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0. PRESENTACIÓ

Des de l’Ajuntament d’Ulldecona us presentem el cinquè Pla local de Joventut de la nostra població, un
pla que ens marcarà les línies a seguir durant aquests 4 pròxims anys 2021-2024 i en permetrà una
mirada de futur , per tal de promoure polítiques per als joves de la nostra població. Aquest pla és el
reflex de la nostra població on es realitzen molts programes i projectes destinats als nostres joves , el
futur i el present de la nostra població.

Les necessitats dels joves són diversos i molt canviants segons i quina millor manera que tenir un
document on poguéssim veure on estem i cap a on volem anar. La importància dels joves a la nostra
població és bàsica ja que són ells , juntament en les administracions locals i entitats , ens donen la
informació per tal de dirigir unes polítiques per i amb ells.

En aquest sentit per nosaltres ha estat un enorme plaer poder redactar aquest document. Primer de tot
perquè ens ha permès conèixer de primera mà quines són les inquietuds i necessitats dels joves de
d’Ulldecona i barris, així com saber quina és la seva visió del municipi. Llavors ens ha permès poder
explicar la funció i importància del propi document, entre els joves, com entre polítics o la resta de
tècnics amb els quals hem treballat.

No podem deixar de banda la situació sanitària la qual estem vivint i  per tan qualsevol programa,
projecte i activitat serà realitzada dins de les mesures sanitàries del moment, creant espais segurs i
treballant per tal de crear activitats segures.

Tots i totes, ens situa a en una societat moderna, plural, feminista i igualitària, que és com entenem
que han de ser les polítiques de joventut. Ser conscients de que el poble és nostre, és el què cal
mostrar als nostres joves, que a traves de la participació activa, de ser crítics, solidaris i col·laboradors
i així podem transformar la societat.  Per fer del nostre municipi un lloc millor,  on tothom s’hi senti
representat.  És el què defensem amb aquest Pla Local de Joventut i  amb moltes ganes de poder
començar a desenvolupar-lo. 

Des de l’Ajuntament d’Ulldecona unim esforços entre totes les Regidories i àrees , per tal de donar
unes polítiques de joventut amb els diversos eixos que hem de treballar: formació, treball, habitatge,
oci,  cultura  ,  participació i  associacionisme.  Hem d’unir  esforços  per  anar  tots  a  una i  així  poder
treballar amb un únic objectiu , intentar que tots els joves d’Ulldecona i barris es senten representats en
aquest Pla.

Aquest Pla ha estat el treball en equip i per tant serà el nostre punt de partida on treballarem units per
tal de posar-lo en funcionament i adaptant-lo cada cop que es necessiti.

També remarcar que la situació que estem vivint fa que les actuacions s’hagin d’adaptar en tot moment
i per tant sabem el que hem de fer però els hem d’adaptar el manera de posar-les en marxa.

«El treball en equip divideix la feina però multiplica els resultats»

Eli Itarte Belles
Regidora Joventut i Infància,
Salut i Igualtat
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1. INTRODUCCIÓ

Des de la Regidoria de Joventut  de l’Ajuntament d’Ulldecona, amb la col·laboració de l'Associació
Juvenil Joves Falduts i d’entitats diverses, hem elaborat aquest Pla local de Joventut. El Pla local de
joventut contempla les polítiques adreçades als joves des d’aquest 2021 fins a l'any 2024. És un Pla
realista i que respon a les necessitats actuals del nostre jovent.

Aquest pla és la suma d’esforços de les persones que aposten per la joventut i creiem que s’han de fer
un  seguit  d’actuacions  que  contribuiran  a  complir  amb  les  necessitats  actuals  del  jovent.  Volem
treballar per un jove que té inquietuds, que vol estar informat de tot i en tot moment, que necessita tenir
opcions en formació , oci i sobretot treball i , en definitiva, volem que el jove no sigui només una simple
estadística dins de la societat, volem que s’involucri, participi i visqui activament en aquesta etapa tant
important de la seva vida.

Quan parlem de joventut, englobem a tot el conjunt de persones joves, autòctons i immigrants, per tant
hem de fer un esforç més gran per tal d’involucrar als joves immigrants en qualsevol decisió que els
permeti implicar-se en temàtiques de joventut

En tot  moment,  a voluntat  de l’actual  consistori,  és  treballar  per  i  amb el  jove,  fomentant  en tota
actuació,  la  interdepartamentalitat  i  la  interinstucionalitat  i  la  participació  jove,  com  a  eines
indispensables de treball per a dur a terme una política integral de joventut, el més eficaç i eficient
possible.

El Pla Local de Joventut és una eina de planificació però, sobretot, de conscienciació per adonar-nos
de la importància d’implantar una bona Política de Joventut per fer més eficaç el treball per al jove
comptant sempre amb la seva participació i col·laboració.

En tot moment hem de tenir molt clar el paper de l’Administració en aquest pla treballant i sumant
esforços amb tot  el  teixit  associatiu que Ulldecona i  barris té per tal  de crear un pla ajustat a les
necessitats dels joves i treballant la coordinació i la cooperació de tots/es.

També hem de tenir en compte la situació sanitària actual que estem vivint , un element que ens posa
moltes dificultats a l’hora de treballar amb joves per aquest fet impulsarem accions per tal de pal·liar
aquesta  situació  i  poder  realitzar  accions  però  sempre  complint  amb  unes  mesures  sanitàries
adequades al moment de cada acció.
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2. VISUALITZACIÓ

La visualització serà el primer pas per elaborar el Pla Local de Joventut 2021-2024.
Consisteix en visualitzar les polítiques de joventut que s’estan duent a terme en la nostra població, amb
la  finalitat  d’observar  a  quines  necessitats  dels  joves  estem  donant  resposta.  Significa  per  tant,
entendre l’àrea de joventut com una àrea transversal on cal analitzar el conjunt, a partir de tres nivells:

•Administració pròpia o interdepartamental.
•Altres institucions o interinstitucional.
•Teixit associatiu juvenil o participació jove.

Administració pròpia o Interdepartamentalitat

Aquest primer nivell reflecteix les actuacions i programes desenvolupats per la nostra administració i
que estan destinades majoritàriament als joves.
Aquests programes es proposen entre el tècnic de joventut i el regidor de Joventut. Aquestes reunions
són setmanals, i que posen l’èmfasi en les polítiques transversals. Seguint aquesta definició trobem les
següents actuacions:

 L’Ajuntament de la població ha apostat fort pels Serveis d'Inserció Laboral i el programa de
Garantia Juvenil per tal d'aconseguir feina a persones joves de la població. També ha estat
molt important la contractació de persones en atur amb un alt índex de joves que formen part
dels diferents programes.

 Durant les Festes Majors la Regidoria de Cultura i festes ha realitzat diverses activitats juvenils
com són: concerts, Festes musicals, Tribut de carnaval, Vermut Electrònic, Corre bars, concurs
de samarretes, ... i moltes altres activitats que han tingut una gran resposta entre els joves.

 Altres activitats que ha realitzat  la Regidoria de Cultura han estat el  Carnaval  i  un conjunt
d’actes culturals com exposicions, concerts de la Banda de Música, les Jornades de Cultura,
Jornades de l'Ermita, Parc Infantil de Nadal, Cuca i Esports, Cavalcada de reis...en les quals
han participat de forma voluntària gent jove de la població.

 Des  de  la  Regidora  de  Joventut  s'estan  realitzant  un  conjunt  de  projectes  encarats  a  la
formació i el treball de la població juvenil, realitzant xerrades i cursos de formació per tal de
millorar el currículum personal dels joves .

 L’ Ajuntament d’Ulldecona ha realitzat  activitats  per a  joves a partir  de 12 anys  per tal  de
realitzar activitats extraescolars i projecte encaminats a l'educació en salut i bons hàbits d'oci.

 L’Ajuntament  d’Ulldecona,  i  més  concretament  la  Regidoria  de  Dinamització,  ha  realitzat
diferents  plans d'ocupació on s'han contractat  gent  jove,  per tal  de donar-los una formació
encarada al món laboral.

 La Regidoria d'Esports també participa en la vida dels joves realitzant una oferta esportiva per
a tota la població en general.

 També podem veure com la Regidoria de Turisme organitza activitats destinades preferentment
als joves com són les Jornades Musicals de l'Ermita, Fires o sortides per tal de conèixer el
nostre territori.
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 Des de la Regidoria de Benestar i Família podem veure la implicació del joves en la participació
de forma voluntària per tal de realitzar activitats destinada a un públic més infantil ,com és el
Parc Infantil de Nadal, Cuca i Esports o altres activitats.

 També  des  de  la  Regidoria  de  Benestar  i  Família  hem  engegat  un  projecte  anomenat
ART&ESPORT destinat  a  joves  a  partir  de  12  anys  per  a  què  puguin  realitzar  activitats
extraescolars d'art, bàsquet i Curses de Muntanya de forma gratuïta.

 Des  de  la  Regidoria  d'Ensenyament  podem  veure  amb  el  Pla  Educatiu  d'Entorn  com
s'organitzen activitats  per  a  la  població  en  general  però  en  gran majoria  pels  joves  de  la
població, durant aquests últim any s’han realitzat moltes activitats dins dels Centres Escolars.

 Des de la Regidoria d’Igualtat es realitzen diverses activitats que juntament amb la Comissió
d’Igualtat , es van realitzant a la població, totes aquestes activitats estan planificades al Pla
d’Igualtat d’Ulldecona 2020-2024, juntament amb altres activitats programades per entitats.

Altres institucions o Interinstitucionalitat

Aquest nivell ha de reflectir les actuacions i programes desenvolupats per administracions diferents de
la nostra i que estan destinats als joves del nostre territori i que són els que anem a detallar:

Consell Comarcal:

 Des del Consell  Comarcal del  Montsià es crea un vincle d’unió entre tots els pobles de la
Comarca. La Xarxa Montsià Jove és un projecte on s’apleguen tot el conjunt d’activitats per a
joves de la comarca i  també cursets  i  altres tipus d’informació,  com suggeriments ,entitats
juvenils, etc.

 El Consell Comarcal amb conveni amb els diversos ajuntaments de la comarca ofereix el servei
de Borsa d’Habitatge Jove, un lloc de referència a la comarca en tots els temes d’habitatge.

 Des del Consell Comarcal també es realitzen cursos de formació en el lleure: , molt demandats
per  la  població  juvenil  i  també  altres  cursos  formatius  ja  que  augmentat  la  demanda  de
formació.

 Des del Consell Comarcal tenim un servei d'assessorament en temes de salut l'Oficina Jove del
Montsià que dona resposta a les necessitats del jove en aspectes de salut. La creació de nous
serveis  com Xarxa  SAI,  Servei  d’Atenció  Integral  LGBTI  ,  que  la  seves  funcions  són  les
següents:
Donar  informació  sobre  la  temàtica  LGBTI  a  persones,  entitats  i  administracions  que  ho
requereixin.

1. Atenció d’incidències relacionades amb la LGBTI-fòbia
2. Atenció de possibles casos de discriminació, amb la corresponent denúncia.
3. Canvi de nom sentit a la targeta sanitària (TIS)

 Des del Consell Comarcal també s'ha dut a terme un projecte de mobilitat que ha entrat en
funcionament aquest setembre, amb una línia de busos per tal d'unir els diferents Instituts on
es realitzen estudis de Formació Professional , per tal de millorar la mobilitat dels joves a l'hora
d'estudiar.
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 També es realitzen les diferents Trobades de Joves al Montsià, on es posa en valor totes les
propostes, activitats , xerrades, música del nostre territori. Normalment es realitza al novembre.

 Creació d’un catàleg formatiu amb xerrades presencials i virtuals per tal de realitzar als Centres
educatius , de temàtiques diverses.

Teixit associatiu i Participació Jove

Aquest tercer nivell ha de reflectir les actuacions i els programes desenvolupats pel teixit associatiu,
formalitzat o no, en matèria juvenil i  dins el nostre àmbit territorial. D’aquesta manera, a Ulldecona
participen de totes aquestes organitzacions i activitats:

•L'Associació Juvenil “Joves Falduts” va treballar en la preparació i la realització de les Activitats de
festes , esquiada jove, sortejos, reunions i altres activitats destinades als joves. Aquests últims anys
han hagut molts de canvis en l'Associació i això ha fet que la junta ha variat aquests anys. També s'han
realitzat moltes activitats conjuntes amb l’Associació AMICS.

 L’associació AMICS és l’encarregada de realitzar diversos concerts durant l’any. L’associació
està formada per diferents membres d’alguns grups, que tots units, són capaços de realitzar un
seguit de concerts com el TRIBUTE DE CARNAVAL que ja va per la quinzena edició. I que
consisteix en que el divendres de carnaval es realitza un tribut a algun aspecte musical que
tingui  temàtica carnavalesca.  Tota la preparació dels  concerts  és realitzada pels  joves que
formen l’associació. També realitza altres activitats culturals i d’oci a la població.

 El Centre Excursionista Ulldecona i Sudactiu és una associació que està formada per molts
joves que tenen la muntanya com una activitat esportiva del dia a dia i el cap de setmana.

 També podem destacar la col·laboració de les entitats i de joves voluntaris/es en la preparació
del Parc Infantil de Nadal , on van participar en l’animació del parc i també en altres tasques
durant els dies que va estar obert.

 El Centre Cultural i Recreatiu i l'Escola de teatre de la Passió ha estat realitzant un curs de
teatre per a joves de la població, on una professora ensenyava als alumnes com interpretar
papers dins del món del teatre.

 La població disposa també d’entitats esportives( C.F. Ulldecona, Escoles esportives, Escola de
Futbol Base, Club Joventut-amb totes les seves seccions...) que promouen l’esport base en
diferents especialitats. En la majoria d’aquests esports els joves participen en competicions i
activitats tant a nivell escolar com federatiu.

 Des de l'AMPA de l’Institut ” Manuel Sales i Ferré “ i l'AMPA Escola Ramón y Cajal, es realitzen
tallers  per  tal  de  treballar  aspectes  importants  de  relació  pares-fills,  molt  important  en  la
societat en la qual vivim i també moltes activitats extraescolars destinats a joves.

