al
projecte becat mentre es
desenvolupa amb la
participació tècnica de
les àrees municipals que
hi estiguin implicades

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Alcaldia

Nivell de
compliment
dels
objectius
del treball

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Alcaldia

Valoració
dels
productes
realitzats

2017
2018
2019
2020
2021

233.51

Convocatòria d’una beca
anual adreçada a joves
estudiants o
professionals que vulguin
aplicar algun projecte al
municipi que hi generi
retorn o beneficis socials

233.50

Indicadors

Incentivar entre els joves la voluntat de contribuir amb les pròpies
capacitats a produir millores i avenços en el municipi

Transversal

Facilitar que la dedicació acadèmica o professionals dels joves del
municipi tinguin repercussió a Deltebre

Participació

Objectiu 1

Detectar joves del municipi que realitzen estudis, recerques o treballs
de mèrit en qualsevol àmbit del coneixement

Objectiu 2

Beca. Aquí es queda
Una de les dificultats que han d’afrontar habitualment els municipis petits allunyats de
nuclis urbans de grans dimensions és el fet que els seus habitants, i especialment els
joves, no troben oportunitats adequades per desenvolupar els seus projectes
acadèmics, de recerca o professionals en la pròpia població de residència. Per aquesta
raó ideem un programa que becarà anualment un jove per tal que desenvolupi a
Deltebre algun projecte que tingui a veure amb la seva dedicació acadèmica o
professional. La condició bàsica serà que el resultat del treball becat tingui un retorn
visible i pràctic en el municipi.

Objectiu 3

3
Descripció

2

Presentació, publicació si
s’escau i del projecte
realitzat
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Actius

1

Creació

Cronograma

Indicadors

Transversal

Participació

311.52

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Col·lectius i
grups artístics
del municipi

Cultura

Nombre
joves
creadors
censats
Diversitat
de les
disciplines

2017
2018
2019
2020
2021

Creació d’una plataforma
web amb dades de
contacte, activitat i obra
dels creadors censats,
amb un sistema de
relació online, per activar
una comunitat virtual

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Col·lectius i
grups artístics
del municipi

Cultura

Nombre de
creadors a
la
plataforma.
Diversitat
de les
disciplines

2017
2018
2019
2020
2021

Dinamització d’iniciatives
grupals sorgides a partir
de la xarxa, amb suport
públic, i previsió d’una
mostra de joves creadors
si el col·lectiu s’hi implica

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Col·lectius i
grups artístics
del municipi

Cultura

Nombre
d’iniciative,
creadors
implicats i
respecussió
pública

2017
2018
2019
2020
2021

311.54

Creació d’un cens de
joves creadors de
Deltebre, sense
limitacions pel que fa a
disciplines ni nivells de
qualitat.

311.53

Edat

Mostrar al conjunt de la població la riquesa i potencial de
l’experimentació i la creativitat en els joves com a element de progrés i
enriquiment per a la comunitat

Accions

Objectiu 1

Generar una plataforma d’intercanvi i suport mutu per a
l’experimentació creativa i per a la difusió de l’activitat dels joves

Número

Detectar activitats creatives o artístiques en qualsevol disciplina que
realitzin els joves o per les quals mostrin algun tipus d’interès

Objectiu 2

I tu què fas? Xarxa d’innovació
La cultura, l’estil, les maneres d’expressar-se i la creativitat són elements essencials en
la creació d’identitat dels joves. L’adolescència i la joventut són períodes de la vida en
què prima l’experimentació i la provatura, en un procés de recerca per definir la pròpia
personalitat. Treballar els aspectes creatius amb els joves, per tant, és al mateix temps
una manera directa de connectar amb ells i un fórmula adequada per potenciar les
seves capacitats en qualsevol camp. En aquest programa s’intenta posar de relleu i
valorar qualsevol activitat creativa dels joves i generar una plataforma que en faci
difusió.

Objectiu 3

1
Descripció

3
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Actius

1

Creació

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Xarxa
d’innovació
Associacions
comercials
Establiments

Cultura
Dinamització
econòmica

Nombre de
creadors,
d’obra
exposada i
de
comerços

2017
2018
2019
2020
2021

312.56

Cronograma

Número

312.55

Mostra anual de joves
creadors, que exhibeixen
la seva obra en
establiments comercials
(aparadors, botigues,
bars, restaurants,
allotjament turístic...)
Creació d’un mapa
d’activitat econòmica
sensible amb l’art, amb
els establiments
participants. Distintiu
públic.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Xarxa
d’innovació
Associacions
comercials
Establiments

Cultura
Dinamització
econòmica

Nombre de
comerços
adherits

2017
2018
2019
2020
2021

312.57

Indicadors

Transmetre una imatge i discurs positiu en relació amb els joves,
posant en valor la seva capacitat innovadora i creativa

Transversal

Implicar el teixit comercial del municipi en la difusió i mostra d’activitat
artística

Participació

Objectiu 1

Mostrar públicament el resultat d’activitats creatives o artístiques dels
joves

Objectiu 2

Talent a l’aparador
Moltes activitats realitzades quotidianament pels joves són poc o gens visibles per al
conjunt de la població, i tot sovint es tracta d’iniciatives innovadores o creatives
d’interès per al conjunt del municipi. Aquest programa intenta generar un sistema
senzill i molt accessible per mostrar en espais resultats interessants de les activitats
creatives dels joves. A banda de posar en valor la seva activitat, fa necessària la
implicació del teixit comercial i associatiu del municipi, que d’aquesta manera s’apropa
al món i la sensibilitat juvenil.

Objectiu 3

2
Descripció

3

Projecte participat de
Talent a l’aparador,
gestionat o liderat per
Xarxa d’innovació,
seguint els criteris i
acords dels joves
creadors

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Xarxa
d’innovació
Associacions
comercials
Establiments

Cultura
Dinamització
econòmica

Nombre de
creadors
participants
Nivell
autogestió

2017
2018
2019
2020
2021
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Actius

1

Creació

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Xarxa
d’innovació

Cultura
Festival

Nombre de
joves
interessats

2017
2018
2019
2020
2021

313.59

Cronograma

Número

313.58

Creació d’un grup de
contacte entre joves
interessats dels municipi
i la direcció del festival
per fer un projecte de
participació i suport a
desenvolupar tot l’any

Programa d’activitats o
tallers formatius per
introduir els joves en el
món de la dansa i de la
gestió cultural

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Xarxa
d’innovació

Cultura
Festival

Nombre de
joves
participants

2017
2018
2019
2020
2021

313.60

Indicadors

Introduir els joves en una disciplina artística i en les tasques de gestió
d’un esdeveniment destacat

Transversal

Introduir el festival en les dinàmiques juvenils del municipi

Participació

Objectiu 1

Implicar joves del municipi en el desenvolupament d’un esdeveniment
artístic d’àmplia repercussió

Objectiu 2

Joves en dansa
Els esdeveniments artístics consolidats i amb un nivell reconegut són sempre una
oportunitat per treballar espais de dinamització amb els joves del municipi. El Festival
Deltebre Dansa, ja amb tretze edicions en el seu bagatge, té un recorregut suficient i
una maduresa de gestió com per incorporar alguna línia de treball estable al llarg de
l’any amb joves del municipi que integri la seva participació i que es pugui mostrar de
forma visible durant la realització de l’esdeveniment. Desenvolupar un projecte en
aquesta direcció pot ser beneficiós per al festival i al mateix temps una oportunitat per
desenvolupar noves dinàmiques juvenils. Cal avançar que tots els continguts d’aquest
programa han de ser contrastats i adaptats en allò que calgui amb els responsables del
festival.

Objectiu 3

3
Descripció

3

Participació del grup de
contacte en alguna
tascada, activitat o
esdeveniment durant el
festival, que sigui el
resultat de la tasca
realitzada durant l’any

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Xarxa
d’innovació

Cultura
Festival

Nombre de
joves
participants

2017
2018
2019
2020
2021

38

Pla Local de Joventut de Deltebre
Fem Plans

2017 - 2021

Actius

2

Emprenedors

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Programació de tallers o
cursos amb continguts
suggerits pels usuaris de
l’espai coworking a partir
de necessitats comunes i
que poden ser impartits
per ells mateixos

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Cronograma

Programar trobades
periòdiques entre els
usuaris de l’espai per
posar en comú el
desenvolupament de
cada projecte i buscar
sinergies

Indicadors

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Transversal

Edat

Habilitació d’un espai
amb recursos tecnològics
bàsics (xarxa, wifi,
equips, impressores...)
com a espai de treball
compartit amb capacitat
per a tres projectes

Participació

Accions

Objectiu 1

Número

321.61

Facilitar el desenvolupament de projectes joves d’emprenedoria en
l’àmbit social o civíci i empresarial

321.62

Impulsar la compartició de coneixements i recursos tècnics per fer
avançar projectes gràcies a la cooperació amb iguals

321.63

Promoure espais físics i virtuals per posar en comú idees i projectes de
desenvolupament personal dels joves

Objectiu 2

Coworking
Els espais de participació i de relació comunitària traslladats al món de l’emprenedoria
es tradueixen en el coworking o el treball col·laboratiu. Tot sovint compartir el talent
propi permet obtenir el benefici del talent dels altres. Aquesta és la idea que es vol
promoure des d’aquest programa. Gràcies als espais de relació i xarxa promoguts des
d’altres programes d’aquest mateix pla es genera un ecosistema de relacions mercès al
qual és possible posar en comú projectes personals en l’àmbit dels estudis, al recerca,
el treball o el desenvolupament professional. El Pla Local de Joventut promourà un
espai de relació amb recursos mínims que permetrà l’intercanvi de coneixement i
recursos personals per desenvolupar projectes dels joves.

