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         Presentació de l’Alcalde

 

La joventut és una de les etapes més transcendentals de la vida de les persones, un moment 

que els joves necessitem tota mena d’ajudes i suport, per emprendre el seu camí, moltes de les 

accions o decisions que es produeixen en aquesta etapa poden marcar d’una manera notòria, 

com pot arribar a ser, la vida dels jovents en un futur. 

Dintre del Pla Local de Joventut, s’ha de reflectir les necessitats i problemàtiques del col·lectiu 

jove del municipi, per tant com a municipi hem de ser sensibles amb les polítiques de joventut, 

hem de posar el màxim de recursos econòmics, humans i totes aquelles accions necessàries, 

per afrontar en garanties les polítiques juvenils. 

Per tant, serà una prioritat del govern municipal de L’Aldea, les polítiques de joventut, i des 

d’aquí presentem aquest Pla Local de Joventut, que defineix clarament les línies estratègiques 

a seguir en el període 2020 / 2023, una eina de treball de la Regidoria de Joventut, sorgida 

d’una  participació amplia i que pretén donar resposta a les noves necessitats de la població 

jove de L’Aldea. 

 

El Pla Local de joventut, ha comptat amb la implicació de les Regidories de Joventut i Acció 

Cultural, dels dinamitzadors de joventut i cultura, dels joves, per tant és un Pla transversal, 

liderat per la Regidoria de Joventut. 

Ara cal comptar, amb tots aquests agents implicats en la redacció del Pla, per a poder tirar 

endavant aquesta eina tan important per als nostres joves i per al govern de l’Aldea, per part de 

L’Ajuntament, posarem tot l’èmfasi en aconseguir-ho. 

 

Per acabar, en quedo molt satisfet de presentar aquest Pla Local de Joventut, per primera 

vegada com Alcalde, ja que en la meva etapa de Regidor de Joventut, des de la meva Regidoria, 

l’any 2005, és va presentar el primer Pla Local de Joventut, fet que sempre m’enorgulleix, ja 

que va ser la primera vegada que es recollien amb un document  i s’aplicaven les primeres 

polítiques de Joventut a L’Aldea.

Xavier Royo Franch

Alcalde de L’Aldea  
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        Presentació del regidor de Joventut

La regidoria de Joventut presenta el que serà el pla local 2020-2023. Aquest Pla va adreçat al 

sector jove i és el resultat d'un rigorós treball d'anàlisi realitzat des del Casal de joves i la mateixa 

regidoria. S'ha fet un ampli recull de les diverses propostes i iniciatives que creiem que poden 

ajudar al desenvolupament personal, social i col·lectiu del jovent del nostre poble. 

 
El casal jove és un equipament de gran valor per al nostre municipi. Des d'aquí hem pogut fer un 

exhaustiu treball de camp. El casal, que s'utilitza cada dia pels joves com a punt de trobada, lloc 

de reunions o espai d'estudi col·lectiu. Ens ha permès copsar moltes de les propostes que hem 

introduït al pla i que creiem que seran de gran utilitat en aquests 4 anys vinents. 

Aquesta eina pretén posar en marxa polítiques de Joventut i servir també com a guia de treball 

per l'exercici 20-23. Amb aquest es donarà resposta a totes aquelles problemàtiques, necessitats, 

inquietuds, que sorgeixen durant l'etapa jove. Un pla ambiciós, però realista, que contempla on 

som ara i on volem estar en un futur immediat. 

 

Aquest document incorpora els eixos de treball i les línies d'actuació en matèria de cultura, 

educació, oci i treball. Elements que influeixen en la vida dels nostres jóvens i sobre els quals 

treballarem de forma rigorosa per tal d'assolir els objectius que ens hem marcat. 

 

Des de la Regidoria de Joventut abocarem tots els recursos dels quals disposem per tal d'ajudar 

i assessorar els nostres joves en aquesta etapa tan important de la seva vida. Mantenim el més 

ferm Compromís de col·laborar amb aquest col·lectius tan estimat del nostre poble.

 

Josep Franch Pellisé

Regidor de Joventut
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1. EL CONTEXT

      Presentació del pla, què és i la seva utilitat.
 

Aquest document correspon al nou pla local de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de l’Aldea, 

anys 2020-2023. Abans, però, de presentar el nou pla, volem fer una petita introducció sobre el que 

és un Pla Local de Joventut –PLJ- i com s’estructura que de ben segur ens facilitarà la seva entesa.

 

 

 

Què és el PLJ. (Pla local de joventut)
 
La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi pren forma amb el Pla Local 

de Joventut. Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar 

prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. Amb 

aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió de les polítiques de 

joventut. 