 L’entitat  Ull  de  teatre-Xarxa  realitza  diverses  obres  teatrals  durant  tot  l’any  enfocades  a
diversos públics, infants, joves i adults per tal de fomentar la cultura a la població.

 L'entitat  de La Passió amb l'Escola de Teatre realitza activitats on els joves de la població
poden iniciar-se al teatre. Aquestes classes es realitzen al mateix Teatre Orfeó.
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 L'entitat del Centre Cultural i  Recreatiu realitza obres de teatre on els joves de la població
poden iniciar-se al teatre.

 Un altra entitat on hi participen joves és l'Associació Penya Amics dels Bous, on la majoria
d'integrants són joves els quals realitzen una gran tasca amb la continuació de les tradicions
taurines a les nostres terres.

 El Grup de dones i algun grup feminista de nova creació on cada cop hi participen més joves ,
treballen  per  la  igualtat  a  la  població  envers  la  dona,  realitzant  activitats  formatives  ,  de
denúncia i reivindicatives.

 La Banda de Música i Escola municipal de música , on participen molts joves de la població
tenint  la  música  com  element  principal.  A partir  d’aquestes  relacions  també  s’ha  creat  la
Xaranga la qual està formada per joves d’Ulldecona i Barris.

 El Club Joventut és una entitat esportiva que realitza diverses activitats esportives com són:
Bàsquet, Tennis Taula, Tennis, Arts Marcials i Patinatge els quals també aglutinen a les seves
activitats molts de joves de la població.

 Als diferents Barris que formen Ulldecona existeixen Comissió de Festes que són elles qui
organitzen les activitats de les seves Festes Majors juntament amb els alcaldes de Barris.

I  moltes  altres  activitats  que cada cap de  setmana realitzen  altres  entitats  realitzades  per  a  tota
població d'Ulldecona i Barris i no són específicament per a joves, sinó per a tota la població en general.
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3. ANÀLISI DE LA REALITAT

Som conscients que , per tal d’elaborar un Pla Local de joventut, cal fer una bona anàlisi de la realitat
juvenil  del municipi.  Si bé es cert que és important disposar de dades quantitatives per emmarcar
l’evolució del que ha estat la població juvenil en els darrers anys , quina és la seva situació i les seves
necessitats.
Disposar d’aquests instruments d’anàlisi permet planificar unes polítiques de joventut, dotant -les de
sentit , per poder treballar amb projectes precisos.

Per tant la diagnosi o anàlisi de la realitat és com un procés d’aprenentatge, un espai per generar i
compartir coneixements.

3.1 PLANTEJAMENT METODOLÒGIC

El  Pla nacional  de Joventut  de Catalunya 2010-2020 (PNJCAT) proposa uns principis  rectors que
emmarquen la forma d’entendre i de desenvolupar les polítiques de joventut. Principis útils per a la
definició de tots els programes i projectes que constitueixen aquest pla municipal, començant per la
implementació fins arribar a l’avaluació de les polítiques de joventut.

Es parlen de principis rectors:

Qualitat:

L’aplicació d’aquest principi es tradueix a conèixer la realitat dels joves , la diversitat existent, així com
les característiques de cada municipi. És indispensable adequar les polítiques de joventut a la realitat
social per tal d’ajustar-se a les necessitats de cada col·lectiu.

Participació:

Les accions que s’emmarquen dins del pla no poden eludir la veu dels joves. Les administracions s’han
de coordinar i garantir la representació de tots els agents implicats.

Transformació:

Les accions i els programes ha de generar un impacte positiu en els joves per tant cal detectar a través
de la diagnosi aquelles situacions no desitjables i transformar-les.

Integralitat:

Les polítiques  de  joventut  han d’actuar  des  d’una perspectiva  integral  actuant  sobre  les  diferents
esferes en la vida dels joves.
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3.2 ANÀLISI DE LA REALITAT

I  per  tal  de realitzar  aquest  anàlisi  vam extraure en un principi  dades de l’IDESCAT, però un cop
examinades, vam comprovar que no estaven actualitzades i que tampoc mostraven els moviments de
l’últim any. Per tan hem utilitzat les dades del padró municipal. Les dades que utilitzarem seran les de
l'any 2017 ,2019 i 2021 per tal de veure quins canvis s'han produït durant aquests anys.

1 de Juliol de 2017
Població total Ulldecona: 6960

Població jove: 1602

EDATS HOMES DONES TOTAL % sobre població total
De 15 a 19 172 143 315 4,53%
De 20 a 24 187 138 325 4,67%
De 25 a 29 179 167 346 4,97%
De 30 a 34 352 264 616 8,85%
TOTAL 890 712 1602 23,02%

Font del Padró Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Població total immigrant: 2211 (31,76% respecte a la població total)

EDATS HOMES DONES TOTAL %  sobre  població  total
immigrant

De 15 a 19 52 50 102 4,61%
De 20 a 24 62 60 122 5,52%
De 25 a 29 86 71 157 7,10%
De 30 a 34 133 119 252 11,40%
TOTAL 333 300 633 28,63%

Font del Padró Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Població jove immigrant: 633 (39,5 % respecte a la població jove total)
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31 de desembre de 2019
Població total Ulldecona: 7252

Població jove: 1738

EDATS HOMES DONES TOTAL % sobre població total
De 15 a 19 200 176 376 5,18%
De 20 a 24 221 180 401 5,52%
De 25 a 29 223 187 410 5,65%
De 30 a 34 305 246 551 7,59%
TOTAL 949 789 1738 23,94%

Font del Padró Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Població total immigrant: 2354 (32,46% respecte a la població total)

EDATS HOMES DONES TOTAL %  sobre  població  total
immigrant

De 15 a 19 70 51 121 5,14%
De 20 a 24 94 66 160 6,79%
De 25 a 29 100 59 159 6,75%
De 30 a 34 124 111 235 9,98%
TOTAL 388 287 675 28,66%

Font del Padró Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Població jove immigrant: 675 (28,67% respecte a la població jove total)

1 de gener de 2021
Població total Ulldecona:7081

Població jove: 1522

EDATS HOMES DONES TOTAL % sobre població total
De 15 a 19 196 154 350 4,94%
De 20 a 24 217 130 347 4,90%
De 25 a 29 221 153 374 5,28%
De 30 a 34 249 202 451 6,36%
TOTAL 883 639 1522 21,49%

Font del Padró Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Població total immigrant: 2218 (31,32% respecte a la població total)

EDATS HOMES DONES TOTAL %  sobre  població  total
immigrant

De 15 a 19 100 104 204 8,19%
De 20 a 24 96 75 171 7,7%
De 25 a 29 90 88 178 8,02%
De 30 a 34 88 98 186 8,38%

TOTAL 374 365 739 32,29%
Font del Padró Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Població jove immigrant: 739 (32,29% respecte a la població jove total)
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Aquestes dades ens mostren com hi ha una recessió de la població immigrant al nostre municipi, fet
que repercuteix de ple en el jovent. Aquestes dades ens indiquen com s'ha augmentat la població
juvenil i hi hagut un descens en la població juvenil de nouvinguts.
Aquest augment de l’índex de natalitat ha comportat i comportarà un rejoveniment de la població, que
farà que haguéssim d’engegar noves idees per tal de donar resposta a les necessitats d’emancipació i
participació dels joves de la població.
En aquest Pla local de joventut hem de tenir en compte tots els factors socials que apareixen a la
població, és a dir engegar polítiques que impliquin a la totalitat de la població.

EDUCACIÓ

En educació podem veure com la població d’Ulldecona té un nivell d’instrucció mitjà, ja que un 58,3%
de la població jove que ha estudiat ha realitzat fins l’ESO. Aquest fet es degut a què fa aquests últims 5
anys molts joves han decidit tornar a estudiar per tal de millorar el seu currículum.
Actualment els joves veuen l’ESO com la formació necessària per poder accedir al món laboral i per
tant augmentat el nivell d’instrucció del joves a Ulldecona i Barris.

Població  de  16  a  34  anys.  Per  nivell
d'instrucció. 2021

 Ulldecona 
Sense titulació 237

715
300
270
1522

Primer grau
Segon grau
Ensenyament universitari
Total
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1. Gencat. Departament d'ensenyament.

Un altre aspecte que ha fet augmentar aquestes dades ha estat que molts joves són nouvinguts i quan
arriben  a  la  població  entren  directament  al  món  laboral  i  no  segueixen  els  seus  estudis.  Però
últimament ha augmentat el nombre de joves que han accedit a estudis de grau mitjà com a element
de formació elegit, ja que a Tortosa i Amposta han augmentat l’oferta FORMATIVA DE CICLES.

Pel  que  fa  als  4  nivells  d’estudis  superiors  (Cicle  formatiu  Grau  superior,  Batxillerat  superior,
Diplomatura,  Llicenciatura i  Doctorat)  podem observar  com els  nivells  són més baixos que els  de
Catalunya i també una mica més baixos que els de la comarca del Montsià (IDESCAT).

Aquest fet ens demostra que en la realització en temes de formació hem d’apostar per la formació més
bàsica, com és el nivells de català, cursos d’informàtica (ACTIC) , i altres tipus de formació que sigui
atractiva pel jove com són els cursos del lleure o cursos ( molt demandats entre la població jove).

2.3. Deu primers municipis a on es desplacen als joves del municipi de 15 a 29 anys per motius
educatius. 2020. (dades absolutes)

Municipi d’origen Municipi destí Nom. joves que s'hi desplaça

Ulldecona Barcelona 115

Ulldecona Vic 10

Ulldecona Lleida 8

Ulldecona Amposta 57

Ulldecona Reus 40

Ulldecona Sant Carles de la Ràpita 2

Ulldecona Tarragona 100

Ulldecona Tortosa 251

Ulldecona Resta de l’Estat 22

TOTAL 605

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2020 Idescat.

Davant la impossibilitat de realitzar molts d’aquests cursos a la població els joves decideixen marxar
als grans nuclis urbans. Barcelona i Tarragona són dos dels llocs on els joves estudiants marxen, ja
que són els llocs on es concentren la majoria d’estudis superiors al Batxillerat. I també podem veure
com Tortosa i Amposta són les dues poblacions amb més nombres de joves com a lloc d'estudi ja sigui
en el  cas  d'Amposta  per  realitzar  algun Mòdul  de  grau Mitjà  o  Superior(Formació  Professional)  o
Tortosa com a població on es realitzen diversos Mòduls de Formació Professional i també trobem l'
Universitat Rovira i Virgili Campus Terres de l' Ebre.
Molts d’aquests quan marxen per estudiar es queden a treballar a aquests mateixos llocs, per la falta
d’ofertes de treball qualificat a la població. Però aquest aspecte el tractarem quan parlarem del treball a
la població.
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Podem veure com els estudis superats han estat en la gran majoria l’ESO amb un 30% i estudis
superiors han estat un 58% . Els joves que tenen menys estudis tan sols han estat un 12%.

Dels joves que estudien un 29,4% estan realitzant estudis universitaris , un doctorat o un estudi per a
una oposició, els altres estan realitzant estudis obligatoris com són l’ESO o el Batxillerat o com l’estudi
de d’idiomes a Escoles Oficials.

Els joves no estudien perquè estan treballant amb un 51,7% i els altres restants perquè no s’ho ha
plantejat o no pot fer front al pagament d’altres estudis.
Els motius pel qual no es treballa és per problemes associats a l’àmbit familiar o impediment físic de la
persona amb un 28,3% i per altres un 57,1% els quals no podem saber quins són ja que no ens ho han
especificat.  També cal destacar el 14,3% diu que no vol fer res, ja sigui perquè ja han realitzat la
formació que volien o per una apatia de cara als estudis.
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Un 36,7% dels joves dediquen temps a seguir formant- se pensant que la formació és un element molt
important i que mai s’ha de deixar de formar-te. En la crisi de 2016 aquest aspecte va ser un dels
problemes més comuns on requerien en llocs de treball poc qualificats molta formació. Per tan hem de
seguir en la línia que la formació ha de ser continuada, per tal de poder entrar dins del mercat de
treball i poder estabilitzar la seva situació laboral.

TREBALL

El treball és la font en què es fonamenta la subsistència de la persona i aquest fet és pres pels joves al
peu de la lletra. Els joves de la població en un tant per cent molt alt treballen i els que no treballen és
perquè estan estudiant  o amb altres  situacions  que les estadístiques no contemplen(treball  sense
contracte o altres situacions).

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de
l'afiliat. 12/2019

Homes 1.140 13.358 1.740.675
Dones 901 10.856 1.536.890
Total 2.041 24.214 3.277.565

Durant aquest 2019 hi han afiliats 1140 homes i 901 dones amb un total de 2041 persones al municipi
seria un 51,4% de la població activa d’Ulldecona.

Afiliacions  al  règim  general  de  la  S.S.  segons  ubicació  del  compte  de
cotització. Per sectors. 03/2020

Agricultura 41 221 9.350
Indústria 897 3.930 437.646
Construcció 43 694 126.120
Serveis 594 8.371 2.106.755
Total 1.575 13.216 2.679.871
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Dins dels sectors amb més afiliacions generals de la Seguretat Social són la indústria i els sectors
serveis amb un 82% d’afiliats i el sector primari és e

Taula 3.4, Joves de 16 a 29 anys ocupats segons situació professional. Municipi. 2019. (dades
absolutes i percentatges)

Emp. compte propi Assal. fixos Assal. eventuals Altres situacions

núm. joves 72 440 615 118

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2019 Idescat.
Empresaris compte propi: empresaris amb personal empleat i empresaris sense personal empleat.
Assalariats fixos.
Assalariats eventuals.
Altres situacions: membres cooperatives, sense contracte, ajudes familiars i altres situacions.