Objectiu 3

1
Descripció

3

Dinamització
econòmica

Nombre
d’usuaris
de l’espai

2017
2018
2019
2020
2021

Grups o
col·lectius
emprenedors

Dinamització
econòmica

Nombre de
participants
a les
trobades

2017
2018
2019
2020
2021

Grups o
col·lectius
emprenedors

Dinamització
econòmica

Nombre de
cursos i
participants
Usuaris de
l’espai que

2017
2018
2019
2020
2021

imparteixen

cursos
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Actius

2

Emprenedors

Cronograma

Indicadors

Transversal

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica

2017
2018
2019
2020
2021

322.65

Participació

322.64

Habilitació d’espais de
treball per a dos
projectes de forma
simultània, amb mínims
recursos mobiliaris, de
comunicacions i
tecnològics
Creació d’un sistema
regulat de convocatòries
per accedir al viver, per
a un període màxim de
temps, sota unes
condicions determinades

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica

2017
2018
2019
2020
2021

322.66

Edat

Promoure l’autocupació o l’emprenedoria com a sortida professional

Accions

Objectiu 1

Facilitar l’inici de projectes de futur en el propi municipi

Número

Facilitar recursos materials i tècnics a projectes d’inici d’activitat en
l’àmbit social o econòmic

Objectiu 2

Viver de projectes
Les majors dificultats per desenvolupar projectes d’emprenedoria es donen en els
moments inicials de l’activitat, ja sigui per falta de recursos inversors, ja sigui per
entrebancs administratius, tècnics o de coneixements vinculats a l’activitat econòmica.
Amb el viver de projectes es pretén facilitar a projectes ben elaborats recursos espaials
mínims per iniciar l’activitat, suports tècnics especialitzats i preus reduïts en serveis de
gestió o planificació. Entenem l’emprenedoria, d’alta banda, des d’una doble
perspectiva: social i econòmica. Així, el viver pot donar suport a l’inici d’activitat de
noves entitats o projectes socials o a l’inici d’activitat econòmica sota fórmules
empresarials.

Objectiu 3

2
Descripció

3

Acompanyar l’espai
d’ajuts formatius, de
reducció de preu en
serveis de consultoria,
planificació, gestió,
comunicació i altres
àmbits organitzatius

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Dinamització
econòmica

2017
2018
2019
2020
2021
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Actius

3

Joves Agents JA

IES
Corresponsals

Salut
Educació

Nombre de
joves
voluntaris

2017
2018
2019
2020
2021

331.68

Cronograma

Accions

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Realització d’un curs
bàsic sobre promoció de
la salut i dinamització de
campanyes de
conscienciació sobre
hàbits saludables

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Voluntaris

Salut
Educació

Nombre de
participants
al curs

2017
2018
2019
2020
2021

Realització d’una
campanya anual de
prevenció de riscos en
salut per als adolescents
i promoció d’hàbits
saludables, cogestionada
amb els JAS

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAS

Salut
Educació

Nombre de
joves
receptors
de la
campanya

2017
2018
2019
2020
2021

Edat

Número

331.67

Captació d’un grup de
joves per formar-los com
a agents de salut, amb la
missió de dinamitzar
campanyes de promoció
d’hàbits saludables

331.69

Indicadors

Promoure entre els joves hàbits saludables

Transversal

Formar els joves en habilitats comunicatives i coneixements sobre
promoció de la salut

Participació

Objectiu 1

Generar un grup de joves voluntaris com a agents promotors de salut

Objectiu 2

JAS - Joves Agents de Salut
Els projectes d’intervenció amb joves tenen massa sovint com a punt de partida una
actitud paternalista que consisteix a presentar continguts com a pautes o normes a
seguir. Plantegem amb aquest programa la realització del primer de tres cursos curts
de dinamització especialitzada en l’àmbit de la promoció de la salut. Consta de diversos
tallers que donen informació als joves sobre salut i tècniques de dinamització per
promoure hàbits saludables entre el conjunt dels joves. És a dir: entre els seus iguals.
Intentem, per tant, convertir els mateixos joves en els transmissors de continguts que
formen part del nucli de les polítiques de joventut. D’una banda estimulem la
participació, d’una altra aportem nous coneixements als joves i en tercer lloc garantim
una millor recepció per part de la resta de joves dels missatges que estem promovent.

Objectiu 3

1
Descripció

3
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Actius

3

Joves Agents JA

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

IES
Entitats del
municipi

Cultura
Educació

Nombre de
joves
voluntaris

2017
2018
2019
2020
2021

332.71

Cronograma

Número

332.70

Captació d’un grup de
joves per formar-los com
a agents culturals, amb
la missió que participin
en la gestió de
programacions i
activitats culturals i d’oci
Realització d’un curs
bàsic sobre gestió
cultural per a la
organització
d’esdeveniments
culturals i d’oci al
municipi

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Voluntaris

Cultura
Educació

Nombre de
participants
al curs

2017
2018
2019
2020
2021

332.72

Indicadors

Promoure entre els joves la capacitat de gestionar els propis interessos

Transversal

Formar els joves en tècniques bàsiques de gestió cultural per a la
organització de programacions d’activitats

Participació

Objectiu 1

Generar un grup de joves voluntaris com a agents culturals

Objectiu 2

JAC – Joves Agents Culturals
Realització del segon de tres cursos curts de dinamització especialitzada en l’àmbit de
la promoció de la gestió cultural. Consta de diversos tallers que donen formació als
joves sobre tècniques bàsiques de gestió d’activitats i esdeveniments en el marc de
processos participatius i comunitaris. Es pretén donar eines als joves per tal que ells
mateixos puguin gestionar els projectes que responguin als seus interessos i inquietuds
i per tal que puguin promoure, en especial, ofertes d’oci que es converteixen en
alternatives a l’oci de consum. Aquest nucli de joves es podrà integrar en les
programacions i activitats dels àmbits 4.2., 4.3. i 4.4.

Objectiu 3

2
Descripció

3

Participació dels JAC,
cada any, en la gestió
d’algun esdeveniment
cultural o d’oci al
municipi, amb especial
atenció pels programes
de l’àmbit 4

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAC

Cultura
Educació

Nombre
d’activitats
en què
participen i
de públic
de les
activitats

2017
2018
2019
2020
2021
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Actius

3

Joves Agents JA

Accions

Edat

Cronograma

Número

333.73

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

IES
Entitats del
municipi

Educació

Nombre de
joves
voluntaris

2017
2018
2019
2020
2021

Realització d’un curs
bàsic sobre comunicació i
informació juvenil per
aplicar després en la
difusió d’informacio
d’interès a l’IES i en
entitats

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Voluntaris

Educació

Nombre de
participants
al curs

2017
2018
2019
2020
2021

Actuació dels JAI com a
corresponsals, de forma
habitual i durant tot
l’any, a l’IES i d’enllaç i
suport comunicatiu a
entitats del municipi

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAI

Educació

Nombre de
JAI i de
destinataris
de les
seves
accions

2017
2018
2019
2020
2021

333.75

Captació d’un grup de
joves per formar-los com
a agents informadors
amb la missió que actuïn
com a corresponals a
l’IES o en entitats del
municipi

333.74

Indicadors

Promoure entre els joves la capacitat de gestionar els propis interessos

Transversal

Formar els joves en tècniques bàsiques de comunicació i difusió en la
xarxa per a millorar l’accessibilitat al SIJ

Participació

Objectiu 1

Generar un grup de joves voluntaris com a agents informadors

Objectiu 2

JAI – Joves Agents Informadors
Realització del tercer de tres cursos curts de dinamització especialitzada en l’àmbit de
la comunicació i la informació juvenil. Consta de diversos tallers que donen formació
als joves sobre tècniques de comunicació i difusió pensades per als continguts propis
del SIJ. S’adreça específicament als delegats de curs de l’IES i a l’equip de
corresponsals que organitza el SIJ. Es tracta que els joves millorin la capacitat d’ús de
les xarxes i dels instruments de comunicació, i que realitzin adequadament tasques
d’atenció a les consultes que habitualment realitzen els seus iguals. Es garanteix una
millor recepció i acceptació de les informacions pròpies del SIJ i s’incrementa la
capacitat d’aprofitar el potencial d’aquest tipus de recurs. Aquest nucli de joves podrà
participar i col·laborar en el desenvolupament de l’àmbit 1.1. Recursos.