 En definitiva, els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor a les 

necessitats dels i les joves de cada territori, transformar una determinada situació, ja que ajuden a 

conèixer allò sobre el qual es vol intervenir, quin és el punt de partida? Quines són les causes? 

Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?  

Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis s’espera assolir. 

Amb qui i com es vol intervenir?

Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens adrecin de 

manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis que s’hagin proposat. 

La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament 

constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. La planificació és un procés 

dinàmic i podem diferenciar-hi les següents fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació. 

La planificació és una estratègia i cal implicar en la mesura del possible tots els agents que 

intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases de la planificació.Com a eina de 

treball, la planificació ha de respondre a les circumstàncies pròpies de cada realitat per poder 

intervenir-hi i generar canvis positius i consistents. En aquest sentit, cada municipi ha de poder 

adaptar els procediments metodològics propis de cada etapa del pla a les prioritats polítiques, a les 

possibilitats tècniques i de recursos existents.
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El nostre PLJ. 
  

El municipi de l’Aldea disposa de Pla Local de Joventut (PLJ) des de l’any 2005. 

L’últim PLJ ha tingut una vigència de 4 anys (2016-2019). Amb el primer pla vam ajudar a detectar 

les mancances i les necessitats dels joves aldeans i aldeanes i així va ser possible resoldre moltes 

qüestions i problemàtiques del jovent del nostre poble. 

 

El fruit del treball d’aquests últims anys ha estat l’increment de la participació del jovent del poble 

amb moltes de les activitats que s’han proposat des de la regidoria de joventut i s’han coordinat 

mitjançant el Casal de Joves. Dintre d’aquestes activitats hi ha un ampli ventall de propostes, tant 

lúdiques, com esportives, com formatives i laborals ja va essent així des d’aquell any 2005 on fèiem 

els primers projectes com aquest mateix. 

 

També s’han aconseguit crear uns lligams socials més forts entre els mateixos joves, a causa de 

col·laborar conjuntament en moltes de les activitats que hem desenvolupat tant para participar en 

equip o individualment. Ara com ara perdura la bona cohesió social al nostre poble, en part és pel 

treball que ja és bé fent aquests darrers últims anys.

 

Amb la planificació dels anteriors estudis s’han aconseguit portar a terme una sèrie d’actuacions 

que ens han ajudat a millorar la comunicació i a treballar aprofundint molt més sobre les mancances 

i les inquietuds del jovent del poble. Aquest nou projecte conté les propostes actualitzades i les 

tasques a desenvolupar que avui creiem que necessiten una atenció especial i d’una major 

dedicació per part de la regidoria de joventut o de la regidoria que proposi la tasca o activitat a 

desenvolupar. 

Amb la implantació del projecte del Casal de Joves, la tasca de la regidoria de joventut es pot porta 

a terme d’una manera més dinàmica i més propera als nostres joves, amb una atenció molt 

personalitzada i amb una bona oferta de cursos, activitats esportives, espais d’estudis inclús el 

servei d’una nova i actualitzada biblioteca. 

 

Aquest pla s’ha establert com la guia i la base per a les polítiques de joventut, però sabem que a 

mesura que passen els anys el pla ha d’anar canviant i adaptant-se a les noves necessitats i 

demandes que ens trobem en cada moment o situació concreta. 

 

 Per tant aquest no és un document inamovible, és un projecte flexible i obert a poder 

introduir noves activitats i/o actuacions en vers a les demandes de cada generació que està 

utilitzant els serveis del casal de joves i la regidoria de joventut en un determinat moment, 

per tant, sovint podrem realitzar activitats que inicialment no estaven contemplades en 

aquest document. 
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                      L’Aldea, localització i delimitació.

L'Aldea és un municipi del Baix Ebre, amb 4.137 habitants i amb una densitat de població de 

117,53 hab./km² (2018). Disposa d’una superfície total de 35,2 km² a una altura de 9 metres 

sobre el nivell del mar. Està situat al sud de Catalunya a la base del triangle format pel delta 

de l'Ebre. Es configura com el principal nus de comunicacions del Baix Ebre i, fins i tot, de les 

comarques de l'Ebre. La seva situació equidista de les dues ciutats més importants dels 

Països Catalans: Barcelona (175 km) i València (180 km), i la seva ubicació a l'eix que les 

comunica, la N-340, l'autopista AP-7 i el ferrocarril, fan d'aquest municipi un dels més 

importants nusos de comunicacions de Catalunya, i el més important del delta de l'Ebre. 

A part de la torre de l'ermita, símbol del nostre municipi, hi ha a l'Aldea la torre de la Candela, 

situada al sud del terme municipal, en línia recta amb la de l'ermita, i, al mig, la de Burjassènia, 

sense oblidar, les runes de la torre de Vinaixarop, situada al nord del municipi, en zona de 

secà, des d'on es pot fruir d'una meravellosa panoràmica del Delta.