En aquesta taula podem observar com la situació professional dels joves d’Ulldecona és d’assalariat fix
i assalariat eventual , en un tant per cent igual, aquest fet ens demostra que els contractes dels joves
són un 42% fixos.
També podem veure com 118 joves de la població treballen en altres situacions( sense contracte o
reben ajudes familiars).

Gràfic  3.4.  Joves  de  16  a  29  anys  ocupats  segons  situació  professional.  Municipi  i
Catalunya.2019.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2019 Idescat.

Anem a comparar les dades de la població amb les dades de Catalunya. Pel que fa als joves que
treballen per a ells, els assalariats fixes i els eventuals tenen uns percentatges molt semblants entre el
municipi  i  Catalunya.  En canvi  hi  ha  un  augment  local  pel  que fa  als  joves  que estan  en  altres
situacions.

En altres situacions, les estadístiques indiquen que 85 joves treballen sense contracte .  Més de la
meitat d’aquests joves són nouvinguts que treballen en treballs poc qualificats, a temps parcial i de
forma irregular.

Pel que fa a l’atur per serveis veiem que hi ha moltes persones a l’atur del sector serveis per tant pot
ser des de l’administració hauríem d’ajudar a reconvertir aquests aturats del sector serveis per tal de
buscar alternatives a altres sectors més descongestionats.
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Atur  registrat.  Per  sexe.  Mitjanes
anuals. 2019

Homes 158,0 1.467,9 163.426,6
Dones 206,1 2.086,8 217.337,0
Total 364,1 3.554,8 380.763,6
Atur  registrat.  Per  sectors.  Mitjanes  anuals.
2019

Agricultura 35,8 321,8 7.973,6
Indústria 63,1 483,7 42.781,6
Construcció 21,7 238,3 30.535,1
Serveis 220,02.300,6 273.230,1
Sense  ocupació
anterior

23,5 210,4 26.243,2

Total 364,13.554,8 380.763,6

En l’estadística podem veure com hi ha més dones desocupades que homes aquest fet es deu a la
desigualtat que existeix entre gènere pel  que fa al treball.  Per aquest fet  hem d’establir  polítiques
d’inserció per a dones. Les dades ens indiquen que són molt semblants la situació professional entre
homes i dones.

3.3. Mobilitat laboral

Taula 3.5. Deu primers municipis a on es desplacen els joves del municipi de 16 a 29 anys per
motius laborals. 2019 (dades absolutes)

Municipi d'origen Municipi destí Núm. joves que s'hi desplaça

Ulldecona 73

Ulldecona Barcelona 19

Ulldecona Alcanar 9

Ulldecona Sénia, la 38

Ulldecona Galera, la 3

Ulldecona Reus 6

Ulldecona Tarragona 38

Ulldecona Tortosa 57

243

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2019. Idescat. TOTAL

Un total de 243 joves de la població estan treballant fora del municipi, alguns en pobles que estan a
pocs quilometres com la Sénia,  la Galera,  etc.  I  uns 111 joves que estan treballant  a Tarragona i
Barcelona.
Veiem que Ulldecona ha augmentat el nombre de treballs qualificats existents i de nova creació, per
tant, volem que siguin els joves del poble qui ocupin aquests llocs. I que en un treball adequat a la seva
formació sigui un jove de la població qui l’ocupi.
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Gràfic 3.7 Atur registrat a Ulldecona

ANY Nº D'ATURATS

2017 407

2018 398

2019 364

2021 463

Amb aquest gràfic podem veure el salt que es va produir d'aturats del 2017 amb unes 407 persones,
amb una millora durant els anys 2018,2019 però aquest 2021 degut a la situació que estem vivint
podem observar com han augmentat el nombre d’aturats registrats en un 12%. 

Atur registrat 2021
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Pel que fa als contractes es pot veure com existeixen diversos contractes però el més representatiu és
el contracte indefinit  amb un 11,5%, juntament amb el  temporal  amb un 8% i  un 7% contractes a
l’administració publica . També podem veure com un 6,5% treballa sense cap tipus de contracte.

Una part  del  joves  d’Ulldecona un 11,5% ,  busquen feina  i  les  eines  més utilitzades  són:  visites
personals a empreses per portar el currículum, borses de treball locals o comarcals, autocandidatura
en webs especialitzades i la utilització d’empreses temporals.
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Per sectors podem veure com la majoria treballa al sector serveis amb un 81,4% i per tant tan sols un
15,3% treballa al sector secundari. Podem observar com els joves troben feines al Sectors serveis, ja
que molts han realitzat estudis en aquest àmbit , això ens indica que sectors com el primari ha perdut
importància juntament amb el secundari i per tant hem d’explotar aquests dos sectors per tal de crear
llocs de treball en construcció , agricultura i ramaderia.

Els joves que no estudien ni treballen són joves desmotivats que no volen fer res, que no troben el seu
lloc a la societat o que realitzen el seu temps amb oci poc saludable(videojocs, apostes...)
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HABITATGE

Un dels eixos més importants és l'habitatge, i ara anem a fer un anàlisi dels tipus d’Habitatge que
podem  trobar  a  Ulldecona  sense  mirar  rangs  d’edat,  després  podrem  analitzar  quin  són  les
característiques en habitatge dels joves de la població:

Habitatges i llarsUlldeconaMontsiàCatalunya
Habitatges familiars. Per tipus

Principals 2.632 27.453 2.944.944
Secundaris 342 6.579 470.081
Buits 345 7.999 448.356
Total 3.976 42.031 3.863.381

A Ulldecona podem trobar que 2.632 famílies tenen l’habitatge com a principal un 62,3%, uns 342 són
residencies  secundàries  i  podem  trobar  345  habitatges  buits  dels  quals  un  17%  d’aquests  són
habitatges que tenen més de 25 anys.

Habitatges familiars principals. Per règim de tinença

De propietat 1.822 21.202 2.188.657
De lloguer 624 4.271 582.701
Altra forma : 1.980 173.586
Total 2.632 27.453 2.944.944
Pel que fa el règim de tinença podem veure com 75% dels habitatges són de propietat i només 624 són
pisos de lloguer. Molts d’aquests habitatges són cases antigues les quals no tenen les condicions
d’habitatge sinó reben algun tipus de reforma.

Llars. Per grandària de la llar

Una persona 581 5.830 686.810
Dues persones 595 8.423 933.679
Tres persones 801 6.761 631.635
Quatre persones i més 655 6.439 692.821
Total 2.63227.4532.944.944

Pel que fa el nombre de persones que viuen a una mateixa llar la majoria estan formades per tres o me
membres en quasi un 59% dels casos, en canvi amb un 41 % està formada per un o dos membres.

pàg. 20/74



Pla Local de Joventut 2021-2024

Els joves d’Ulldecona amb un 65% no tenen previst canviar d'habitatge , un 23% canviarà per anar de
lloguer i un 11,7% té la intenció de realitzar una compra d’habitatge.

Els canvis d’habitatge es produeixen amb un 35% per marxar a viure amb la parella, i un 25% per
canvis  amb  la  formació  o  el  treball.  Aquest  són  els  dos  principals  motius  per  realitzar  el  canvi
d’habitatge.
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Podem veure segons el qüestionari que un 44,3% sempre han viscut amb els seus pares i un 36,6 ja
no viu dins del nucli familiar, ja que s’ha emancipat.

Podem observar que el motiu per tornar a la casa familiar ha estat amb un 66,7% estava estudiant fora
i ja ha acabat, amb un 22,2% per tenir cura dels seus familiars i 11,1 % per altres situacions.
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Podem observar com els joves encara viuen amb els seus pares i germans amb un 78% dels joves i un
18% viu amb la seva parella.
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OCI

L’oci dels nostres joves és un repte important i per tant hem de conèixer quins són els seus hàbits d’oci
per tal de poder realitzar una bona diagnosi, ja que és un dels aspectes que més ens importa, ja que
detectem algunes mancances.

Podem veure com un 63,9% realitza activitats d’oci i un 36,1% no realitza cap tipus d’activitat, per tant
hem de treballar per reduir al màxim els joves que no realitzin cap tipus d’activitats i realitzar activitats
complementaries per tal de donar-los un espai lliure.

Aquí en aquest  gràfic  podem veure com ens indiquen quines són els  motius per  no realitzar  una
activitats amb un 42,9% no tenen el consentiment familiar per realitzar-la amb un 28,6% considera molt
car i un 11,4 % implica relacions socials que no estan disposats acceptar.
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En aquest gràfic podem veure amb qui és comparteix aquest temps d’oci: amb 37,7% és realitza amb
amics un 34,4% amb les parelles i un 16,4% es realitzen les activitats d’oci amb familiars.
Podem veure com les activitats que es realitzem amb més freqüència seria: xatejar amb els amics,
llegir, veure series, quedar amb amics i mirar les xarxes socials. Aquests aspectes ens indiquen que les
activitats que realitzen els joves són activitats amb poca activitats, per tant és un dels aspectes a
incidir.
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SALUT

Un dels elements més important en les persones i més amb els joves és la seva salut i per tant és molt
important conèixer quin és l’estat de salut del joves de la població:

Hem realitzat una enquesta i podem veure com l’estat físic és excel·lent/ molt bo o bo en un 83% dels
joves i l’estat psicològic també és un nivell molt alt amb un 78% d’estat entre excel·lent i bo i per tant
podem observar com la salut dels nostres joves gaudeix de molt bons resultats.

Un  cop  definit  l’estat  de  salut  general  volem  que  ens  diguin  més  exactament  quina  és  de  les
afirmacions que hem considerat s’aproximen amb un 37,3% amb un estat normal, amb un 36,1% estic
lleument ansiós/a o deprimit/da i un 21,3% moderadament. Per tant 95,1% té una afirmació positiva
dins dels barems de l’OMS.
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Les situacions que provoquen més ansietat o depressió són: amb un 25% la relació de parella, amb un
20% l'excés de feina amb un 15% la manca d’ingressos i amb un 12,5% la solitud.

Podem  observar  com  al  gràfic  ens  indica  que  algunes  de  les  activitats  molt  contradient  i  que
perjudiquen greument la salut són les menys realitzades, menys el tabac on és un greu problema per
als joves d’Ulldecona.
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ECONOMIA

En aquest pla també hem recollit les dades econòmiques dels joves d’Ulldecona per tal de conèixer
una mica l’economia dels joves en aquest pla . Hem realitzat algunes preguntes al qüestionari per tal
de fer una aproximació econòmica a la realitat dels joves a Ulldecona i Barris.

Els joves de la població amb un 96,7 són reconeguts per ells mateixos com a classe social mitjana, tot i
que un 39,3% és una classe mitjana-alta i un 57,4%mitjana-baixa, per tant uns dels objectius és crea
una classe social mitjana més unificada , mitjançant diverses polítiques juvenils.

Podem veure com el 52,5% dels joves van percebre el seu primers ingressos dels 16 als 19  anys,
aquest fet es degut a la sortida prematura de l’ensenyament per tal de treballar, tot i això un 31,1% dels
joves van ingressar el seu propi salari entre els 20 i 25 anys. I un 14,8% encara no han obtingut els
primers ingressos.

Els ingressos per un 41% necessiten l’ajuda dels seus pares per
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CULTURA

Les dades del qüestionari ens indiquen que un 60% dels joves de la població valoren amb un 5 l’oferta
cultural, tot i que Ulldecona ha tingut sempre una oferta cultural molt variada ha estat valorada amb
molt poca nota.

Música

La realitat a la població és que hi ha uns 12 grups que assagen al poble i/o tenen músics del poble.
Dels quals 9 dels grups utilitzen l'espai dels Bucs d'Assaig, com un espai per tal de poder assajar amb
les millors condicions, millorant la seva qualitat com a grups.

Art

El potencial de la població en art és molt important ja que tenim un conjunt d'artistes amb edat jove el
qual va realitzant mostres de pintura a la Casa de Cultura (Sala d’exposicions).

Un altre a destacar ha estat la creació de l'Escola Art a Ulldecona que ha fet que es realitzin cursos
d'audiovisuals, fotografia i art. Per tal de potenciar aquest aspecte
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PARTICIPACIÓ

L’existència de poques associacions juvenils fa que la participació en actes dedicats a la joventut sigui
molt escassa. Aquestes dades han estat obtingudes pels diferents tècnics de joventut que han estat a
Ulldecona i hi han treballat.

Qualsevol projecte que s’hagi engegat dedicat a fomentar la participació no ha fructificat, per falta de
mitjans o per la poca implicació dels joves.

S’han realitzat molts d’intents per fomentar la participació però són actes concrets i normalment ha
estat actes d'oci nocturns.

Un element molt important és conèixer quins canals de comunicació són els més còmodes per als
joves i veiem com el WhatsApp i el correu electrònic com a elements digitals , però també veiem com
els canals de comunicació presencials i per telèfon també tenen una preferència entre els joves.
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Dins de les propostes per a la participació de les activitats els joves creuen que les millors maneres de
millorar la participació és deixant-los decidir i gestionar una part dels recursos i realitzant activitats que
s’ajustin als interessos dels joves, amb un 89,2%.

Amb un 80,3% veiem com els joves de la població participen en les activitats ja sigui com a participants
o com organitzadors i tan sols un 19,7% no participa en cap activitat.
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ASSOCIACIONISME

Pel que fa l’associacionisme, la realitat a la població és que existeixen una Associació Juvenil «Joves
Falduts» que realitza activitats  d'oci  nocturn  i  activitats  a  festes.  Aquest  2021 és  vol  començar  a
realitzar altres activitats que no sigui oci i així fomentar hàbits saludables entre els més joves de la
població.

També  hem  de  destacar  altres  activitats  que  engloben  joves  de  forma  majoritària  AMICS,  (una
associació formada per grups musicals del poble) i el  Club de Futbol Ulldecona que engloba molts
joves de la població que practica l'esport, l'Escola de Teatre un projecte englobat dins de l'associació
de La Passió on participen molts joves en la realització de Teatre al poble.

La Banda de Música amb la creació de la Secció Juvenil de la Banda de Música que engloba tots els
joves que toquen algun tipus d'instrument a la Banda de la població.