Objectiu 3

3
Descripció

3

comunicatives
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Ferms

1

Salut

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAS

Salut
Educació
IES

Nombre
grups
classe i
joves als
quals
arriben les
accions

2017
2018
2019
2020
2021

411.77

Cronograma

Número

411.76

Accions dels JAS a l’inici
de cada curs a l’IES
sobre una temàtica
diferent lligada a la
salut. Els continguts i les
tècniques emprades les
decideixen ells mateixos.
Valoració de les accions
realitzades en processos
de diàleg entre el propi
alumnat, liderat pels
propis JAS. A mitjan
curs.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAS

Salut
Educació
IES

Nombre
grups
classe i
joves als
quals
arriben les
accions

2017
2018
2019
2020
2021

Consulta/enquesta breu
sobre els continguts de
la campanya o accions
realitzades per valorar
els coneixements o
sensibilitat dels alumnes
sobre el tema. A final de
curs

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAS

411.78

Indicadors

Corresponsabilitzar els joves en la difusió de missatges relacionats amb
la salut

Transversal

Generar diàleg entre els propis adolescents sobre aspectes relacionats
amb la salut, habitualment allunyats dels seus interessos immediats

Participació

Objectiu 1

Millorar la capacitat d’aproximació emocional amb els adolescents per
transmetre missatges de prevenció i autoconeixement en l’àmbit de la
salut

Objectiu 2

JAS l’insti
L’espai de contacte per excel·lència amb els adolescents és el centre d’ensenyament
secundari. Les campanyes preventives relacionades amb la salut i la promoció d’hàbits
saludables topen habitualment amb la dificultat de connectar realment amb la realitat i
sensibilitat juvenil i corren sempre el risc de convertir-se en sessions rutinàries a les
qual s’hi ha assistit obligatòriament, però sense la mínima predisposició ni receptivitat.
El gran repte en aquestes actuacions és la connexió emocional amb els joves. Aquest
programa recull la iniciativa del programa 3.3.1. i proposa desenvolupar anualment
una campanya o accions concretes liderades i protagonitzades pels propis joves. Els
JAS.

Objectiu 3

1
Descripció

4

Salut
Educació
IES

Nombre
grups
classe i
joves als
quals
arriben les
accions

2017
2018
2019
2020
2021
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Ferms

1

Salut

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAS
Entitats

Salut
Cultura
Participació

Nombre
d’accions,
de joves
destinataris
concrets i
genèrics

2017
2018
2019
2020
2021

412.80

Cronograma

Número

412.79

Accions informatives en
tres esdeveniments d’oci
anuals amb participació
majoritària de joves
(Carnaval, Festa Major i
Quintos) concertada amb
entitats especialitzades
Espai genèric i
permanent de difusió
sobre composició i
efectes de substàncies
en espai web i xarxes del
SIJ

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAS

Salut

Visites web

2017
2018
2019
2020
2021

412.81

Indicadors

Implicar els propis joves en el coneixement i difusió de les substàncies
i els seus efectes

Transversal

Conscienciar sobre els efectes dels consums en l’activitat quotidiana i el
desenvolupament futur

Participació

Objectiu 1

Informar els adolescents de la composició i efectes de les substàncies
de consum habitual en espais i temps d’oci

Objectiu 2

Què prens?
Un dels eixos centrals en l’ambit de la prevenció en hàbits de salut entre els
adolescents és el coneixement i conscienciació sobre els consums de substàncies. Més
enllà de la difusió de missatges de prevenció explícita (no consumeixis), l’actuació des
de l’àmbit de les polítiques de joventut ha de consistir en responsabilitzar els joves
sobre la naturalesa i efectes dels consums i en l’oferta d’alternatives d’ocupació del
temps lliure en els moments durant els quals es consumeix habitualment. La primera
actuació, per tant, consisteix a facilitar informació amb mecanismes que generin
empatia i que permetin una conscienciació real. Combinat amb l’acció dels JAS, aquest
programa preveu instaurar accions periòdiques en aquesta direcció.

Objectiu 3

2
Descripció

4

Incorporació d’accions
informatives sobre
consums en activitats
d’oci de risc potencial.
Condicionar la realització
de les activitats a la
realització d’accions

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

JAS
Entitats

Salut
Cultura

Nombre
anual
d’activitats
amb
accions

2017
2018
2019
2020
2021

informatives
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Ferms

1

Salut

Accions

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Salut
CAP

Nombre de
consultes
ateses

2017
2018
2019
2020
2021

413.83

Cronograma

Número

413.82

Obertura d’un canal web
i un espai físic d’atenció
derivat del SIJ per
atendre de forma
anònima consultes i
peticions d’orientació en
matèria de salut
Coordinació amb serveis
del CAP i de la regidoria
de Salut per a l’atenció
de les consultes rebudes
i, si fos escaient, la
derivació especialitzada

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Salut
CAP

Creació
efectiva
d’un
protocol de
relació

2017
2018
2019
2020
2021

413.84

Indicadors

Detectar casos de necessitat informativa o d’orientació entre els joves
que participen de les dinàmiques habituals de Joventut

Transversal

Afavorir l’accés dels joves als serveis propis del sistema general de
salut en aquest àmbit

Participació

Objectiu 1

Facilitar als joves la formulació de consultes sobre salut en condicions
de confidencialitat i proximitat afectiva

Objectiu 2

Connecta el CAP
A banda de les actuacions en clau de proximitat i amb elements de dinamització
pròpies de la política de joventut, la funció essencial de prevenció i actuació en l’àmbit
dels consums correspon als serveis del sistema general de salut. No tindria sentit que
els programes que el Pla Local de Joventut destina a aquestes qüestions no es
coordinessin ni sumessin valor i eficàcia amb l’activitat dels professionals de la salut.
Per tant, aquest programa estableix un canal de difusió i recepció de consultes i
primera atenció en aquest àmbit en el propi SIJ, buscant l’aprofitament del treball en
proximitat de Joventut per fer posteriorment les derivacions que en cada cas siguin
oportunes.

Objectiu 3

3
Descripció

4

Anàlisi anual de casos i
consultes ateses per
extreure’n conclusions i
orientar les accions a
desenvolupar en futures
campanyes

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Salut
CAP

Anàlisi
quantitatiu
i qualitatiu
d’accions
realitzades

2017
2018
2019
2020
2021
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Ferms

2

Oci, oh sí!
Omple l’agenda
El calendari anual és ple d’esdeveniments i activitats, públiques o privades, que poden
ser potencialment d’interès juvenil, però que no sempre tenen la difusió adequada. La
presa de consciència d’aquest interès, a més, pot facilitar que aquestes activitats es
modulin per atendre amb major eficàcia els joves o fins i tot per adaptar els seus
continguts. La primera necessitat, però, es visualitzar de forma organitzada el conjunt
d’aquesta oferta, fer-la pública de forma intensiva i buscar línies d’encaix amb les
dinàmiques juvenils. En aquest programa, per tant, no es pretén tant generar nova
activitat com aprofitar la que ja existeix i adaptar-la a interessos i necessitats juvenils.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Valoració de l’oferta
d’activitat i serveis als
joves cada any amb el
programa 221 Empenta
Jove per trobar espais de
millora i necessitat de
cobrir mancances

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Empenta Jove

Cronograma

Sistema estable de
difusió de les
programacions
detectades a traves de
les xarxes, amb
impactes setmanals
(mínim) o diaris (òptim)

Corresponsals
Entitats

Indicadors

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Transversal

Accions
Creació d’una agenda
anual d’activitats
d’interès juvenil,
articulada a través de
l’acció 112.6, via web i
xarxes, amb actualització
continua

Participació

Número

421.85

Analitzar de forma permanent les característiques de l’activitat
adreçada als joves per valorar si cal ampliar-la, cobrir espais buits,
modificar-ne continguts o millorar-ne algun aspecte concret

421.86

Difondre a tots els àmbits possibles l’oferta existents i garantir
l’accessibilitat per a tots els joves, amb independència de la seva
condición cultural, social o econòmica

421.87

Objectiu 2

Visualitzar el conjunt de l’oferta d’activitat adreçada als joves o de
potencial interès per a ells

Objectiu 3

Objectiu 1

1
Descripció

4

EAC
Totes les
àrees
municipals

Nombre de
registres
de l’agenda
Anàlisi per
àmbits i
incidència

2017
2018
2019
2020
2021

EAC
Ràdio
municipal

Nombre i
periodicitat
d’impactes
via xarxes i
altres
mitjans

2017
2018
2019
2020
2021

Resultats
de les
valoracions
anuals

2017
2018
2019
2020
2021
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2

Sense joves no hi ha festa
Tan cert com que el calendari festiu anual té o hauria de tenir un abast
intergeneracional, no sempre els joves són atesos amb la intensitat adequada en les
programacions. D’altra banda, en ocasions les activitats que se’ls adrecen en conceben
com un espai a banda, amb poca relació amb la resta d’activitats o de públics. Aquest
programa es planteja treballar la necessitat que totes les manifestacions populars del
calendari festiu anual integrin activitats pensades per als joves o que modifiquin les
que ja es realitzin per tal que incloguin elements que puguin ser d’interès o atractius
per als joves.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Identificar els actes que,
formant part de
programacions festives
tradicionals, s’adrecen
específicament als joves
(programa 421)