L'Aldea, com a poble, ha viscut una evolució molt recent, i sempre lligada a la de Tortosa, a 

la qual va pertànyer com a pedania fins al 21 d'abril de 1983, data en què aconseguí la seva 

independencia municipal. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4448c0fb6932495f8c69e972b5b45598001

Url de validació https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


E l  c o n t e x t   | 8 

 

    Pla local de joventut l’Aldea 2020-2023 
 

Total d’habitants 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4448c0fb6932495f8c69e972b5b45598001

Url de validació https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


E l  c o n t e x t   | 9 

 

    Pla local de joventut l’Aldea 2020-2023 
 

L’Aldea al delta de l’Ebre 

L’espai deltaic és l’espai característic de l’àmbit format a la desembocadura del riu per les 

seves aportacions fluvials. Es tracta d’una planúria solcada per una extensa xarxa de canals, 

amb llacunes i aiguamolls i vorejada per un seguit de sorrals i de platges litorals, constituint 

un dels punts més importants de la península Ibèrica quant a fauna de zones humides, 

especialment ocells. Així mateix, els llims, argiles i arenes que ha arrossegat el riu han 

constituït unes terres molt aptes per al conreu, especialment de l’arròs. 

L’Aldea és un poble amb grans perspectives de futur, la ubicació de superfícies industrials 

potentíssimes com els polígons Estació de Mercaderies i Catalunya Sud, les noves i 

engrescadores alternatives turístiques, la tasca d'especialització de la producció agrícola de 

qualitat, la implantació de serveis de tota mena, Casal de Jubilats, Estadi Municipal de gespa 

artificial, Piscina Municipal, Pavelló Poliesportiu, Casal del Jove, Biblioteca, un nou CAP, nou 

Centre de Dia i sobretot la seva privilegiada situació, amb un nou disseny urbanístic de poble 

tranquil, que amb la construcció de la variant de l'N-340 esdevé una millora de la qualitat de 

vida de la nostra gent. 

El paisatge 

L’Aldea té d’un paisatge únic, situat a cavall entre la plana deltaica sembrada d'arròs i les 

primeres elevacions muntanyoses de l’interior, plenes d'oliveres i garrofers, al mig disposa 

d'una cintura d'horta amb cultius de regadiu, la pagesia és un dels importants motors del 

municipi, amb el cultiu de molta hortalissa i verdura, depenent de la època del any. La zona 

de secà és ideal per conèixer la flora i els seus conreus mediterranis, bàsicament predominen 

els cultius dels olivers els garrofers i ametllers. Per l'altra banda hi ha la zona deltaica amb 

grans extensions del cultiu per excel·lència com és l’arròs. A la zona sud l'únic punt de 

referència és l'horitzó. Aquest paisatge es pot recórrer a peu, amb placidesa, amb bicicleta o 

fins i tot utilitzar el cavall com a mitjà de transport.

El poble té també llocs interessants per a visitar, com els molins arrossers on hom pot seguir 

tot el procés de l'arròs, l'ermita i pujar a la Torre, visitar un molí tradicional d'oli. 

Tenint l'Aldea com a base logística, es poden organitzar excursions a la capital de la comarca, 

Tortosa (10 minuts), als Ports de Tortosa-Beseit (25 minuts), al delta de l'Ebre i Parc Natural, 

a la zona turística de Sant Carles de la Ràpita (15 minuts), a les platges de l'Arenal (5 minuts), 

a la capital de la comarca del Montsià, Amposta (5 minuts), en fi, tot un ampli ventall per a 

fruir del clima i paisatge del Delta i de la zona interior de muntanya. 
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Relleu

A escassos quilòmetres de l’Aldea ens passa el riu Ebre, el més cabalós de la península 

Ibèrica, és el principal responsable d'aquest entorn; aporta els materials arrancats al llarg del 

seu recorregut per dipositar-los al mar Mediterrani. El nostre municipi forma part del delta de 

l’Ebre que és la principal zona humida de Catalunya. El sistema deltaic inclou una gran 

diversitat d’ambients naturals, amb un relleu totalment pla, com ara les badies, les basses, 

formades per antics cursos del riu, els arrossars i les platges amb incomparable ambient 

dunar. Tota aquesta gran varietat d’ambients 

Proporcionen alberg i refugi a una gran diversitat de flora i fauna. L’estreta interacció entre 

l’espai salvatge i l’activitat humana fan d’aquest indret un paratge únic, amb un gran interès 

ecològic. L’Aldea i el delta de l'Ebre tenen un alt contingut natural per la seva flora i fauna per 

aquest motiu el delta ha estat nomenat Reserva de la Biosfera pot ser visitada durant tot 

l'any i gaudir dels canvis de la flora i la fauna en tan bell paratge ja sigui a la muntanya com 

a la platja. 