Podem veure com el 49,2% dels joves pertanyen alguna entitat de la població, aquesta xifra ens indica
l’alta incidència en la participació dels joves a les diferents entitats de la població. Sempre tenint clar
que cadascú pertany a una o més entitats segons les seves preferències i gustos.
I aquesta és la realitat a Ulldecona ,una població amb moltes possibilitats i amb moltes necessitats que
mitjançant aquesta anàlisi de la realitat, hem anat descobrint.
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CONEIXEMENT SERVEIS DE JOVENTUT

Pel que fa el coneixement dels serveis de joventut podem veure com un 75% els coneix i un 25% no en
coneix cap, durant el pla anterior vam unir esforços per tal de donar a conèixer els serveis de joventut ,
ja que l’any passat només un 34% coneixia algun servei de joventut.

La necessitat del servei veiem que es baix , ja sigui per la poca necessitat del servei o perquè no
coneixen en quins àmbits podem realitzar ajuda als joves. Aquest aspecte és important fer una bona
difusió de quins àmbits poden trobar la informació necessària.
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El treball i  l’educació i la formació són els àmbits on més consultes han tingut tot i  això Ulldecona
disposa un servei específic amb tot el que té relació amb treball. Tot i això també podem veure com
àmbits com cultura i activitats de lleure suposen una gran quantitat de consultes.

La valoració per part dels joves dels serveis ha estat un 7,5, per tant creiem que estem realitzant una
bona tasca pel que fa a les consultes que es realitzen des del Punt d’Informació.

Amb el qüestionari hem detectat que un 36,1% no coneix els equipaments pera als joves i un 26,2%
troben que estan en males condicions, per tant hem de treballar per donar visibilitat als equipaments i
millorar els equipaments per tal de què coneguin que existeixen 3 equipaments importants per a joves.
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Els tres àmbits més necessaris per tal d’incidir en les polítiques de joventut han estat treball i ocupació
juvenil, educació i formació i salut , per tant hem d’incidir en aquestes tres línies per tal de millorar
aquests aspectes, sempre sense deixar de banda que les polítiques de joventut són necessàries amb
tots els àmbits.
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4. DIAGNOSI

Un cop feta la visualització i l’anàlisi de la realitat ( que disposem actualment), hem detectat un seguit
de necessitats i problemàtiques que té la nostra població jove.

La demanda de treball  i  mobilitat  han estat  detectades pels  propis  tècnics  ja  que segons estudis
estadístics oficials, s’observa que les necessitats sobre el treball són generals per a tots els joves de
Catalunya i pel que fa la mobilitat és un element en lluita constant per tal de poder donar resposta.

En cultura ,oci  i  educació han estat  els propis joves que de forma individual  i  col·lectiva ens han
demanat una solució a les seves necessitats de diversa forma: en forma de queixa , en forma de
petició o en forma de sondeig (el tècnic de joventut ha anat com a jove reben informació dels joves).

Quan a participació i associacionisme juvenil,  creiem des de la Regidoria de Joventut, que és una
necessitat detectada per les dues bandes: joves i regidoria.

A continuació, les detallem a grans trets, perquè hem elaborat el quadre 2Q de definició d’objectius i
allí consta cada necessitat i problema detectat amb l’objectiu corresponent, a més, alhora de treballar
ens és més útil consultar directament aquest quadre.

 En tema habitatge hem detectat que hi ha una important degradació i despoblació del casc
antic i falta d’informació en els diferents ajuts que existeixen.

Els joves de la  població  s’emancipen,  normalment  quan tenen una parella,  i  la  seva modalitat  de
tinença  es  de  forma  majoritària  la  compra  d’habitatge.  Per  tan  s’hauria  de  tractar  de  potenciar
l’habitatge  de  protecció  oficial  o  fomentar  mitjançant  informació  i  assessorament  que  el  llogar
l’habitatge té molts avantatges.

En canvi el lloguer és un règim de tinença utilitzat pels nouvinguts, els quals no poden accedir a la
compra d’habitatge, pel seu alt cost i decideixen llogar cases antigues.

Aquestes cases antigues són velles i estan dins del nucli antic de la població , per tant, quina millor
manera de rehabilitar-ho que donant suport a les persones que vulguin arreglar aquestes cases que
pel pas dels anys han anat degradant-se.

També  impulsar  des  de  l’Ajuntament  algunes  avantatges  fiscals  per  ajudar  als  joves  a  l’hora  de
rehabilitar cases antigues o fins hi tot suport per millorar altres tipus.

  En quant a treball, hi ha una gran quantitat de joves que estan a l'atur i per tant hem de
treballar per millorar les dades actuals d'atur juvenil a la població..

Per tal hem de crear canals d'informació per a què aquests joves puguin trobar feina i per aquest fet
hem de crear projectes on hem de buscar canals de difusió per tal de fer-los arribar ofertes de treball o
ajudar-los a buscar feina per tal de millorar la seva situació laboral.

Al Municipi hi han molts serveis destinats a inserir joves i per tant hem de fer més visibles aquests
serveis arribant als joves , a través dels programes de Garantia Juvenil
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 Referent a l’educació, hem detectat molts joves que han tornat a reprendre els seus estudis
ja que havien deixat els seus estudis per treballar i ara volen reprendre la seva formació
acadèmica

Molts dels joves que han deixat els seus estudis acadèmics molt prompte, per tal d'entrar dins del
mercat laboral i ara volen reprendre els seus estudis. Aquest fet s’ha detectat des del Punt d’Informació
Juvenil on les consultes dels joves per preguntar sobre els seus estudis , han augmentat. Aquest fet ha
estat detectat des del propi Institut Manuel Sales i Ferré els quals des de la secretaria han rebut molts
joves per tal de fer consultes acadèmiques.

Les dades ens indiquen que molts d’aquests joves han entrat al món laboral d’una forma prematura , si
a això li sumem que els llocs de treball cada cop hi ha més demanda de llocs de treball qualificats, ens
trobem davant d’un desequilibri que només es pot solucionar amb formació per a joves.

Un altre aspecte a tenir en compte és la falta de cursets de reciclatge per a gent treballadora, és a dir
cada cop el mercat de treball és més exigent i la necessitat de millorar el currículum és el dia a dia, els
nostres joves han d’obtenir una formació de reciclatge per ser competents en els llocs de treball.

També la creació de nous àmbits d’estudis a l’Institut Manuel Sales i Ferré , per tal de millorar poc a
poc l’oferta formativa a Ulldecona.

 En cultura,  podem  veure  com  els  grups  de  música  i  els  joves  artistes  de  la  població
necessiten espais per tal desenvolupar les seves aptituds artístiques.

Els grups de música locals demanden espais on poder mostrar el seu treball concerts o altres activitats
de difusió que els donin una empenta cap a l'exterior de la població.

Els grups de música hi ha gaudeixen dels Bucs d'Assaig un espai on els permet assajar en bones
condicions. I ara és el moment de treballar la dinamització dels Bucs d'Assaig i no que només sigui un
espai d'assaig sinó un espai on es treballin iniciatives culturals

Pel que fa als artistes( pintors, escultors i altres), també gaudeixen de bona salut ja que són uns 7
joves,  els  quals  ja han realitzat  diverses exposicions a la població,  però creiem que els  falta una
empenta cap a l’exterior de la població, és a dir donar-se a conèixer fora d’ella.

Un aspecte nou per treballar aquest aspecte és la Creació de l'Escola Art Ulldecona que donarà un
impuls als joves que volen aprendre tècniques creatives des de joves, en les diferents disciplines que
ofereixen formació des de l'Escola Art.

 Referent a l’eix de fomentar la participació, s’ha detectat poca implicació del jove en les
diferents àrees de la infraestructura social i falta de dinamització dels diferents grups de
voluntariat. I sobretot la poca participació de joves immigrants en qualsevol activitat i més
encara en el teixit associatiu de la població.

També es vol potenciar mitjançant els diferents projectes engegats des de la Regidoria de Joventut tot
el tema que comporta la participació.

Les diferents problemàtiques que existeixen al nostre poble, fan que hi hagi diferents joves que tinguin
una mateixa problemàtica, la qual els fa potencials joves participants.

Per tant, des de la Regidora de Joventut, buscarem quines problemàtiques hi ha i treballarem des
d’aquests punts de vista. Un exemple són els bucs d’assaig, conjunt de joves que tenen una mateixa
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necessitat:  locals  per  assajar  i  per  tant  ells  han  de  treballar  per  una  finalitat  conjuntament  amb
l’Ajuntament, i així ha estat hem treballat tots per tal d'aconseguir un espai on poder assajar els bucs i
posar-lo en funcionament amb la implicació de tots els que hi estaven interessats.

Pel que fa els nouvinguts treballarem per buscar elements per afavorir la seva participació , ja que fins
ara ha estat bastant baixa.

 Quant a oci alternatiu, hem observat que també existeixen mancances, ja que tenint una
població amb moltes activitats d’oci diferents, però els joves no opten per realitzar un oci
saludable, per tant hem d’intentar millorar o crear una oferta que enganxi als joves.

La població juvenil no realitza activitats d’oci saludable, per la falta d’oferta. Per tan hem de nodrir als
nostres joves de diferents formes d’oci que els resultin atraients .

Com hem vist en l’anàlisi quantitatiu, tenim a la població molts joves que realitzen esports d’aventura i
per  tant  creiem que hem d’oferir  un conjunt  d’activitats  que vagin decantades a l’esport  o l’esport
d’aventura . Aquestes sortides volem que donin un impuls als joves per tal de què ells organitzin les
seves pròpies  sortides,  sempre  amb la  col·laboració  de  la  Regidoria  de  Joventut.  També hem de
treballar conjuntament amb les diferents entitats esportives per tal de promoure activitats.

També la necessitat de crear un espai a la població dels joves per tal de què tinguin un espai per
trobar-se i realitzar activitats que pot ser gestionat per ells mateixos o per algun tipus de format de
gestió.

Les activitats de festes són una prioritat pels joves, ja que és un moment de celebració i on els joves
busquen passar-s’ho molt  bé.  Per  tant  intentar  fer  participar  en el  disseny,  l’execució i  l’avaluació
d’aquestes activitats és important per la implicació puntual que generen aquestes activitats.

 Quant a l’associacionisme, dinamització de l'Associació Juvenil “Joves Falduts” i integració
de nous membres que vulguin participar en les activitats.

Un cop creada i registrada l'Associació em de donar un pas més endavant i treballar per trobar joves
que vulguin participar en les activitats juvenils,  ja que els anys passen i  molta part de la junta de
l'associació ja té una edat bastant elevada. Per tant s'ha de treballar per aconseguir

Però veiem que les necessitats que tenen els joves es comuna i per tant una necessitat conjunta de
molts de joves, és un aspecte important que els ha d’unir per tal de solucionar-ho. Per tant veiem les
diferents potencialitats de la nostra població en participació i en associacionisme, i hem de treballar-les.

Un  aspecte  important  és  la  creació  de  xarxes  de  interlocució  en  qualsevol  dels  eixos  amb  els
nouvinguts, per tal d’intentar-los fer participar. Però el veiem difícil, ja que molts dels nouvinguts tenen
altres necessitats primàries i  no tant necessitats d’autorrealització (Teoria de Maslow). Però aquest
serà un repte d’aquests 4 anys, fomentar l’associacionisme i la participació entre els nouvinguts.

• Quan a salut i mesures sanitàries , hem d’iniciar protocols davant les diferents activitats
que es realitzaran ,  per tal  d’aplicar  davant  qualsevol activitat,  projecte o programa i
conèixer com afectat aquesta pandèmia als joves de la població.

Pel que fa als diferents protocols , es crear protocols de cadascuna de les activitats , programes i
projectes tenint en compte les indicacions del PROCICAT i també del Departament de Salut.
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Les  afectacions  sobre  la  salut  de  les  persones  joves  relacionades  amb  la  pandèmia  també  es
produeixen de forma indirecta, principalment a través d’un empitjorament de la salut mental deguda a
dos factors: l’econòmic i les restriccions a la mobilitat.

pàg. 39/74



Pla Local de Joventut 2021-2024

2Q: DEFINICIÓ D’OBJECTIUS

Mètode 3Q
EIX

Necessitats i problemàtiques bàsiques Objectius

Habitatge
• Envelliment i despoblació del nucli antic.
• Fomentar l'emancipació dels joves.
• Crear formes de models d’habitatge a Ulldecona.

 
• Establir  ajudes  i  bonificacions  per  a

promoure  la  compra  i/o  rehabilitació
d’habitatges al casc antic, contribuint així
al seu rejoveniment.

• Informar  sobre  les  ajudes que existeixen
d'habitatge  i  de  l’existència  de  la  borsa
d’habitatge del Montsià.

Treball
• Desconeixement  de  serveis  com  el  Servei  d'Inserció

Laboral i Integrals Ulldecona.
• Desconeixements dels Programes dirigits a joves.
• Millorar la falta d’oportunitats dels joves de la població.
• Creació de cooperativisme entre els joves.
• Fomentar la creació d'empreses per part dels joves.
• Formació a les empreses en digitalització i noves.

• Assabentar  a  la  població  jove  dels
recursos  d’assessorament  per  a  la
autoocupació

• Donar a conèixer a joves de la població,
programes com el de Garantia Juvenil.

• Donar  conèixer  la  Cooperativa  com  un
element  nou  d'engegar  idees
empresarials.

• Donar ajuts als joves que s'obrin un negoci
a Ulldecona i Barris.

Educació • Mancances en la formació no-reglada i la reglada.
• Millorar la formació continuada o reciclatge per als joves

en actiu.

• Oferir diversos cursos per tal de millorar la
formació de la població jove.

• Cursos  amb  horaris  que  es  puguin
compaginar amb el treball.
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• Millorar el transport entre pobles per tal de poder accedir
a qualsevol formació.

• Millorar el servei de transport per tal de desplaçar-se amb
més facilitat altres centres educatius.

• Creació d’un espai multifuncional per tal de poder impartir
cursos de tot tipus.