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Cultura

Nombre de
joves
participants
en
comissions

2017
2018
2019
2020
2021

Nombre i
% de joves
entre el
públic a les

2017
2018
2019
2020
2021

organitzadores

Cultura

programacions

festives

Empenta Jove

Cultura

Cronograma

Recollir dades de
participació en les
activitats culturals i
festives del municipi en
les quals es segmenti per
trams d’edat

Empenta Jove

Indicadors

Edat
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Transversal

Accions
Facilitar que s’incorporin
joves o representants
joves d’entitats en les
comissions o grups
organitzadors dels
esdeveniments del
calendari festiu

Participació

Número

Programar activitats específiques per a públic jove en les
programacions culturals públiques i privades del municipi

422.88

Avaluar la participació dels joves en els esdeveniments habituals del
calendari festiu del municipi

422.89

Incorporar l’atenció als joves com un element necessari en totes les
programacions d’activitat popular del municipi

422.90

Objectiu 1

2

Objectiu 2

Ferms

Objectiu 3

4
Descripció

2017 - 2021

% d’actes
adreçats o
adequats
per a joves
en les
programacions

festives

2017
2018
2019
2020
2021
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Oci, oh sí!

Cronograma

Indicadors

Transversal

Nombre de
participants
a la rua i
% de joves

2017
2018
2019
2020
2021

423.92

Participació
Entitats
Col·lectius
informals
Comissió de
festes

Entitats
Col·lectius
informals
Comissió de
festes

Cultura

Organització de la Festa
Jove, amb un eix temàtic
que es tria a través d’un
procés participatiu online

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Nombre de
participants

2017
2018
2019
2020
2021

Incorporació dels joves
que col·laboren amb la
Comissió de Festes en
l’organització del
Carnaval a la dinàmica
de l’Empenta Jove
(programa 211)

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Empenta Jove
Comissió de
Festes

Cultura

Nombre de
joves
participants
a la
Comissió
de Festes

2017
2018
2019
2020
2021

423.91

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Cultura

Organització de la Rua
de Carnaval, amb
participació de joves a
través de comparses

423.93

Edat

Oferir propostes d’oci festiu, alternatives a l’oci de consum habitual

Accions

Objectiu 1

Promoure les relacions intergeneracionals a partir del treball conjunt en
activitats però també dedicant esforços a l’organització d’actes
adreçats a grups determinats d’edat

Número

Afavorir l’arrelament dels joves als municipi a partir de la participació
en esdeveniments del calendari festiu popular

Objectiu 2

Carnaval
La celebració del Carnaval és probablement l’esdeveniment anual del calendari festiu
tradicional amb major participació dels joves, amb dinàmiques específiques molt
consolidades. No es tracta només que els joves s’integrin a la festa, sinó que són
protagonistes d’un part molt rellevant de l’esdeveniment. Hi tenen cabuda tant com a
destinataris de les activitats, com en la participació a les tasques organitzatives i
finalment com principals articuladors de l’acte de major transcendència
intergeneracional, com és la rua, que aplega anualment a voltant d’un milers de
persones inscrites, al marge del públic. En aquest cas, per tant, aquest programa es
planteja essencialment mantenir viva i activa la dinàmica, atesa la seva consolidació,
per tal que actuï com exemple de participació juvenil en altres àmbits de la vida local.

Objectiu 3

3
Descripció

4
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4

Ferms

3

Ets gran

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

Nombre

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

Nombre

Elecció de reina i míster
de la gala, i dames
d’honor per a la Festa
Major del municipi.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35
12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

Nombre

431.96

Festa amb música de ball

d’asssistents

a l’acte

d’asssistents

a l’acte

d’asssistents

a l’acte

Cronograma

Accions

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Edat

Número

Gra Gala de quintos. Un
esdeveniment en que es
presenten socialment els
quintos (nois i noies),
que aquell any en
compleixen 18.

431.95

431.94

Indicadors

Difondre un missatge social positiu sobre la joventut

Transversal

Afavorir la cohesió social al municipi

Participació

Descripció
Objectiu 1

Facilitar la relació generacional en un tram d’edat concret a través d’un
espai de socialització eminentment lúdic

Objectiu 2

Quintos. Gran gala
Les activitats lligades a l’entrada en la majoria d’edat (18 anys) s’han consolidat a
Deltebre com un espai de trobada i relació generacional, que facilita la socialització i
cohesiona la comunitat. Més enllà dels actes concrets, es tracta d’una celebració de la
joventut, amb un missatge positiu de vitalitat i optimisme, que ha de poder ser utilitzat
com a escenari de treball de proximitat i dinamització que pugui, indirectament,
repercutir en altres projectes adreçats a la joventut.
Les diverses celebracions
s’articulen al voltant de l’anomenada Gran Gala de Quintos, entesa com a
reconeixement al grup de nois i noies que assoleixen la majoria d’edat i com a activitat
essencialment lúdica.

Objectiu 3

1

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
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Ets gran

Cronograma

Indicadors

Transversal

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

2017
2018
2019
2020
2021

432.98

Participació

432.97

Organització de la
Quintada Express, una
cursa d’orientació
adreçada als quintos
(nois i noies)

Organització del
Correbar, acte lúdic de
celebració, amb música i
sopar en honor als
quintos

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

2017
2018
2019
2020
2021

432.99

Edat

Difondre un missatge social positiu sobre la joventut

Accions

Objectiu 1

Afavorir la cohesió social al municipi

Número

Incorporar simbòlicament els joves a la vida de plena ciutadania

Objectiu 2

Quintos. Penya jove
El poble fa reconeixement i dona la benvinguda a la majoria d’edat als joves que
compleixen 18 anys dedicant-los un espai i activitats específiques durant la Festa Major
del Municipi. Tot i que externament només és visible la part lúdica i de celebració, no
deixa de complir una certa funció ritual de benvinguda a la ciutadania activa. Aquest
acte, acompanyat del conjunt d’actuacions del Pla Local de Joventut que vol promoure
els aprenentatges participatius i la implicació dels joves en la vida del municipi, pot
tenir un paper rellevant com a porta d’entrada a una vida comunitària més rica.

Objectiu 3

2
Descripció

4

Gran Festa dels Quintos,
com a tancament de la
programació, amb
música de ball i
actuacions musicals

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

2017
2018
2019
2020
2021
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Ferms

3

Ets gran

Cronograma

Accions

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

2017
2018
2019
2020
2021

Els quintos de cada any
s’afegeixen, en el marc
de l’organització de les
activitats previstes, a
l’Empenta Jove.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.
Empenta Jove

2017
2018
2019
2020
2021

Edat

Número

433.100

Elaboració d’un catàleg
de propostes
interessants d’activitat
cultural o formació que
pugui ser adequat per a
lús de l’ajut econòmic. El
catàleg es lliura a tots
els quintos.

433.102

Tots els quintos reben
una aportació econòmica
com a ajut al seu
projecte personal. S’ha
d’usar en activitat
cultural, formació o
projecte professional.

433.101

Indicadors

Promoure la participació dels joves en accions formatives
complementàries o especialitzades en algun àmbit del seu interès

Transversal

Conscienciar sobre la importància de mantenir pràctiques culturals com
a element formatiu essencial

Participació

Objectiu 1

Animar els joves a emprendre accions determinants per a la
construcció del seu projecte vital en clau positiva

Objectiu 2

En què te’ls gastes?
L’accés a la majoria d’edat no deixa de ser un pas significatiu en el procés de
construcció del propi projecte personal dels joves i suposa l’assumpció de
determinades responsabilitats amb el propi creixement. S’incorpora a aquest ritual de
pas un programa que vol ser al mateix temps una campanya per empoderar els joves
en la presa de decisions sobre de decisions sobre el seu futur immediat. Es concreta un
ajut econòmic que s’ha de destinar necessàriament a alguna despesa relacionat amb
aspectes culturals, formatiuo o professinals dels nois i noies que compleixen 18 anys.

Objectiu 3

3
Descripció

4

12-16
17-18
19-25

Els quintos.
Nois i noies
que fan 18
anys.