• Creació de Grau mitjà a la població.

• Realitzar  un  servei  de  transport  on  els
joves  d'Ulldecona  puguin  estudiar  a
qualsevol centre de la comarca.

• Augmentar  el  nombre  d’estudis  que  es
poden cursar a l’Institut de la població.

Salut
• Manca d’informació en aspectes de salut.
• Falta d’activitats esportives de competició per a joves de

20 fins a 35 anys.
• Pista exterior multiesportiva.
• Sortides de muntanya en cap de setmana.

• Potenciar  les  xerrades  des  de  el  caire
social.

• Creació de seccions esportives destinat a
joves sense equips en competició.

• Potenciar l’esport en cap de setmana per
aquells  que  no  realitzin  cap  activitat
esportiva dins de les entitats.

Foment de la participació
• Poca implicació del jove en el teixit associatiu.
• Poca participació dels joves immigrants en les activitats i

en el teixit associatiu.
• Falta de formació del voluntariat.

• Dinamització de l'Associació Juvenil”Joves
Falduts”.

• Involucrar  a  la  població  immigrant  amb
activitats.

• Oferir formació voluntària.

Cohesió  social  i  equilibri
territorial

• Falta de coneixement dels serveis del Punt d'Informació
Juvenil dels nostre joves.

• Augmentar  les  activitats  realitzades  al  Casal  Jove
destinada a joves.

• Realitzar  un  estudi  exhaustiu  sobre  la
realitat de la joventut a la població.

• Difusió  de  les  activitats  que  es  realitzen
des del Punt d'Informació Juvenil.

• Crear canals de difusió per tal de difondre
les activitats.
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 Oci • Falta d’oci saludable.
• Realitzar activitats en cap de setmana per a joves de 12 a

18 anys.

• Oferir sortides encaminades cap a un oci
saludable i un foment de la participació 

• Creació  projecte  d’activitats  d’oci
saludable.

Cultura • Realització de concerts per tal de conèixer la música dels
grups locals.

• Fomentar  l’associacionisme  dels  grups  musicals  de  la
població.

• Dinamització dels Bucs d'Assaig.
• Creació  espais  d’Art  a  la  població  per

potenciar la cultura.

Associacionisme • Fomentar l’associacionisme juvenil. • Augmentar la participació dels joves en les
activitats destinades per a ells.

Difusió • Utilitzar les xarxes socials per arribar a la població juvenil.
• Utilitzar  Radio Ulldecona per anar de forma mensual  a

explicar les activitats que es realitzen des de la Regidoria
de Joventut.

• Utilització  del  facebook:  Joventut
Ulldecona i l’Instagram per tal de difondre
qualsevol activitat.

• Entrevistes  mensuals  a  RTV  Ulldecona,
per  tal  d’explicar  totes  les  activitats  de
forma mensual.
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DISSENY DEL PLA

L’any 2020 ens ha servit per posar les bases del què, creiem, han de ser les polítiques de joventut del
nostre poble en els propers anys. Amb aquest document volem plasmar tots els programes, projectes i
activitats que realitzarem del 2021 fins al 2024 amb les diferents línies d'actuació

Durant aquests anys hem anat consolidant diferents programes o actuacions dedicades a la joventut
del nostre poble, però encara veiem que existeixen alguns aspectes a millorar. Nosaltres des de la
Regidoria de Joventut volem donar un nou impuls mitjançant programes adequats als nous temps.

Hem consolidat l'Associació juvenil “Joves Falduts” creada a finals del 2003 , i que reuneix persones
d’entre 16 a 30 anys, amb la finalitat de proposar, debatre i marcar les polítiques fetes per a ells i amb
ells des de l’Ajuntament. Aquesta juntament amb el tècnic o tècnica de l’Ajuntament, són els que fan
seguiment del treball realitzat per l’equip de govern.

Un altre aspecte a destacar és la posada en funcionament projectes destinats a joves per tal de què
realitzin activitats extraescolars molt variades i que cap jove es quedi sense realitzar activitats d’oci ,
per qualsevol motiu(econòmic , social...).

Un altre element que hem dinamitzat és el Punt d'Informació Juvenil dona a conèixer als joves que
existeix un lloc on poden realitzar tota classe de consultes ja siguin d'habitatge, treball, educació formal
o no formal, participació o qualsevol activitat que es realitzi a la població.

Un altra de les prioritats que ens marcàvem en l’últim Pla local de Joventut, era detectar la situació real
de la immigració jove a la nostra població per tal de planificar d’una manera més eficaç activitats per
afavorir la seva integració.

INTERINSTITUCIONALITAT

A nivell interinstitucional , cal destacar el treball conjunt amb la resta de Punts d’Informació Juvenil de
la comarca, i de l’OSJ del Consell Comarcal del Montsià, amb els que es van constituir la Xarxa de
serveis d’informació juvenil, “ Montsià jove”. La Xarxa ha perdut molta de la força que havia tingut en el
darrer pla per tant volem donar-li un altre impuls. Aquest impuls serà donar a conèixer les activitats
comarcals amb la publicació del butlletí Va de joves!! , un butlletí mensual on es dona informació de
totes les activitats que es realitzen a la comarca.

Aquestes activitats estan englobades en 4 àmbits: música, esplai, cultura i oci.
De moment estem treballant  i  ens trobem en una primera fase,  però aquest  és un dels  projectes
engegats  a  nivell  interinstitucional,  entre  els  diferents  Punts  d’Informació  Juvenils  del  Montsià  i  el
Consell Comarcal del Montsià.

Altres projectes realitzats que demostren aquesta interinstitucionalitat és la creació per part de tots els
pobles que formen la comarca del Montsià del Pla Comarcal del Montsià, el qual ens indicarà les línies
a seguir durant aquests quatre anys( 2017-2020).
Un altre projecte important és el nou impuls que volem donar tant a la revista Montsià jove com a la
pàgina  web.  Durant  aquests  últims  anys  han  sofert  un  deteriorament  per  la  poca  implicació  dels
diferents pobles. Durant aquests anys volem que la pàgina web sigui un lloc de trobada per a tots els
joves de la comarca.

Aquesta  interinstitucionalitat  és  treballa  amb  reunions  periòdiques  entre  els  diferents  tècnics  de
joventut dels pobles de la comarca , en les quals tractem tots aquests aspectes, donant cadascú la
seva visió i debatent quina seria la millor opció.
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HABITATGE

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ

Eix de Treball HABITATGE
Programa HABITATGE JOVE
Projecte Subvencions compra i/o rehabilitació d’habitatges al nucli antic.

Descripció Subvencionar  als  joves  la  compra  i/o  rehabilitació  d’habitatges  al  nucli  antic
d’Ulldecona.

Objectius Generals Afavorir l’emancipació dels joves i impulsar la rehabilitació del nucli antic.
Objectius EspecíficsQue els joves del nostre municipi puguin viure a la població sense marxar cap

altres poblacions.
Augmentar el 15% de joves que demanen aquesta ajuda.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Població en general

Agents implicats Regidoria d’Urbanisme, Regidoria de Joventut.
Pressupost Total: 48.000€

Fons Pròpies: 48.000€
Fons Externes: 0€

Línia d’Actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball HABITATGE
Programa HABITATGE JOVE
Projecte Bonificacions del 90% en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions

i obres al nucli antic d’Ulldecona i el 50% barris.
Descripció Bonificacions del 90% en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions

i obres al nucli antic d’Ulldecona i el 50% barris
Objectius Generals Impulsar la rehabilitació del casc antic

Rejoveniment del casc antic
Objectius específics Augmentar amb un 10% el nombre de joves que demanen aquesta bonificació.

Millorar el nucli antic de la població.
Temporalització Del 2021 fins al 2024

Destinataris Població en general

Agents implicats Regidoria d’Urbanisme, Regidoria de joventut
Pressupost Total: 48.960 €

Fons Pròpies: 48.960€
Fons externes: 0
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Línia d’Actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball HABITATGE
Programa HABITATGE JOVE
Projecte Borsa d’Habitatge
Descripció Donar a conèixer la borsa d’Habitatge Jove en tots els aspectes: funcionament,

ajuts  al  lloguer...per  tal  d’actuar  com a  intermediari  entre  joves  i  propietaris
d’habitatges,  per  llogar  aquests  a  preus  assequibles  i  amb la  seguretat  del
propietari de cobrar o rescabalar-se de qualsevol desperfecte.

Objectius Generals
Afavorir el lloguer d’habitatges buits
Emancipació dels joves.
Facilitar l’habitatge a joves amb nivells salarials baixos.

Objectius específics
Augmentar el nombre de consultes a la Borsa d’Habitatge.
Augmentar  amb  un  20%  el  nombre  de  pisos  que  formen  part  de  la  Borsa
d’Habitatge Jove.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Població en general
Agents implicats Direcció General de Joventut ,Consell Comarcal del Montsià, Ajuntaments de la

comarca i Regidoria de Joventut
Pressupost Total: 2.000€

Fons Pròpies: 2.000€
Fons externes: 0€

Línia d’Actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball HABITATGE
Programa HABITATGE JOVE
Projecte PRESTACIONS AJUT AL LLOGUER
Descripció Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de

convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge
pot situar en risc d'exclusió social residencial

Objectius Generals Millorar la situació econòmica de les persones emancipades i que tenen sous
baixos.

Objectius específics Afavorir el lloguer d’habitatges buits
Emancipació dels joves.
Facilitar l’habitatge a joves amb nivells salarials baixos

Temporalització Del 2021 fins al 2024

Destinataris Població en general
Pressupost Total: 0€

Fons Pròpies: 0€
Fons externes: 56.765€
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TREBALL

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ

Eix de Treball TREBALL
Programa JOVES I OPORTUNITATS
Projecte Altres Plans d’Ocupació, contractació de joves de Garantia Juvenil
Descripció Durant aquest Pla realitzarem altres plans d’ocupació i tallers per tal de donar

sortides als nostres joves.  No podem saber ara encara quins tallers o plans
realitzarem.

Objectius Generals Donar formació teòrica i pràctica a joves en diversos treballs.
Encaminar als joves cap al món laboral.
Orientar, formar i tutoritzar els participants al Pla, ja que es tracta d’un programa
de formació i treball.

Objectius Específics Que un 50% dels alumnes entren al món laboral.
Que un 25% d’aquests alumnes treballin de l’ofici que han estudiat .
Que augmenten les sol·licituds per tal de realitzar altres plans ,escoles tallers o
tallers.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Joves de 16 fins a 35 anys.
Agents implicats Servei d’inserció laboral, Integrals Ulldecona, Departament de treball , Regidoria

de Joventut.
Pressupost Total: 500.000 €

Fons pròpies: 90.000€
Fons externes: 410.000€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball TREBALL
Programa JOVES I OPORTUNITATS
Projecte DINAMITZACIÓ DEL SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL
Descripció Mitjançant la intermediació entre l’oferta i la demanda , cobrir les necessitats

plantejades per  les empreses a nivell  de recursos humans i  les  necessitats
plantejades pels joves d’Ulldecona que cerquen feina de forma activa.

Objectius Generals Intermediació entre l’oferta i la demanda.
Fomentar la inserció al món laboral del jove.
Facilitar l'emancipació al món laboral.
Crear  una  base de  dades  dels  usuaris/es  i  fer-ne  un  seguiment  per  tal  de
comprovar si han satisfet les seves expectatives laborals.

Objectius Específics Un 60% dels inscrits trobin una feina.
Augmenti en un 20% la utilització de la Borsa de Treball.
Augmenti un 20% les ofertes de treball per part de les empreses.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris joves de 16 fins a 35 anys.

Agents implicats Servei d’Inserció Laboral, Regidoria Joventut i Departament de treball.
Pressupost Total: 8.000€

Fons Pròpies: 8.000€
Fons Externes: 0€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball TREBALL
Programa JOVES I OPORTUNITATS
Projecte PROJECTE ODISSEU
Descripció ODISSEU té l’objectiu inicial de fomentar el retorn a les zones rurals d’origen i

l’arrelament de joves formats, a través del contacte i la implicació dels principals
agents que incideixen en la seva transició: les universitats i centres de formació,
les empreses locals,  les  institucions i  administracions  que intervenen en les
polítiques de desenvolupament rural, d’ocupació i de creació d’empreses i de
joventut.

Objectius Generals Fomentar la inserció al món laboral del jove.
Facilitar l'emancipació al món laboral.

Objectius Específics Un 50% dels inscrits/es al projecte trobin una feina.
Millorar la formació d'un 20% dels joves que hi participen al projecte.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Joves de 16 fins a 30 anys.
Agents implicats Servei d’Inserció Laboral, Departament de treball i Regidoria de Joventut.
Pressupost Total: 50.000€

Fons Pròpies: 10.000€
Fons Externes: 40.000€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball TREBALL
Programa JOVES I OPORTUNITATS
Projecte INTEGRALS ULLDECONA
Descripció Servei per donar suport , assessorament a ls joves de la població inscrits/es al

Programa de Garantia Juvenil, per tal d'ajudar-los en la seva inserció laboral.
Objectius Generals Fomentar la inserció al món laboral del jove.

Facilitar l'emancipació al món laboral.
Objectius Específics Un 50% dels inscrits/es al projecte trobin una feina.

Millorar la formació d'un 20% dels joves que hi participen al projecte.
Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris joves de 16 fins a 30 anys.

Agents implicats Servei d’Inserció Laboral, Departament de treball i Regidoria de Joventut.
Pressupost Total: 50.000€

Fons Pròpies: 10.000€
Fons Externes: 40.000€
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EDUCACIÓ

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball EDUCACIÓ
Programa JOVE FORMA’T!!!
Projecte CENTRE OBERT LÚDIK
Descripció Els  Centres  Oberts  són  establiments  diürns  que,  fora  de  l'horari  escolar,

ofereixen serveis preventius als infants i adolescents, prioritàriament a aquell
sector que requereix suport assistencial o formatiu i que està en situació de risc.

Objectius Generals Crear un espai de trobada per a tots els infants atesos que vulguin participar de
les activitats i gaudir del temps de lleure tot aprenent a conviure, relacionar-se,
compartir... a través de l'educació en valors.

Objectius Específics Compensar  dèficits  socioeducatius  a  través  dels  recursos  pedagògics  que
ofereix el centre.
Entendre l'educació en el  lleure com un espai  capaç d'afavorir  les habilitats
socials dels nostres infants.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Nen/es de 3 a 12 anys
Agents implicats Fundació Ulldecona, Ajuntament d'Ulldecona, Departament de Benestar Social i

Família.
Pressupost Total: 100.000€

Fons pròpies: 20.000€
Fons externes: 80.000€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball EDUCACIÓ
Programa JOVE FORMA’T!!!
Projecte MÒDUL DE GRAU MITJÀ D’INFORMÀTICA
Descripció Aquests estudis post obligatoris capaciten per instal•lar i mantenir serveis de

xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar
suport als usuaris i usuàries.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350
pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de sistemes informàtics (LOGSE).

Objectius Generals Augmentar els coneixements informàtics dels alumnes.
Donar  eines  als  alumnes  per  desprès  poder  trobar  treball  en  el  món de la
informàtica.
Millorar les seves actituds i aptituds davant el món laboral.

Objectius Específics Fomentar la inserció laboral.
Que un 50% dels alumnes entren dins del món laboral.
Que un 35% trobin feina d’informàtica.
Augment de la demanda d’altres mòduls de cicle formatiu per part dels joves.

Temporalització Del 2021 fins 2024.
Destinataris Població general
Agents implicats Departament d’Educació, Regidoria d’Educació, Institut Manuel Sales i Ferré.
Pressupost Total: 10.000€

Fons pròpies: 4.600€
Fons externes: 5.400€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball EDUCACIÓ
Programa JOVE FORMA’T!!!
Projecte Cursos de Monitor/a i Director/a de lleure, Vetllador/a escolar i Monogràfics.
Descripció Aquests cursos estan realitzats des del Consell Comarcal, però atenent la gran

demanda de persones interessades en aquest tipus de cursos ens plantejarem
realitzar algun curs a la nostra població per satisfer la necessitat del nostres
joves(ja que la demanda majoritària ha estat de joves).

Objectius Generals Formar joves en el món del lleure.
Inserció laboral de joves en el món del lleure.
Aprendre habilitats, aptituds i actituds per al món del lleure.
Fomentar la participació.

Objectius Específics Que un 50% dels alumnes entren dins del món laboral.
Que un 35% trobi feina dins del món del lleure.
Augment de la demanda de cursos de lleure per part dels joves.

Temporalització Del 2021 fins 2024.
Destinataris Joves de 15 a 30 anys.
Agents implicats Consell  Comarcal  del  Montsià,  Direcció  General  de  Joventut,  Ajuntament

d’Ulldecona.
Pressupost Total: 7.654€

Fons pròpies: 2.000€
Fons externes: 4.654€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball EDUCACIÓ
Programa JOVE FORMA’T!!!
Projecte Formació x inserció
Descripció El projecte de Formació x inserció consisteix en un conjunt de cursos destinats

a la recerca de feina en tres àrees en les quals existeixen gran varietat d’ofertes
de feina: Monitor/a d’Esports, Monitor/a de lleure infantil i/o juvenil i fotografia.
Desprès de les diferents reunions amb els tècnics d’Inserció Laboral creem que
si  realitzem formació  en  aquestes  àrees  podrem inserir  laboralment  a  més
quantitat  de  joves  ,  els  quals  no  poden  treballar  per  falta  de  la  titulació
adequada o per no tenir recursos econòmics per realitzar aquestes formacions.

Objectius Generals Millorar la formació per tal de formar part del món laboral.
Incentivar la formació per a joves del municipi.
Fomentar la formació com un element de millora de currículum.

Objectius Específics Que un 50% dels alumnes entren dins del món laboral. Que hi hagi un augment
del 20% en inscrits en cursos de reciclatge. Augment de la demanda d’altres
cursos de formació i de reciclatge per part dels joves.

Temporalització Del 2021 fins 2024.
Destinataris Població general.
Agents implicats Direcció  General  de  Joventut,  Institut  Manuel  Sales  i  Ferré  i  Ajuntament

d’Ulldecona.
Pressupost Total: 32.000€

Fons pròpies: 16.000€
Fons externes: 16.000 €
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball EDUCACIÓ
Programa JOVE FORMA’T!!!
Projecte Curs ACTIC Nivell Mitjà
Descripció El projecte Cursos de Formació neix de la demanda de molts joves en poder

realitzar  Cursos de Formació a la població.  Aquestes demandes no tan sols
provenen de gent aturada sinó de joves que actualment estan treballant però
volen seguir amb el seus estudiar per poder ampliar el seu currículum. Veient
aquesta demanda l'Ajuntament d'Ulldecona va realitzar diverses gestions per
poder  realitzar  cursos a la  població.  Aquest  cursos estan adreçats a tota la
població en general però tenen preferència els joves de 16 a 30 anys.

Objectius Generals Millorar la formació per tal de formar part del món laboral.
Incentivar la formació per a joves del municipi.
Fomentar la formació com un element de millora de currículum.

Objectius Específics Que un 50% dels alumnes entren dins del món laboral. Que hi hagi un augment
del 20% en inscrits en cursos de reciclatge. Augment de la demanda d’altres
cursos de formació i de reciclatge per part dels joves.

Temporalització Del 2021 fins 2024.
Destinataris Població general.
Agents implicats Direcció  General  de  Joventut,  Institut  Manuel  Sales  i  Ferré  i  Ajuntament

d’Ulldecona.
Pressupost Total: 4000€

Fons pròpies: 4000€
Fons externes:0

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball EDUCACIÓ
Programa JOVE FORMA’T!!!
Projecte Curs per a l’obtenció del nivells C1, C2 de català
Descripció Curs de preparació per accedir als certificats emesos per la Junta permanent

del Català o la Junta qualificadors del valencià per a l’obtenció dels Nivell C1 I
C2

Objectius Generals Que tot aquell jovent que necessiti formar-se en aquests nivells de català, ho
pugui fer sense desplaçar-se del municipi.
Contribuir a una millora professional i a la inserció al món laboral.
Proporcionar els recursos necessaris per una bona formació, buscant un bon
professor i adequant la infraestructura necessària.

Objectius Específics Donar formació de llengua catalana al major nombre de joves.
Que un 10% dels inscrits siguin immigrants.
Que un 75% aprovin l’examen del diversos nivells.

Temporalització Del 2021 fins 2024
Destinataris Població general.
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona, Escola Ramón y  Cajal i Institut Manuel Sales i Ferré.
Pressupost Total: 3.600€

Fons pròpies: 0€
Fons externes:3.600€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball EDUCACIÓ
Programa JOVE FORMA’T!!!
Projecte PFI CONSTRUCCIÓ I PEDRA
Descripció Curs de Construcció i pedra per tal d’obtenir el Títol de l’ ESO, juntament accés

a un mòdul de Grau mitjà de pedra i construcció.
Objectius Generals Contribuir a una millora professional i a la inserció al món laboral.

Proporcionar els recursos necessaris per una bona formació, buscant un bon
professor i adequant la infraestructura necessària.
Creació de noves sortides professionals.

Objectius Específics Donar formació al major nombre de joves.
Temporalització Del 2021 fins 2024
Destinataris Població general.
Agents implicats Departament d’Educació i Institut Manuel Sales i Ferré.
Pressupost Total: 0€

Fons pròpies: 0€
Fons externes:20000€
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CULTURA

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball CULTURA
Programa JOVE I CULTURA!!!
Projecte DINAMITZAR ELS BUCS D’ASSAIG
Descripció Els Bucs d'assaig és un espai on els grups de música de la població poden

assajar. Per tant hem de dinamitzar l'espai de forma que puguem aconseguir un
millor coneixement del servei realitzant activitats formatives.

Objectius Generals Impulsar la música de la nostra població.
Donar eines als nostres joves per tal de desenvolupar les seves necessitats.
Fomentar la participació i l’associacionisme.
Millorar la infraestructura cultural juvenil.

Objectius Específics Augmentar la qualitat dels nostres músics.
Augmentar en un 10% el nombre de grups musicals.
Fomentar la participació del 90% dels grups en actes culturals.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris A tota la població en general, bàsicament als joves a partir de 16 anys.
Agents implicats Regidoria de Joventut, Direcció General  de Joventut.
Pressupost Total: 5.000€

Fons pròpies: 5.000€
Fons externes: 0€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball CULTURA I OCI
Programa JOVE I CULTURA!!!
Projecte TRIBUTE DE CARNAVAL
Descripció Cada any per Carnaval és realitza un concert amb una temàtica carnavalera.

L’associació  musical  AMICS amb la  col·laboració  de  l’Ajuntament  Ulldecona
realitzen un concert  per  tal  de  donar  a conèixer  el  seu treball  musical  a  la
població.

Objectius Generals Atansar la cultura musical al jove i fomentar hàbits saludables entre els joves.
Promoure la cultura i les formes d’expressió juvenil.

Objectius Específics Augmentar l’assistència de grups locals en activitats musicals.
Augmentar en un 20% cada any el nombre d’assistents.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris A tota la població en general, bàsicament als joves a partir de 16 anys.
Agents implicats Regidoria de Joventut, AMICS.
Pressupost Total: 2.500€

Fons pròpies: 0€
Fons externes: 2.500€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ I PARTICIPACIÓ
Eix de Treball CULTURA, FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
Programa JOVE I CULTURA!!!
Projecte JORNADES MUSICALS A L’ERMITA DE LA PIETAT
Descripció Aquestes jornades pretenen ser un reflex de les músiques populars tant de les

clàssiques, com de les modernes; amb una representació variada de països
distants i propers i, amb una varietat d’estils musicals que va des de la música
tradicional catalana, la colombiana, japonesa, punk, flamenc, swing, lindy hop...

Objectius Generals Dinamitzar el panorama cultural i musical tan local com comarcal.
Oferir unes propostes musicals variades i de qualitat a aquell jove del nostre
territori obert a noves sensacions.
Fomentar la participació i l’associacionisme. 

Objectius Específics Augmentar l’assistència de grups locals en activitats musicals.
Augmentar en un 20% cada any el nombre d’assistents.
Rebre aportacions dels joves per millorar cada any.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Tota la població jove de 16 a 35 anys.
Agents implicats Regidoria de Projecció exterior i Joventut, Regidoria de Cultura, AMICS
Pressupost Total: 10.000€

Fons Pròpies: 10.000€
Fons externes: 0€
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SALUT

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT
Programa FES SALUT!!!
Projecte PARLEM-NE!!!
Descripció Projecte que pretén ser una eina d’ajuda socioeducativa per als joves de la

població  com  a  eina  de  transformació  social.  Vol  treballar  amb  i  per  les
persones per tal de prevenir i donar resposta a les seves necessitats. Es basa
en formacions sobre hàbits saludables, sexualitat, la perspectiva de gènere, la
visió multicultural, l’enfocament de drets i promoure un estil de vida saludable i
autònom.

Objectius Generals Fomentar hàbits saludables entre els joves.
Prevenir conductes de risc.
Promoure estils de vida i conductes saludables.
Apropar el sistema sanitari a les persones joves.

Objectius Específics Explicar no només hàbits saludables en l’àmbit sanitari, sinó que fer notable les
problemàtiques socials.
Promoure hàbits i estils de vida saludable.
Facilitar informació-formació i prevenció.
Promoure un consum responsable i reducció de conductes de risc.
Augmentar el nombre de professionals de la salut per a conduir-les diferents
xerrades i tallers.
Millorar la informació dels joves en aspectes de salut.

Temporalització Del 2020 fins al 2021
Destinataris Alumnes de l’Institut Manuel Sales i Ferré
Agents implicats Regidoria  de  Joventut,  CAP,  AMPA,  Direcció  General  de  Joventut,  Mossos

d’Esquadra, Policia Municipal.
Pressupost Total: 4.300€

Fons Pròpies: 4.300€
Fons externes: 0

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT
Programa FES SALUT!!!
Projecte ESPORT DE LLEURE
Descripció Realització de diferents esports mitjançant entrenaments i competicions internes

a nivell local.
Objectius Generals Fomentar hàbits saludables entre els joves.

Fomentar la participació en activitats esportives.
Objectius Específics Incrementar un 10% cada any el nombre de participants.
Temporalització De 2021 fins al 2024
Destinataris joves entre 16 i 35 anys
Agents implicats Consell  Municipal d’Esports, Regidoria d’Esports i Joventut,  Consell  Comarcal

del Montsià.
Pressupost Total: 4.000€

Fons Pròpies: 4.000€
Fons externes: 0
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT
Programa FES SALUT!!!
Projecte ESPORT ESCOLAR I DE COMPETICIÓ
Descripció Consisteix en iniciar  esportivament a tots  aquells  joves que vulguin aprendre

qualsevol esport mitjançant un seguit d’entrenaments i de competicions internes
de l’escola. També es participa en competicions externes a l'escola. Aquestes
competicions es realitzen dins de les Terres de l'Ebre.

Objectius Generals Fomentar hàbits saludables entre els joves.
Fomentar la participació.

Objectius Específics Incrementar un 10% cada any el nombre de participants.
Temporalització De 2021 fins al 2024
Destinataris joves a partir de 12 anys.
Agents implicats Regidoria  d’Esports,  Consell  Comarcal  del  Montsià,  AMPA Escola  i  Escola

Ramón y Cajal.
Pressupost Total: 1.000€

Fons Pròpies 600€
Fons externes: 400€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT
Programa FES SALUT!!!
Projecte SERVEI DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR
Descripció És un servei que ofereix atenció als joves en matèria de salut reproductiva i

sexualitat, mitjançant un procés informatiu, educatiu i assistencial.
Objectius Generals Oferir un servei integral al jove en matèria de sexualitat.