2017
2018
2019

26-30

2020

31-35

2021
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Ferms

4

Esport

Accions

Edat

Cronograma

Número

441.103

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Empenta Jove
Entitats

Esports

Nombre
d’equips
inscrits i de
joves
implicats

2017
2018
2019
2020
2021

Grup impulsor de la lliga,
integrat per un membre,
mínim, de cada equip
inscrit. Fan tasques de
coordinació i decideixen
sobre criteris. S’hi
impliquen fins al màxim
nivell que decideixin.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Grup impulsor
Empenta Jove
Entitats

Esports

Nombre de
joves
integrats
en el grup
impulsor

2017
2018
2019
2020
2021

Programació d’activitats
lúdiques paral·leles als
partits o competició
(sopars informals,
petites actuacions,
sortides...) organitzades
pel grup impulsor

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Grup impulsor
Empenta Jove

Esports

Nombre
d’activitats
i de joves
participants

2017
2018
2019
2020
2021

441.105

Organització d’una
competició lúdica
multiesportiva lúdiques
durant l’estiu, en espais
oberts i en horaris no
habituals per no
interferir amb activitats o
horaris laborals

441.104

Indicadors

Promoure la participació entre els joves usuaris d’activitats esportives

Transversal

Incentivar la pràctica de l’esport al marge de dinàmiques competitives i
com a eina de salut i socialització

Participació

Objectiu 1

Generar propostes d’oci alternatiu a les ofertes d’oci de consum

Objectiu 2

A l’estiu, lliga!
La generació d’oferta d’oci alternativa és un dels mecanismes de prevenció inespecífica
més eficaços. Permet, d’una banda, oferir propostes d’ocupació del temps lliure amb
valor afegit i, d’una altra, és una oportunitat per estimular espais de participació amb
la implicació dels mateixos joves en el disseny i organització de les activitats. En
l’ampli ventall de temàtiques sobre els quals es pot programar, el que ofereix d’entrada
major acceptació entre els joves és l’esport. Per això, una bon sistema per iniciar
dinàmiques participatives en un terreny en el qual fins al moment ha estat verge és fer
propostes d’esport lúdic en el període més llarg de temps lliure per als joves
adolescents: l’estiu.

Objectiu 3

1
Descripció

4
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Ferms

4

Esport

442.107

La organització serà
inicialment de
l’ajuntament, amb oferta
limitada, però es
promourà la participació
perquè els joves vagin
assumint la organització
i ampliació de continguts

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Empenta Jove
Entitats

442.108

La gestió de les
programacions Pista, que
vinc, es sotmetrà a
opinió i a discussió a les
trobades Empenta Jove i
s’animarà el col·lectiu a
assumir-ne la gestió,
amb poder de decisió.

12-16
17-18
19-25
26-30
31-35

Empenta Jove
Entitats

17-18

Empenta Jove
Entitats

Esports
Cultura

19-25

Indicadors

Accions

12-16

Edat

Número

442.106

Programació d’activitats
lúdiques (esport, cultura,
oci) en les pistes
poliesportives de en
horaris nocturns, de cap
de setmana, en períodes
de dos mesos durant la
tardor i l’hivern

Nombre
d’activitats
i de
participants

Cronograma

Prevenir hàbits de consum i comportaments de risc

Transversal

Estimular l’autorganització dels joves per gestionar l’oferta d’activitat

Participació

Objectiu 1

Promoure oferta d’activitat d’oci alternatiu estable

Objectiu 2

Pista, que vinc
Les dues pistes poliesportives del municipi compleixen funcions cíviques més enllà de
les estrictament esportives. Són un recurs bàsic que ha d’estar també a disposició de la
política de joventut. Més enllà de les campanyes d’activitats programades en vacances,
cal generar una oferta estable durant els períodes de màxima activitat laboral i
acadèmica com a oferta alternativa a l’oci de consum. Es programarà en tardes i
vespres de divendres i dissabtes en cicles de dos mesos. Es planteja com a objectiu a
mig termini que la decisió sobre els continguts i la pròpia organització recaigui en els
propis joves.

Objectiu 3

2
Descripció

4

2017
2018
2019

26-30

2020

31-35

2021
Esports
Cultura

Nombre
d’activitats
dissenyades

o

organitzades

pels joves

Esports
Cultura

Nombre
d’activitats
dissenyades

o

organitzades

pels joves

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
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Recursos
La incorporació progressiva de recursos al pla ha de permetre l’aplicació
pautada dels diferents programes previstos. Tal com veurem en l’apartat de
temporització, el desplegament dels àmbits d’intervenció es sincronitza amb
la dotació de recursos humans, amb un creixement pressupostari prudent i
amb la previsió futura d’incorporació d’espais de dinamització i servei. La
duració extensa del pla, amb cinc anys de perspectiva, permet que la
planificació de la darrera etapa en la dotació d’aquests recursos quedi
ubicada en la tercera i quarta anualitat, moment en el qual l’evolució
pressupostària del consistori i resultats dels programes executats permetrà
afinar millor les necessitats concretes per als darrers mesos d’aplicació.
Tanmateix, en el planejament que fem en aquest document de la política
local de joventut, apuntem les dotacions mínimes que caldrà activar per
garantir, com a mínim, la continuïtat de les actuacions previstes i, de forma
òptima, la progressió i creixement que proposem com a necessaris.
Per fer-ho, especifiquem de forma separada els recursos humans,
pressupostaris i infrastructurals. Tot i que la incorporació d’aquestes tres
tipologies de recursos ha de ser coordinada, l’ordre en què els descrivim és,
de fet, un ordre de prioritat. Així, l’element essencial en tota política de
joventut ha de ser, sense cap mena de dubte, la configuració d’un equip
humà que executi els programes i accions previstes però, sobretot, que
engegui els processos necessaris per al treball de proximitat i que generi el
vincle imprescindible per activar un espai d’interlocució que es pugui
consolidar com a plataforma bàsica de treball. Els recursos humans seran
complementats amb un pressupost que, malgrat les previsibles limitacions,
ha de tendir a un creixement continuat, i amb una dotació d’equipaments
que, si be en un moment inicial poden ser els mínims necessaris, requerirà
un pas endavant decidit en la darrera etapa del pla.

Recursos humans
El punt de partida de l’equip de recursos humans és la dedicació parcial de
personal municipal que compagina el desenvolupament dels programes de
joventut amb altres responsabilitats tècniques.
Així, durant el primer any d’aplicació del pla es preveuen les tasques
bàsiques les dedicacions mínimes que la Cap de l’Àrea de Dinamització
Social i Participació Ciutadana (2 hores setmanals) i de la Tècnica de
Joventut adscrita a aquesta àrea (12 hores setmanals).
A partir de 2018, l’activació dels serveis de referència del pla ens portarà a
la incorporació d’un tècnic per desplegar els programes d’informació juvenil,
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per iniciar les tasques de dinamització i interlocució bàsiques i per posar les
bases del sistema de participació previst.
En les anualitats successives del pla, la dedicació d’aquests professionals
s’incrementarà paulatinament, al mateix ritme que es vagin desplegant els
diferents programes. En la taula que segueix es proposa una progressió
òptima.

CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE RECURSOS HUMANS
Anualitats
Professionals
2017
2018
2019
2020
2021
Cap Area Dinamització Social i
2 h.
2 h.
2 h.
2 h.
2 h.
Participació Ciutadana
Tècnica de Joventut
12 h.
12 h.
12 h.
20 h.
20 h.
Informador / dinamitzador
10 h.
20 h.
20 h.
40 h.
Educador / Dinamitzador
10 h.
20 h.

A les tasques bàsiques de la tècnica de joventut veiem que el 2018 s’hi
afegeix un informador a temps parcial per iniciar el desplegament de
serveis, amb una dedicació que s’ampliarà progressivament fins arribar a la
jornada completa el cinquè any d’aplicació del pla.
Finalment, quan els processos de participació ja tinguin un desplegament
significatiu i el volum d’activitat per la via comunitària tingui un pes
rellevant, serà necessària la incorporació d’un educador/dinamitzador que
consolidi el sistema i li permeti una adequada projecció de futur. La seva
incorporació s’ha de produir en el quart any del pla per arribar a la mitja
jornada el cinquè any.
Aquestes incorporacions estan sotmeses, lògicament, a les disponibilitats
pressupostàries, però en tot cas dibuixen un patró de creixement clar,
prudent perquè és progressiu, però amb la clara determinació de consolidar
la política de joventut com un espai de gestió pública important en el
conjunt de l’acció municipal.
Una quantitat significativa de programes del pla preveuen la participació
complementària d’equips o agents externs que s’incorporen a la dinàmica
del pla de manera puntual (formació dels JAS, JAC i JAI, impulsors de
Garantia Juvenil...), i en molts casos també la cooperació amb altres tècnics
municipals per la via de la transversalitat (esports, cultura, salut...). Això
vol dir que l’amplitud de professionals que dedicaran temps i esforç a la
política de joventut tindrà un grau rellevant de diversificació i
d’especialització. Però és molt important tenir en compte que totes aquestes
accions i suports complementaris només quallaran i permetran consolidar
les dinàmiques participatives i d’accions continuada si es configura un equip
que aprofiti les sinergies que es generin. Així, la dinamització impulsada
pels formadors els JAS, JAC i JAI, per exemple, no servirà de gran cosa si
no es compta amb un dinamitzador estable que acompanyi les activitats
dels nois i noies que s’integrin al programa. O que les programacions
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participades d’oci alternatiu quedaran ubicades en el calendari anual de
forma aïllada, sense connexió amb la realitat juvenil, si no hi ha una tasca
d’acompanyament que consolidi el nucli de participació.
Es configuren així, com a figures tècniques centrals del pla, l’informador i
l’educador/dinamitzador, la incorporació dels quals serà necessàriament
pausada i progressiva.