Dur a terme tasques informatives i de prevenció en temes de relacions sexuals.
Objectius Específics Augmentar el nombre de consultes informatives.

Disminuir el nombre de consultes d’intervenció.
Temporalització De 2017 fins al 2020
Destinataris Adreçat a joves de 14 a 35 anys.
Agents implicats Regidoria de Joventut, Centre de salut.
Pressupost Total: 0€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT
Programa FES SALUT!!!
Projecte ART&ESPORT :SORTIDES PER MUNTANYA
Descripció Entrenaments de curses de muntanya destinats a joves a partir de 12 anys per

tal  d’apropar  una  activitat  esportiva  diferent  i  ensenyar  valors  a  partir  d’una
activitat no competitiva.

Objectius Generals Fomentar hàbits saludables entre els joves.
Fomentar la participació juvenil en les activitats.

Objectius EspecíficsAugmentar un 20% dels inscrit/es al projecte.
Temporalització De 2021 fins al 2024.
Destinataris Destinat a joves a partir de 12 anys.
Agents implicats SudActiu, Ajuntament d’Ulldecona.
Pressupost Total: 500€

Fons externes:0€
Fons pròpies: 500€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT I CULTURA
Programa FES SALUT!!!
Projecte ART&ESPORT
Descripció Projecte destinat a crear espais extraescolars on es puguin treballar programes

d’habilitats  socials,  d’interculturalitat,  etc...  i  per  poder  realitzar  activitats  de
l’interès dels joves en situacions conflictives i que porten un seguiment amb els
Serveis Socials.

Objectius Generals Afavorir  els  processos de socialització  dels  joves mitjançant  el  reforç  d’hàbits
d’interrelació, pautes de comportament, normes consensuades, etc.
Promoure el coneixement de normes de conducta  i convivència que afectin a
l’individu i al grup.
Procurar l’adquisició d’hàbits de cura personal, higiene, salut i alimentació per un
desenvolupament personal i social adient.
Ensenyar  en  el  diàleg  a  saber  escoltar  i  saber  comunicar  amb  claredat,  el
pensament individual.

Objectius
Específics

Formació i cohesió del grup en base al respecte, la tolerància i l’acceptació d’ells
mateixos i dels altres, així com del material i la infraestructura que ens cedeix
l’Institut.
Acceptar les normes de funcionament del grup i col•laborar en el seu compliment.
Responsabilitzar-se en el manteniment del material i de la higiene i l’ordre del
centre.
Valorar i aplicar hàbits higiènics de pràctica permanent.
Expressar emocions, sentiments i idees.
Experimentar el joc com aspecte de plaer i recreació.

Temporalització De 2021 fins al 2024.
Destinataris Alumnes que cursen ESO a l’Institut Manuel Sales i  Ferré d’edats compreses

entre 12 i 16 anys.
Agents implicats L’Ajuntament d’Ulldecona, l’IES Manuel Sales i Ferré i el Consell Comarcal del

Montsià.
Pressupost Total: 14.000€

Fons pròpies: 14.000€
Fons externes: 0€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT
Programa FES SALUT!!!
Projecte ACTIVITATS SUDACTIU I ULLDECONA 10KM
Descripció Conjunt de curses que es realitzen a Ulldecona.

Cursa Ulldecona 10km que es realitza a l’Abril.
Cursa de Sant Silvestre que es realitza al Desembre.

Objectius Generals Fomentar l’esport entre els joves a partir de 12 anys.
Objectius
Específics

Promoure estils de vida saludable entre els joves de la població.
Proporcionar activitats de lleure sanes i divertides.

Temporalització De 2021 fins al 2024.
Destinataris Destinat a joves a partir de 12 anys.
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona, SudActiu.
Pressupost Total: 1.200€

Fons pròpies: 1.000€
Fons externes:200€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball SALUT
Programa FES SALUT!!!
Projecte FITJOVE
Descripció FITJOVE  és  un  programa  de  promoció  d’exercici  físic  en  l’adolescència,

promogut per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), i el Consell
Català  de  l’Esport  (CCE),  de la  Generalitat  de Catalunya amb la  coordinació
tècnica de la Fundació Esport i salut.

Objectius Generals Fomentar l’esport entre els joves a partir de 16 anys.
Objectius
Específics

Promoure estils de vida saludable entre els joves de la població.
Proporcionar activitats de lleure sanes i divertides.

Temporalització De 2021 fins al 2024.
Destinataris Destinat a joves a partir de 16 anys.
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona, Secretaria General de l'Esport
Pressupost Total: 500€

Fons pròpies: 0€
Fons externes:500€
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OCI

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball OCI
Programa A XALAR!!
Projecte CASAL JOVE
Descripció Activitats lúdiques i esportives que és realitzen per a joves a partir de 12 anys ,

durant el mes de Juliol on realitzen activitats , xerrades, sortides i tot un conjunt
d’activitats per tal de millorar la seva oferta d’oci durant l’estiu. Aquesta activitat
es realitza de 16h a 20h de dilluns a divendres.

Objectius Generals
Objectius EspecíficsPromoure estils de vida saludable entre els joves de la població.

Proporcionar activitats de lleure sanes i divertides.
Temporalització De 2021 fins al 2024
Destinataris Destinat a joves a partir de 12 anys.

Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona , Fundació Ulldecona, Serveis Socials i Institut Manuel
Sales i Ferré

Pressupost Total: 12.000€
Fons pròpies: 12.000€
Fons externes:0€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball OCI
Programa A XALAR!!
Projecte ACTIVITATS FESTES MAJORS
Descripció Conjunt d’activitats que és Realitzen per als joves i amb els joves com ara són:

concerts, gimcanes, lo ratet de l’home i la dona, vermut electrònic....i tota classe
d’activitats que formen part de les festes majors de la població.

Objectius Generals Fomentar l’oci saludable
Fomentar la participació dels joves

Objectius EspecíficsAugmentar un 15% a l’any el nombre de participants en les activitats ja sigui tant
en la preparació com amb la realització de les diferents activitats.

Temporalització Del 2021 al 2024
Destinataris Joves de 16 a 35 anys
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona, Joves Falduts
Pressupost Total:7.000€

Fons pròpies: 7.000€
Fons externes:0€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball OCI
Programa A XALAR!!
Projecte ACTIVITATS CASAL JOVE
Descripció Realitzar activitats al Casal Jove , ja siguin competicions de videojocs, jocs de

taula, tallers, cursos i xerrades... per tal de realitzar oci saludable.
Objectius Generals Foment de l'oci a la població.
Objectius EspecíficsFomentar l’oci saludable.

Fomentar la participació dels joves.
Dinamitzar el Casal Jove amb activitats d’oci.

Temporalització Del 2021 al 2024
Destinataris Joves de 16 a 35 anys
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona, Secretaria de Joventut
Pressupost Total:4000€

Fons pròpies: 4.000€
Fons externes:0€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball OCI
Programa A XALAR!!
Projecte PROJECTE ENGRESCA’T
Descripció Conjunt d’activitats que és realitzen per als joves i amb els joves com ara són:

concerts, tallers, activitats de circ , activitats teatrals, campionats.....i tota classe
d’activitats per tal de donar als joves del municipi una oferta d’oci saludable els
dissabtes i diumenges.

Objectius Generals Fomentar l’oci saludable.
Fomentar la participació dels joves.
Crear un espai d’oci on puguin sorgir idees per tal de poder realitzar activitats
durant el cap de setmana.

Objectius Específics Inscripció de 35 joves d’Ulldecona i Barris.
Participació de joves de diverses edats de 12 a 16 anys

Temporalització Del 2021 al 2024
Destinataris Joves de 16 a 35 anys
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona, Joves Falduts
Pressupost Total:4000€

Fons pròpies: 4000€
Fons externes:0€
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Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball OCI
Programa A XALAR!!
Projecte ZONA HAPPY
Descripció Conjunt d’activitats que és realitzen per als joves i amb els joves els divendres

de 19.00h a 21.00h al Casal Jove , juntament amb la supervisió d’un adult.
Objectius Generals Fomentar l’oci saludable.

Fomentar la participació dels joves.
Crear un espai d’oci on puguin sorgir idees per tal de poder realitzar activitats .

Objectius EspecíficsParticipació de joves de diverses edats de 16 a 21 anys.
Crear un espai d’oci saludable i millorar la interrelació entre els joves.

Temporalització Del 2021 al 2024
Destinataris Joves de 16 a 21 anys
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona, Joves Falduts
Pressupost Total:800€

Fons pròpies: 800€
Fons externes:0€

Línia d’actuació EMANCIPACIÓ
Eix de Treball OCI
Programa A XALAR!!
Projecte CURSA ENIGMÀTICA
Descripció Gimcana participativa sobre una temàtica en la qual els joves han de participar

en grup i poder resoldre algun tipus d’enigma. Aquesta activitat es realitzarà a
l’Agost.

Objectius Generals Fomentar l’oci saludable.
Fomentar la participació dels joves.
Crear un espai d’oci on puguin sorgir idees per tal de poder realitzar activitats .

Objectius EspecíficsParticipació de joves de diverses edats de 16 a 21 anys.
Crear un espai d’oci saludable i millorar la interrelació entre els joves.

Temporalització Del 2021 al 2024
Destinataris Joves a partir de 12 anys.
Agents implicats Regidoria  Joventut  ,  Regidoria  Esports  ,  Biblioteca  Municipal  i  entitats

d’Ulldecona.
Pressupost Total:4000€

Fons pròpies: 4000€
Fons externes:0€
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PARTICIPACIÓ

Línia d’actuació PARTICIPACIÓ
Eix de Treball ASSOCIACIONISME I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
Programa JOVE PARTICIPA!!!
Projecte JOVES FALDUTS
Descripció Una vegada l’associació ja està consolidada hem de buscar realitzar activitats

per als joves de la població. Les activitats han de ser per complementar les
activitats que es realitzin des dels organismes públics. Hem de treballar per tal
de crear un calendari conjunt d’activitats per tal de donar als joves d’Ulldecona
activitats de tot tipus

Objectius Generals Realitzar tota classes d'activitats per a joves de la població.
Objectius Específics Fomentar l'oci saludable entre els joves.

Col·laborar  amb  l'Ajuntament  d'Ulldecona  per  tal  de  realitzar  activitats
conjuntes.
Millorar els canals de participació dels joves amb l'entitat

Temporalització Del 2021 al 2024
Destinataris Joves de 16 fins a 35 anys
Agents implicats Regidoria  de  Joventut,  Associació  Juvenil”Joves  Falduts”,  Secretaria  de

Joventut.
Pressupost Total:3.500€

Fons Pròpies: 2.000€
Fons Externes: 1.500€

Línia d’actuació PARTICIPACIÓ
Eix de Treball COHESIÓ I EQUILIBRI TERRITORIAL I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
Programa ATANSA’T AL PUNT!!!
Projecte Difusió dels serveis que ofereix el PIJ Faldut
Descripció Editar material  i  dur a terme tot un seguit  d’actuacions diverses(web jove,

xarxes socials i anar a l’institut) per tal de donar a conèixer al nostre jovent
tots els serveis que s’ofereixen des del Punt d’Informació juvenil.

Objectius Generals Que  el  jove  arribi  a  conèixer  tos  els  serveis  que  oferim  des  del  Punt
d’Informació

Objectius Específics Incrementar el nombre d’usuaris del PIJ almenys un 25%
Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Els joves de la nostra població d’entre 14 i 35 anys.
Agents implicats Regidoria de joventut, Associació Juvenil “Joves Falduts”, Consell Comarcal

del Montsià, Direcció General de Joventut
Pressupost Total: 0€

Fons pròpies: 0€
Fons externes: 0€
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Línia d’actuació PARTICIPACIÓ
Eix de Treball COHESIÓ I EQUILIBRI TERRITORIAL I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
Programa ATANSA’T AL PUNT!!!
Projecte Anàlisi de la Realitat Juvenil (Enquestes)
Descripció Dur a terme una exhaustiva anàlisi de la realitat tant a nivell quantitatiu com

qualitatiu. Aquest estudi estaria realitzat per joves de l’Institut Manuel Sales i
Ferré,  que  utilitzarien  el  seu  treball  de  recerca  en  benefici  d’un  millor
coneixement de la població juvenil de la població. Hem de recordar que una
realitat és sempre canviant. També utilitzarem les webs de l'ajuntament per a
què els joves puguin respondre.

Objectius Generals Conèixer la realitat juvenil de la població.
Fomentar i reconèixer formes noves de participació.

Objectius Específics Poder organitzar grups de discussió, un cop tinguéssim
dades objectives de la realitat juvenil a la població.
Conèixer el 100% de la realitat juvenil de la població.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Els joves de la nostra població d’entre 14 i 35 anys.
Agents implicats Regidoria de joventut, Institut Manuel Sales i Ferré.
Pressupost Total: 0€

Fons pròpies: 0€
Fons externes: 0€
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DIFUSIÓ

Línia d’actuació DIFUSIÓ
Eix de Treball COMUNICACIÓ
Programa CONNECTA’T
Projecte XARXES SOCIALS, WEB I EBANDO
Descripció Creació  de  diverses  xarxes  socials  per  tal  de  poder  difondre  les  diferents

activitats que es realitzen a la població .
Objectius Generals Difondre les activitats per les xarxes socials i Ebando
Objectius Específics Augmentar la participació del joves en les diferents activitats realitzades per

l’ajuntament.
Creació d’espais virtuals per tal de donar a conèixer tota la informació de les
activitats.