Pressupost
El pressupost anual d’activitats per als serveis de joventut té una partida
econòmica bàsica que s’anirà incrementant moderadament cada any, i es
complementa amb partides específiques per a les dues activitats d’oci de
referència (Carnaval i Quintos).
A aquesta estructura general caldrà afegir-hi, a partir de 2020, una partida
específica per atendre els projectes específics de participació, que en
aquella data hauran adquirit ja un estat de maduració suficient com per
iniciar una nova fase en la seva progressió, més ambiciosa.
Mostrem en la taula següent la proposta de progressió del pressupost.

CALENDARI DE PROGRESSIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Anualitats
Partides
2017
2018
2019
2020
Serveis i activitats
12.000
13.500
15.000
16.500
Carnaval
13.000
13.000
13.000
13.000
Quintos
18.000
18.000
18.000
18.000
Participació i dinamització
1.000
3.000
TOTAL
43.000 44.500 47.000 50.500

2021
18.000
13.000
22.000
5.000
58.000

Equipaments
Durant els cinc anys d’aplicació del pla es preveu un espai bàsic com a
referència de la política de joventut, l’actuació en altres equipaments públics
com a espais de socialització i per a interlocució amb els joves i preveu
l’adaptació de sales específiques en altres equipaments per a usos concrets.
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Servei d’Informació Juvenil (SIJ)
S’ubicarà a partir de 2018 al nou edifici de la Biblioteca Pública inaugurant a
mitjan 2017. A més de l’espai d’atenció directe al públic comptarà amb
zones privades per a l’atenció de consultes o assessories o serveis
d’orientació individual
Aula d’estudi
A partir de 2019 s’habilitarà un o diversos espais com a aula d’estudi. La
seva ubicació s’acordarà amb la Biblioteca Pública i, opcionalment, amb l’ús
en períodes específics d’altres sales disponibles en equipaments públics. La
planificació d’aquests usos s’ha de produir durant la segona meitat de 2018,
després de valorar el funcionament i dinàmiques del SIJ i la demanda
existent del servei entre els joves.
Espai de dinamització
Després d’una progressió adequada dels programes del pla, durant 2021
serà imprescindible habilitar o projectar per a l’any següent un espai
polivalent com a lloc de trobada i dinamització dels joves. Les dinàmiques
generades, els serveis i els programes de participació i estímul als projectes
de promoció no podran tenir continuïtat ni viabilitat sense disposar d’un
espai d’aquestes característiques. Es preveu al final del present pla tenint
en compte que aquest equipament no existeix en l’actualitat i per assegurar
un marge ample de temps per fer-ne possible i viable la seva posada en
funcionament. En qualsevol cas, no seria assumible reeditar l’actual pla
sense disposar d’un equipament d’aquestes característiques. D’altra banda,
en el moment de projectar-lo, i en un funció de les possibilitats detectades,
seria interessant plantejar la possibilitat d’un equipament més ampli que
inclogués el SIJ, traslladant-lo des de la seva ubicació actual a la Biblioteca
Pública. Les sinergies entre les dues funcions bàsiques (prestació de serveis
i impuls de la dinamització) s’alimentessin complementàriament.
Coworking i viver
Els programes vinculats a aquests serveis estan previstos per a la darrera
anualitat del pla, de manera que hi ha marge per planejar-los i per preveure
la seva ubicació compartida amb l’espai de dinamització previst en el punt
anterior. De manera òptima es podria tractar d’un equipament únic amb
una especialització parcial dels seus espais per a aquesta finalitat.
Espais complementaris
Les actuacions derivades del pla es desenvolupen en bona part es espais de
referència dels joves, que estan ubicats en la majoria d’ocasions en altres
equipaments públics. Destaquem, durant l’aplicació del pla, l’ús d’aquests
espais:
IES Deltebre
Pistes poliesportives municipals
Espais i sales de reunió a l’ajuntament i en altres equipaments públics
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Temporització
L’execució de tots els progames del pla s’organitza temporalment en funció
d’una lògica tècnica (cal seguir un ordre determinat en les accions a
realitzar per tal que els seus resultats facin avançar els processos
adequadament) i de la disponibilitat dels recursos (en quin moment és
possible disposar de l’equip tècnic necessari, dels espais idonis i del
pressupost mínim recomanable).
Així, veurem que els cinc anys d’aplicació prevista del pla es podrien
subdividir en tres etapes bàsiques, en les quals les prioritats són diferents.
Veiem-les.
Fase 1. Anys 2017 i 2018
En el punt de partida tenim una disponibilitat baixa de recursos i ens
trobem sense projectes genèrics de dinamització. Comptem amb alguns
esdeveniments que ja s’han consolidat i que constitueixen cites anuals fora
de tot dubte (Carnaval i els Quintos) i accions desenvolupades en àmbits de
prioritat indiscutible, com l’ocupació. Durant aquests dos primers anys del
pla, per tant, allò essencial serà posar en marxa els serveis bàsics a partir
dels quals s’organitzarà tot el pla (informació juvenil, serveis d’orientació i
presència a la xarxa), consolidar les activitats de referència (Carnaval i
Quintos), fer les primeres passes per articular un sistema de participació i
dinamització (Empenta Jove, Joves Agents i presència a l’IES) i propostes
genèriques d’oci (Agenda Jove).
Fase 2. Anys 2019 i 2020
Durant aquest bienni es desplegaran del tot els programes de dinamització,
es desenvoluparan les propostes de participació i treball comunitari, es
faran actuacions concretes per complementar els serveis d’orientació, es
treballarà a fons les propostes alternatives d’oci i s’impulsaran els
programes centrals de l’eix 3. (Actius).
Fase 3. Any 2021
Durant el darrer any d’aplicació del pla tots els programes estaran ja en
funcionament, i tindran una especial repercurssió qualitativa aquells que
s’hauran anat desenvolupant durant els anys anteriors (oci alternatiu,
participació, ocupació i els de l’eix 2. (Arrelats).
La idea general és que el 2021 s’hagi completat el desplegament del
conjunt del pla, configurant un model de política de joventut adaptat a les
necessitats i característiques de Deltebre. Serà el moment idoni per fer-ne
una revisió a fons i planejar una nova etapa, amb unes bases de treball ja
consolidades i en situació òptima per fer un salt endavant.
En la taula de la pàgina següent veiem, a grans trets, l’execució paulatina
del pla. El color vermell expressa els anys durant els quals s’executa de
forma efectiva el programa, i el color gris aquells anys durant els quals hi
ha una aplicació parcial i progressiva abans d’arribar a l’execució completa.
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TEMPORITZACIÓ DELS PROGRAMES DEL PLA

3. Actius

2. Arrelats

1. Emancipats

Eixos i
àmbits
1.1.
Recursos
1.2.
Educació

112. Web
113. Xarxa
121. Orientació
122. Aula d’estudi
123. Jornada
131. Orientació

1.4.
Habitatge

141. Orientació

2.1.
Participació

211. Empenta Jove

2.2.
Assme.

2017

Anualitats
2018 2019 2020 2021

111. Servei Inf. Juvenil

1.3.
Ocupació

132. Garantia Juvenil
142. Borsa
212. Pressupost Jove
221. Suport associatiu
222. Els joves decideixen
231. Premi Delta Jove

2.3.
Delta Jove

3.1.
Creació
3.2.

Emprenedor

3.3.
Joves
Agents

4.1.
Salut

4. Ferms

Programes

4.2.
Oci, oh,
sí!
4.3.
Ets gran!
4.4.
Esport

232. Treballs de fi de grau
233. Beca. Aquí es queda
311. I tu què fas? Xarxa
312. Talent a l’aparador
313. Joves en dansa
321. Coworking
322. Viver de projectes
331. JAS
332. JAC
333. JAI
411. JAS a l’insti
412. Què prens?
413. Connecta (CAP)
421. Omple l’agenda
422. Sense joves no festa
423. Carnaval
431. Quintos. Gran gala
432. Quintos. Penya jove
433. En què te’ls gastes?
441. A l’estiu, lliga!
442. Pista, que vinc
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Avaluació
L’avaluació del pla contempla tres grans àmbits de recollida de dades que,
de forma sistemàtica, permetran valorar tant la situació general dels joves
al municipi, com l’execució del programes i accions previstes al pla. Veiemho per separat.

Els joves en dades
En l’acció 112.6 del pla es preveu l’obertura d’un espai en el web corporatiu
del pla per a mostrar de manera continuada informació sobre condicions de
vida dels joves de Deltebre amb un sistema de dades obertes. Això implica
que a la publicació periòdica de les dades s’hi afegeix la possibilitat del seu
ús segons interès i necessitats de l’usuari.
El sistema ha de ser molt senzill per tal que no carregui de feines
innecessàries l’equip tècnic de joventut i la seva actualització s’ha de
concentrar en unes dates molt precises de cada any (febrer). Així mateix, la
publicació d’aquestes dades implica la cooperació amb altres departaments
municipals, que són els han de facilitar la informació.
Durant el primer trimestre de cada any, per tant, es disposarà en espai web
públic d’informació sobre la situació dels joves sobre l’any anterior. Aquest
esforç puntual esdevé al mateix temps servei al conjunt de la població i eina
de treball intern, perquè facilita les dades bàsiques necessàries en qualsevol
diagnosi de joventut. Si el sistema s’executa de manera adequada, quan
sigui necessari renovar l’actual pla per reelaborar-lo o fer-ne un de nou, les
dades essencials per a efectuar la diagnosi ja estaran recollides i
endreçades, de manera que només caldrà fer-ne anàlisi i extreure’n les
conclusions que siguin del cas.
La manera de mostrar la informació ha de ser molt simple: taules de dades
descarregables en format excel amb generació automàtica de gràfiques. La
periodicitat en la recollida de les dades, d’altra banda, ha de generar els
automatismes mínims en les àrees o departaments als quals es sol·licitin,
de manera que en la petició inicial pot haver-hi dubtes o ajustaments, però
en les ocasions successives el sistema ja estarà validat.
Relacionem en la pàgina següent les dades que cal recollir anualment de
manera sistemàtica.
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Dades de població
Fonts: Padró municipal
IDESCAT
Període: dades a 1 de gener
Nombre d’habitants total del municipi, per gènere
Piràmide d’edats completa del municipi (en franges de cinc anys)
Nombre d’habitants en franja juvenil, per trams d’edat.
12-14
15-19
20-24
25-29
30-34
Població total segons origen (nacionalitat)
Població jove segons origen (nacionalitat) (en franges de cinc anys)
Població total segons nivell d’estudis
Població jove segons nivell d’estudis en les següents franges
18-19
20-24
25-29
30-34
Població total de Catalunya segons origen (nacionalitat)
Població jove de Catalunya segons origen (en franges de cinc anys)
Xifres de creixement total de Catalunya segons:
Creixement natural
Saldo de migracions
Xifres de creixement de Deltebre segons:
Creixement natural
Saldo de migracions internes
Saldo de migracions externes
Dades sobre ensenyament
Fonts: IDESCAT
Departament d’Ensenyament de Deltebre
Període: setembre de l’any anterior
Taxa d’escolarització a Catalunya
Nombre joves escolaritzats a Deltebre en el tram de 17 a 34 anys
Nombre d’alumnes escolaritzats a Deltebre en cada nivell d’ESO
Nombre d’alumnes que superen cada curs d’ESO
Nombre d’alumnes escolaritzats a Deltebre a Batxillerat
Nombre d’alumnes que superen el Batxillerat
Nombre d’alumnes escolaritzats a Deltebre en CFGM i S
Nombre d’alumnes que superen cada curs de CFGM i S
Nombre d’alumnes escolaritzats a Deltebre de nacionalitat estrangera
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Dades sobre ocupació
Fonts: EPA (Enquesta de la Població Activa)
Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
Departament d’Inserció Laboral de l’Ajuntament de Deltebre
Període: quart trimestre de l’any
Població activa al conjunt de Catalunya
Taxa d’activitat juvenil al conjunt de Catalunya
Atur registrat al conjunt de Catalunya
Atur juvenil registrat al conjunt de Catalunya
Població activa a Deltebre en les següents franges:
16-19
20-24
25-29
30-34
Taxa d’activitat juvenil a Deltebre (en les franges anteriors)
Atur registrat a Deltebre (en les franges anteriors)
Atur juvenil registrat a Deltebre (en les franges anteriors)
Accidentalitat i seguretat ciutadana
Fonts: Policia Municipal
Mossos d’Esquadra
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’intervencions total dels cossos policials per tipologies
d’intervencions en les quals hi ha joves implicats
total d’accidents de trànsit, urbans i interurbans
d’accidents de trànsit amb joves implicats
de joves participants en controls d’alcoholèmia i resultats

Els joves atesos
El sistema de dades obertes, d’altra banda, ha de permetre valorar
periòdicament el nivell d’atenció que reben els joves en el marc de les
polítiques públiques. Relacionem, novament les dades que resultaran
d’interès.
Associacionisme
Fonts: Registre municipal d’associacions
Departament de Joventut
Nombre d’associacions existents a Deltebre
Nombre d’associacions d’interès juvenil
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Subvencions atorgades amb càrrec al Departament de Joventut
(destinatari, objecte i quantitat)
Cultura
Font: Departament municipal de Cultura
Nombre joves que assisteixen a les programacions pròpies del Departament
de Cultura
Exposicions
Cursos i tallers
Espectacles
Xerrades i conferències
Nombre i relació d’actes programats específicament per al públic juvenil
Nombre de joves que assisteixen a les programacions del calendari festiu
anual, amb especial interès per la programació de Festa Major
Nombre de joves implicat en l’organització d’activitats del calendari festiu, a
través de col·lectius i entitats
Espai d’Atenció al Ciutadà (EAC)
Font: EAC
Nombre de joves atesos per l’EAC segons tipologies o temàtiques
Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Font: ABS
Nombre de consultes joves ateses per l’ABS segons edat i gènere
Nombre de joves participants als tallers que eventualment es pugui
realitzar, segons edat i gènere
Serveis Socials
Font: Departament municipal de Serveis Socials
Nombre total de persones ateses pels diversos serveis del Departament de
Serveis Socials i, especificació de quantes d’elles són joves.
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Borsa d’Habitatge
Font: Borsa d’Habitatge de Pla Local de Joventut
Nombre total d’usuaris de cadascun dels serveis de la borsa i especificació
dels que són en el tram jove.
Borsa de Treball Municipal
Font: Borsa de Treball Municipal
Nombre total d’usuaris i especificació dels que són joves
Nivell d’inserció dels joves usuaris de la borsa
Garantia juvenil
Font: Avalot
Nombre de joves deltebrencs atesos o beneficiats per alguna de les
intervencions pròpies de l’impulsor de programes de garantia juvenil
desenvolupats des d’aquesta organització juvenil, amb quantitat o
percentatge d’insercions finalitzades.

El pla amb lupa
Lògicament, l’aspecte central de l’avaluació del pla ha de ser la revisió
continuada i valoració de les actuacions estrictes del servei de joventut. Es
tindrà en compte quatre nivells d’avaluació. Són els següents.
Control d’execució
Seguiment de l’execució del pla, acció per acció, amb registre bàsic de
paràmetres que permeten comprovar la realització efectiva de les activitats
i serveis previstos o programats.
Les dades de revisió es consignen en un full de càlcul en el qual es
despleguen registres per a totes les accions previstes al pla.
Cada acció s’identifica, com ja hem vist, amb número que la ubica en un
programa concret, i amb un segon número que estableix un ordre general.
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Paràmetres que cal tenir en compte per a cada acció o registre:
Realització efectiva

ok/ko

Termini previst

ok/ko

Nombre d’usuaris

Xifra

Participació
Llista d’entitats i/o col·lectius possibles
Persones individuals

ok/ko (per a cadascuna)
Xifra

Transversalitat
Llista departaments municipals possibles
Llista administracions possibles
Llista institucions possibles

ok/ko (per a cadascuna)
ok/ko (per a cadascuna)
ok/ko (per a cadascuna)

Incidències
Pressupost
Calendari/horaris
Logística (equips, material...)

ok/ko
ok/ko
ok/ko

Requereix canvis organitzatius

ok/ko

Camp obert

Text

Quan la resposta al full de càlcul és “ko”, s’ha de generar un camp
descriptiu per explicar la incidència. En cas contrari, s’entén que l’acció s’ha
desenvolupat segons els paràmetres previstos i no cal afegir-hi cap
informació a més del corresponent “ok”. En format ideal, el full de càlcul
estarà integrat en una base de dades que generarà informes quantitatius
(usuaris, participació, transversalitat i percentatges d’incidències) i
documents redactats només quan sigui necessària la revisió a causa dels
“ko”.
S’intenta parametritzar al màxim cada acció per tal d’evitar generació de
burocràcia repetitiva, però es preserva sempre la possibilitat d’apuntar
observacions o notes específiques amb un camp obert final, per a tot allò
que no sigui previsible.
En qualsevol cas, es pretén generar un gran full de càlcul anual que genera
dades per sí sol, amb un esforç mínim de gestió burocràtica.
Queden excloses d’aquest sistema de control totes les accions que
impliquen la prestació d’un servei a usuari únic o individual, que es tracten
en l’apartat següent.
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Registre d’usuaris
En aquest cas, durant la major part d’aplicació del pla, ens caldrà referirnos només als usuaris del SIJ o d’algun dels serveis específics d’orientació
específics (Educació, Ocupació, Habitatge). A partir del moment en què es
produeixin incorporacions de nous serveis, però, s’hauran d’anar afegint al
registre (aula d’estudi, coworking).
Del control general de cada ús o consulta realitzat ens interessa detectar de
cada usuari, com a mínim, les següents dades
o
o
o
o

Edat (si no és l’edat exacta, com a mínim la ubicació en aquestes
tres trams: 12-18, 19-24, 25-34 i majors de 35.
Gènere
Lloc de residència (Deltebre o no)
Horari d’ús