Temporalització Del 2021 fins al 2024
Destinataris Els joves de la nostra població d’entre 14 i 35 anys.
Agents implicats Ajuntament d’Ulldecona
Pressupost Total: 400€

Fons pròpies: 400€
Fons externes: 0€
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5. METODOLOGIA DE TREBALL

Interdepartamentalitat

A nivell interdepartamental és continuarà treballant amb totes les regidories de l’Ajuntament, tant amb
els polítics, com amb els tècnics que estan al seu càrrec. Hem establert un calendari de reunions i hem
acordat que el tècnic de joventut es reunirà un cop a la setmana amb la Regidora de Joventut i un cop
cada quinze dies, aprofitant la Comissió de l’equip de govern, ens reunirem amb els polítics a la Sala
de Sessions de l’Ajuntament, per tal de gestionar i fer un seguiment de tots i cadascun dels programes
previstos des d’aquest any 2021, fins al final del Pla.
Cada regidoria es farà càrrec de les actuacions que li pertoquen comptant amb el suport del seu tècnic,
però aquestes actuacions, sempre estaran coordinades per la regidoria de Joventut i el tècnic, per tal
de comprovar que s’ajusten al Pla i, per tant, a les Polítiques de Joventut que volem per al nostre
municipi.

Interinstitucionalitat

A  nivell  interinstitucional  seguirem  treballant  conjuntament  amb  la  resta  d’institucions:  PIJ  dels
ajuntaments d’Alcanar, Amposta, Mas de Barberans, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja,
Santa Bàrbara, la Sénia, el tècnic compartit de Freginals, la Galera, Godall i Masdenverge , amb el
Consell Comarcal del Montsià i l'Oficina Jove en matèria de salut, habitatge i treball. Normalment fem
un  seguit  de  reunions  periòdiques,  per  tal  de  planificar  i  coordinar  les  activitats  previstes  per  al
trimestre i repartir-nos les tasques que cadascú assumirà en la propera activitat.

Amb l’Institut Manuel Sales i Ferré tenim previst treballar conjuntament per dur a terme els diferents
plans de garantia social i l’anàlisi de la realitat juvenil. També des de l'Institut és treballen projectes
conjunts per als joves , juntament amb l'Ajuntament d'Ulldecona.

Participació Jove

Quant a participació jove, volem fomentar, encara més, la participació a l'Associació Juvenil « Joves
Falduts» tot i que, actualment, forma part activament de la majoria d’actuacions que es duen a terme
tant a nivell d’organització, de suport, com d’avaluació. Gràcies a aquesta Comissió hem aconseguit
mobilitzar al jove faldut i, una cosa força difícil, apropar l’administració al jove i fer que aquest es senti
escoltat i involucrat en totes aquelles accions on té molt a dir, i a fer.

També es seguiran portant a terme reunions més o menys periòdiques amb la entitat AMICS i Joves
Falduts.  Aquests,  organitzen  moltes  activitats  enfocades  al  jovent  i  creiem  oportú  treballar-hi
conjuntament. Aquest treball  consistirà en facilitar-nos tot un seguit  de dades i  informació que ens
permetrà  no  duplicar  esforços  ni  accions  i,  al  mateix  temps,  intercanviar  experiències,  activitats  i
ampliar el calendari d’accions a fer.

Podem observar com l’índex de participació en activitats organitzades per AMICS i Joves Falduts són
altes, però encara volem que siguin més participatius.

Tots els projectes que realitzarem durant aquest pla tindran un objectiu molt clar, involucrar als joves en
qualsevol acció, destinada cap a ells. Per tant, hem estat treballant per tal de consolidar una Comissió
de  joves  amb  un  nou  impuls  ,treballarem la  Comissió  de  joves  des  d’àrees  concretes:  les  dues
primeres àrees que treballarem són cultura i esports i, poc a poc, anar consolidant altres aspectes fins
arribar a consolidar una Comissió de joves forta en participació.
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 COMUNICACIÓ

La  revolució  digital  ha  transformat  la  metodologia  de  treball  dels  serveis  juvenils  de  l’Ajuntament
d’Ulldecona.  Des  dels  seus  inicis  s’ha  apostat  per  aquestes  plataformes  que  permeten  compartir
continguts i interactuar amb la ciutadania. Els joves , considerats consumidors habituals de les xarxes
socials, empren aquestes eines en el seu dia a dia , no tan sols pel fet de compartir la quotidianitat dels
seus  actes  ,  sinó  per  mantenir  informat  de  tots  aquells  àmbits  que els  genera  interès.  D’aquí  la
importància no tan sols de disposar-les , sinó també d'actualitzar-les.

A banda també utilitzem la pàgina web que permet organitzar i distribuir informació per àmbits i que la
informació sigui estàtica , encara que s’actualitzi constantment.

A banda d’aquestes plataformes virtuals també es treballa amb l’edició d’una agenda la qual la qual
podem veure tots els joves d’Ulldecona i Barris.

L’edició de cartells i la difusió de les actuacions a través de premsa escrita radiofònica permet arribar a
totes aquelles persones que no utilitzen habitualment els mitjans digitals.

En definitiva , la comunicació és l’instrument clau per fer ressò de les polítiques en matèria de joventut
que es duen a terme. Per tant cal una planificació prèvia i la decisió de la funcionalitat que adquireix
cadascuna d’elles.

Molt important seguir adaptant-se als diferents canals de comunicació , ja que aquests van canviant i
evolucionant segons períodes i hem d’estar atents per tal d’adaptar-nos aquests canvis.

pàg. 65/74



Pla Local de Joventut 2021-2024

6. AVALUACIÓ

L’activitat o acció serà avaluada immediatament desprès que s’hagi produït. Aquestes s’avaluaran pel
tècnic  de  joventut  o  pel  regidor  de  l’activitat  que l’hagi  duta  a  terme.  Sense deixar  de  banda les
opinions de tot el personal que ha participat en les diferents activitats, ja que han tingut un contacte
directe amb l’activitat.
L’avaluació es concep com una eina de treball més , que fica sobre la taula el recorregut de la feina
feta fins el moment, al mateix temps que posa ordre i esdevé una eina útil i indispensable per fer un
recull de l’impacte de les actuacions.
Tot i que cadascuna dels projectes té uns ítems que s’avaluaran per veure l’assoliment dels objectius ,
si és cert que aquesta avaluació no únicament ha de respondre al resultat final de dites accions, sinó
que també és essencial establir els mecanismes per avaluar a curt termini , amb l’objectiu millorar-ne la
qualitat i atendre a les necessitats del moment.
S’estableixen  dos  tipus  d’avaluacions  ,  un  nivell  més  tècnic  i  l’altre  a  nivell  joves  ,  siguin  o  no
consumidors finals de les actuacions creades i implementades.

Per dur a terme aquesta avaluació tindrem en compte tres criteris: el de realisme, el d’eficàcia i el
d’eficiència. Per tan, tindrem en compte els paràmetres següents:

 El nombre de persones a qui anava destinada l’activitat i el nombre de persones qui finalment
ha gaudit de l’activitat.

 Estudiar la finalitat de l’activitat i avaluar si s’ha complert l’objectiu o no. Aquesta avaluació es
pot fer preguntant als mateixos joves que han participat en l’activitat o acció, als professors i
tots els agents socials que hi han participat.

 Tenir un contacte directe amb els joves de confiança ja que sens dubte ens diran el resultat de
les diverses activitats, no hem d’oblidar que en un poble tenim l’avantatge de què tots ens
coneixem i el “ boca/orella” funciona molt bé.

 Tenir en compte els recursos logístics, econòmics, personals,... que s’han utilitzat per poder dur
a terme l’activitat.

 Utilitzar els canals de difusió adequats per tal de què arribi la informació al jove. Per tant em
d'utilitzar totes les eines disponibles com són: cartells, agenda mensual, Instagram, Facebook ,
Ebando i WhatsApp.

Cada setmana, aprofitant la reunió dels membres de l’equip de govern, es mostraran els resultats a
totes les regidories de totes les avaluacions fetes fins llavors i  ,  entre tots, decidirem si l’acció en
concret ha donat els fruits esperats o no.
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7.CALENDARI DE TREBALL EIXOS 2021 2022 2023 2024

1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t

 PROGRAMES
 
 
E
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A
N
I
P
A
C
I
Ó

HABITATGE

Subvencions compra i/o rehabilitació
d’habitatges al nucli antic.
Bonificacions en la quota de l’impost
sobre construccions
Borsa d’habitatge
Prestacions pagament lloguer

TREBALL Plans d'ocupació i contractació joves
Garantia Juvenil.
Dinamitzar Serveis d'Inserció Laboral
Projecte Odisseu
Integrals Ulldecona

EDUCACIÓ Cursos obtenció Nivell C1 I C2 Català
CGM d’Informàtica
PFI Construcció
Cursos Formació 2021-2024
Cursos lleure i Monogràfics
Centre Obert “Lúdik”
Formació x inserció
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7.CALENDARI DE TREBALL EIXOS  2021  2022  2023  2024

1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t

 PROGRAMES
 
E
M
A
N
I
P
A
C
I
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CULTURA Jornades Musicals a l’ermita
Tribut de Carnaval
Dinamitzar Bucs d’assaig

SALUT

Esport de lleure
Esport escolar i competició
Servei de Planificació Familiar
Activitats esportives
ART&ESPORT
FITJOVE
Pavelló esports
PARLEM-NE!!
Mesures Covid

OCI Activitats festes
Casal Jove
Projecte Engresca’t
Zona Happy

Cursa Enigmàtica
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7. CALENDARI DE TREBALL EIXOS
 

 2021  2022  2023  2024

1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t

 PROGRAMES
 
P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
Ó
 

FOMENT
PARTICIPACIÓ
ASSOCIACIO
ISME

 Joves Falduts

COHESIÓ
SOCIAL  I
EQUILIBRI
TERRITORIAL

Anàlisi de la realitat juvenil.

Difusió PIJ

COMUNICACIÓ  Xarxes Socials, web i Ebando
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PROGRAMACIÓ ACTIVITATS XARXA” MONTSIÀ JOVE”

 ANYS 2021 2022 2023 2024

TRIMESTRES  1r 2n 3r 4t  1r 2n 3r 4t  1r 2n 3r 4t  1r 2n 3r 4t

ACTIVITATS Modalitats
TRIMESTRE SALUT Instapill Alert

CURSOS
Director/a lleure
Monitor/a lleure
Premonitor/a
Monogràfics
Vetllador/a

TROBADES
ACTIVITATS Dia mundial SIDA
DIFUSIÓ MONTSIÀ JOVE
CONCURS Fotografia
REUNIONS COORDINACIÓ
SAI
ACCIONS FORMATIVES TÈCNICS
PÀGINA WEB
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8. PRESSUPOST

DESPESA DE L’AJUNTAMENT D'ULLDECONA
ANUAL 62.300€
PLA LOCAL 2021-2024(4 ANYS) 249.000€
RESTA DE DESPESA ASSUMIDA PER ENTITATS O ALTRES INSTITUCIONS O DEPARTAMENTS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
ANUAL 22.000€
PLA LOCAL 2021-2024(4 ANYS) 88.000€
TOTAL DESPESA
ANUAL 84.300€
PLA LOCAL 2021-2024(4 ANYS) 337.000€
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9. ANNEX

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
DELS PLANS LOCALS DE JOVENTUT 2021

Es pot adjuntar aquesta plantilla al Pla Local de Joventut, omplint les dades necessàries als quadres
corresponents.  Els  indicadors  que  no  tenen  quadre  per  omplir  s’hauran  de  tenir  en  compte  en
l’elaboració del pla a traves d’explicacions més detallades.

CS: CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES (15%)

ÍNDEX DE JOVENTUT:

Criteri: Percentatge de joves(15-34 anys) del municipi sobre el total de població.

Font: Dades Padró Municipal. Documentació: Incloure les dades al Pla Local de Joventut

ÍNDEX D’IMMIGRACIÓ JUVENIL:

Criteri:  Percentatge de joves d'immigració econòmica (total immigrants menys immigrants de la UE)
respecte al total de joves del municipi segons últimes dades del Padró municipal.

Font: Dades Padró Municipal Documentació: Incloure les dades al Pla Local de Joventut

FACTOR CORRECTOR:
Criteri: puntuació compensatòria que té en compte el possible efecte d'atracció d'algunes capitals de
comarca  i  d'altres  municipis.  Es  mesura  com a  mobilitat  obligada  per  desplaçaments  residència-
estudi/residència-treball.

Font: IDESCAT. Ho demanarà la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre.

CE: CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS (20%)

RECURSOS HUMANS:

Criteri:  quantificació  dels  recursos  humans  que el  mateix  ajuntament  reconeix  per  a  les  tasques
dedicades  a  les  polítiques  de  joventut  i  realitzades  des  del  mateix  ajuntament.  Es  considera
professional  assimilat  a  nivell  A/B  el/la  tècnic/a  superior  o  de  grau  mitjà  (tècnic/a  de  gestió).  Es
considera professional assimilat a nivell C/D el que tingui categoria de personal auxiliar o administratiu.
En cas d'externalització  de serveis  o  subcontractació  només es puntuen els/les professionals  que
treballin per a l'ajuntament en tasques generals dels serveis de joventut i no els/les que treballin en
programes o projectes concrets. En el cas que hi hagi més d'una situació, es valora la situació amb
puntuació més alta.
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Font:  Ajuntament,  mancomunitat  de  municipis  o  entitat  municipal  descentralitzada.
Documentació: incloure les dades al Pla Local de Joventut.

RECURSOS FINANCERS:

Criteri: percentatge del pressupost municipal destinat a activitats (capítol 2, despeses de funcionament
i capítol 4, transferències corrents/activitats) de l'àrea de joventut per a joves de 15 a 34 anys.

Font: Pressupost municipal. Documentació: especificar al Pla local de joventut el pressupost
del consistori, el pressupost de l'àrea de joventut destinat a activitats per a joves de 15 a 34
anys i el % que representa respecte al primer.

RECURSOS FUNCIONALS: 

Criteri:  presència d'espais municipals exclusivament destinats a joventut. S'entén espai per a joves
quan més del 50% del temps està destinat als joves i es diferència pel seu ús principal.
Font: ajuntament, mancomunitat de municipis o entitat municipal descentralitzada. Secretaria General
de Joventut: dades relatives a les instal·lacions, subvencions de béns immobles, etc. Documentació:
especificar el tipus d'instal·lació en el Pla local de joventut.
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Aquest Pla local ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el
de 2021.
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