Aquest tipus d’informació es recollirà amb facilitat quan es tracti de serveis
formalitzats (informació juvenil, borsa d’habitatge, etc.), però suposarà un
canvi d’hàbits de gestió en espais més oberts com la sala d’estudi. Aquí
pren especial relleu, per tant, la tasca dels responsables de dinamització.
En termes generals, no interessa tant disposar de dades exactes com de
paràmetres generals que permetin constatar l’evolució dels usos i serveis.
Així, no és especialment rellevant el registre immediat d’usuaris en l’accés
als serveis, com una valoració general, ni que sigui amb dades
aproximatives, al final de cada jornada. En qualsevol cas, la recollida de
dades ha de ser, sense cap mena de dubte, diària, i s’han d’integrar altre
cop en un full de càlcul que permeti generar informes estadístics amb tanta
regularitat com es precisi.
Interlocució/dinamització en medi obert
En la mesura que es concreti la dotació de recursos humans prevista per a
l’execució del pla, sobretot durant la Fase 2 (2019-2020) i, en especial,
amb l’educador/dinamitzador, cal establir un sistema estable de recollida de
dades bàsiques de l’actuació d’interlocució amb joves i col·lectius fora de
l’espai de referència (SIJ).
Sense necessitat de generar un registre minuciós, cal consignar diàriament,
el nivell i volum de contacte amb joves que es produeix en medi obert, ja
sigui motivat per la visita programada a entitats o col·lectius, ja sigui per la
presència habitual en llocs o espais de referència per als joves (places,
equipaments públics, locals privats, espais d’activitat programada, etc.). En
termes generals, interessa obtenir coneixement sobre la capacitat
d’interlocució de l’equip de joventut. Així, en el registre diari o setmanal,
cal recollir aquestes dades mínimes:
o
o

Nombre de joves contactats
Edats aproximades
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Percentatge aproximat segons gènere
Indret on s’ha produït el contacte
Raons del contacte
 Trobada programada/acordada
 Casual
 Realització d’una activitat

En aquesta recollida de dades, altre cop serà essencial la capacitat real
d’interlocució, que vindrà definida per la disposició del personal necessari,
tal com ja hem explicitat anteriorment. Aquest registre només es
desenvoluparà si es compta efectivament amb la figura professional de
l’educador/dinamitzador. D’altra banda, aquest registre serà, en tots els
casos, intern, i no es mostrarà públicament.
Valoracions subjectives
Cada trimestre de l’any es produirà una valoració subjectiva de les
actuacions realitzades a dos nivells: tècnic i participatiu.
VALORACIÓ

PARTICIPATIVA

El programa Empenta Jove preveu una trobada de tots els joves que,
individualment o grupalment, participen en alguna acció del pla. És un
intent de promoure l’embrió d’un espai comunitari en el qual es
comparteixin experiències i inquietuds, per tal que es desenvolupi al ritme i
amb els objectius que els mateixos joves decideixin. Al mateix temps, però,
vol ser aprofitat també com un instrument tècnic de valoració, per recollir
justament la percepció juvenil. Es tracta tant de fer una revisió crítica de les
accions realitzades com de promoure canvis, millores o noves propostes per
a l’actuació municipal.
Així doncs, l’equip tècnic convocarà com a mínim anualment els joves amb
els quals estigui treballant en programes concrets en cada moment per
obtenir el seu parer sobre les accions desenvolupades pel pla, sota el
paraigües o la marca Empenta Jove. Cadascuna d’aquestes trobades ha de
tenir una part de revisió i una part propositiva. La revisió ha de consistir en
una repassada a les actuacions realitzades des del pla durant el darrer
període anual, i la propositiva ha de servir per articular algunes de les
actuacions que tindran lloc durant el següent any.
Els grups de persones que es reuneixin en cadascuna de les trobades no
han de ser necessàriament estables ni cal amoïnar-se si les persones que hi
participen són diferents a cada convocatòria. Cal només garantir dos
aspectes bàsics:
1. Que es convocarà tots els joves, entitats i col·lectius que hagin
participat d’una manera o altra a les principals accions
desenvolupades durant l’any que es clou
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2. Que les opinions que es recullin sobre les accions realitzades tindran
efectes visibles, directes, immediats, en les accions que es produeixin
durant el següent any.
Les valoracions seran genèriques i no cal, si els joves no ho desitgen, que
es reflecteixin a través de xifres o dades concretes. Les opinions
expressades sobre cada acció seran recollides pels responsables tècnics de
l’ajuntament, i les conclusions seran acordades de forma conjunta pels
participants a les trobades. S’incorporaran als documents de revisió del pla,
en la seva traducció com a memòries anuals.
Es proposa, en termes generals, que la dinàmica de valoració per part dels
joves esdevingui al mateix temps un element dinamitzador, amb resultat en
les tasques de participació. La tesi d’aquest model és que el termini de tres
anys d’actuar repetidament amb aquest sistema de treball s’haurà contribuït
a consolidar un o diversos grups de joves habituats a col·laborar activament
que esdevindran l’embrió d’un col·lectiu estable de dinamització i partició
aixoplugat sota la denominació Empenta Jove (o amb alguna altre nom si
és que els joves decideixen canviar-lo).

VALORACIÓ

TÈCNICA

Amb posterioritat a la reunió anual de valoració participativa (Empenta
Jove), en el termini màxim d’una setmana, el personal adscrit a Joventut es
reunirà, amb disposició de les dades del Control d’execució i del Registre
d’usuaris i realitzarà una valoració subjectiva, però des del punt de vista
tècnic, posant de relleu tota la informació de què es disposi. A aquesta
trobada s’hi convidarà representants tècnics dels departaments,
administracions o institucions que hagin estat implicats en la planificació o
execució d’alguna de les accions del pla durant l’any finalitzat. Amb totes les
dades a la mà es realitzarà una valoració global de cadascun dels
programes del pla que estigui en execució. Del debat, que prendrà en
consideració tota la informació de què es disposi, només han de sorgir dos
resultats concrets, que es traslladaran per escrit al material que
posteriorment s’ha d’integrar en la memòria anual:
-

Aspectes positius (mínim tres, màxim cinc) dels programes
desenvolupats, que s’han de preservar o potenciar per a les properes
edicions.
Aspectes a corregir (mínim tres, màxim cinc) dels programes
desenvolupats, que s’han de millorar, transformar o canviar per a les
properes edicions.

Indicadors globals
Totes les informacions recollides en els tres apartats d’avaluació anteriors
es concentren i s’organitzen per integrar-los en una memòria anual
d’execució del pla. Disposem, per tant, de dades quantitatives i de
valoracions subjectives basades en la participació, la cooperació transversal
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i la valoració tècnica dels professionals. Cal afegir-hi, però, un seguit
d’indicadors globals que ens aportin dades precises, útils per a fer un
seguiment interanual de l’eficàcia del pla:
Índex de cost relatiu
Gràcies al control d’execució i al registre d’usuaris tenim dades totals
del nombre de joves anual beneficiaris d’alguna acció del pla.
Dividirem la xifra del pressupost municipal per la xifra de joves
beneficiaris. El resultat és l’índex de cost relatiu de la política de
joventut.
Índex d’optimització dels espais disponibles
Es calcula la capacitat màxima d’usuaris simultanis de cadascun dels
espais d’atenció disponibles en cada moment (SIJ, sales d’estudi,
coworking....), i es multiplica per tres. Es tracta d’una xifra hipotètica
d’ocupació màxima dels equipaments en el supòsit que s’arribessin a
omplir tres vegades cada dia. Aquesta xifra es divideix pel nombre
d’usuaris registrats cada dia en els espais. El resultat és l’índex
d’ocupació. El seguiment d’aquesta dada permetrà avaluar l’evolució
d’ús dels espais.
Índex de prioritat de Joventut en l’agenda pública
Pes relatiu de la despesa en joventut
Percentatge del pressupost de joventut respecte al pressupost total
de l’ajuntament. S’ha de contemplar només la despesa corrent i, per
tant, s’ha d’excloure la despesa en recursos humans i en inversió. El
seguiment interanual d’aquesta xifra permet valorar l’evolució de la
prioritat o importància que s’atorga a la política local de joventut.
Índex de participació juvenil
Nombre d’accions previstes al pla que compten amb algun nivell de
participació dels joves. Valoració percentual respecte al total
d’accions del pla. Es pot buscar major precisió establint tres nivells
d’intensitat en la participació: formulació de propostes d’actuació
(nivell 1), participació en la decisió sobre les actuacions a realitzar
(nivell 2) i participació en l’execució de les actuacions (nivell 3).
Índex de cooperació transversal
Nombre d’accions previstes al pla que compten amb algun nivell de
cooperació interdepartamental o amb altres organismes o
administracions. Valoració percentual respecte al total d’accions del
pla. Es pot buscar major precisió establint tres nivells d’intensitat en
la cooperació: aportació de criteri o opinió (nivell 1), aportació de
recursos humans en l’execució (nivell 2) i aportació de recursos
pressupostaris en l’execució (nivell 3).
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