L’ermita de la Mare de Déu de l’Aldea, és del segle XII. Durant el segle XVIII va ser 

reconstruïda i ampliada. A més, a l'interior de l'edifici es conserva un petit monòlit d'època 

romana. Si fos això cert, podríem parlar de l'existència d'una ruta romana, paral·lela al 

suposat trajecte interior de la Via Augusta. Al segle XVIII es van començar a celebrar romeries 

que s'han conservat fins a l'actualitat i que tenen un gran popularitat.

La torre de l'ermita:

L’entorn de l’actual ermita de la Mare de Déu de l’Aldea era una almúnia musulmana amb 

una torre encastellada. A partir de la conquesta cristiana, a mitjans de segle XII, el castell es 

reformà i s’aixecà la torre per tal de controlar millor el territori. Aquesta torre de guaita es va 

refer, almenys, en dues ocasions: el 1586 i el 1856. I el 1914 la van enderrocar, pel mal estat 

en què estava. La torre actual és una reedificació feta l’any 1936.Les restes arqueològiques 

del castell de l'Aldea:

Unes recents excavacions arqueològiques han permès redescobrir el castell de l’Aldea, que 

data els seus orígens en una fortificació andalusí construïda damunt les estructures d’una 

vil·la o factoria romana. En època cristiana el castell andalusí es reformaria, però mantenint 

les parets mestres anteriors. Si bé en un primer moment les compartimentacions interiors 

suggerien que es tractava d’una instal·lació industrial d’època romana. 

A part de la torre de l'ermita, símbol del nostre municipi, hi ha a l'Aldea la torre de la Candela, 

situada al sud del terme municipal, en línia recta amb la de l'ermita i al mig, la de Burjasènia; 

sense oblidar, les runes de la torre de Vinaixarop, situada al nord del municipi, en zona de 

secà. 

La torre de l'ermita i les restes arqueològiques del castell de l'Aldea estan situades al costat 

de l'ermita de la Mare de Déu de l'Aldea, a uns 2 km, aproximadament, al sud-est de l'Aldea

Es poden fer visites guiades a la torre de l'ermita i les restes arqueològiques del castell de 

l'Aldea. Durant la visita guiada, a més d’accedir a la torre de l’Aldea,  
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també es podran contemplar les restes arqueològiques d’aquestes antigues dependències, 

aixecades pels àrabs damunt de les estructures d’una vil·la o factoria romana. A l’interior de 

la torre hi ha el Centre d’Interpretació de la Torre, que ens ajudarà a conèixer més a fons 

aquest patrimoni defensiu. 

El pont per sobre de l'Ebre és un dels elements més emblemàtics i reconeguts, aquest pont 

està compartit entre la població d’Amposta i de l’Aldea, ja que el terme municipal es divideix 

al mig del riu Ebre. Les obres de la construcció es van iniciar en 1915, sota la supervisió de 

l'enginyer Eugeni Ribera. És una estructura realment monumental, formada per dues pilastres 

de pedra en forma d'arc de triomf i una estructura metàl·lica sostinguda per cables.

La torre de la Candela:

La Torre de la Candela és una construcció defensiva i de vigilància del municipi de l'Aldea. És 

un bon exemple de torre de guaita o de senyals, que vigilava la desembocadura de l'Ebre. 

Està situada a la riba esquerra de l'Ebre, a mig camí entre el castell d'Amposta i la torre de 

Burjassénia. Situat dins d'una plana. És una obra declarada bé cultural d'interès nacional. Té 

una alçada d'uns 12-14 m i un diàmetre, a la base d'uns 4 m, i a la part alta uns 3 m. És d'una 

gran senzillesa: la part de la base (3-4 m d'alçada) té transformat el tronc de con original per 

les modificacions posteriors, i la part superior (uns 8 m d'alçada) és cilíndrica.

A la part superior, uns metres més amunt hi ha una finestra rectangular i a la part contrària es 

va fer una altra obertura probablement l'antiga porta d'entrada. El coronament de la torre és 

llis i bastant regular. L'aparell dels murs, de maçoneria, és bastant irregular. A la part baixa es 

veu bastant net però a la superior s'aprecien modificacions i reforçaments posteriors. El 

coronament de la torre és, actualment, llis, sense cap merlet ni espitllera. Per les seves 

característiques és evident que es tracta d'una torre de guaita, segurament relacionada amb 

el castell d'Amposta. El podem datar cap al segle XIII, però no es pot rebutjar una possible 

datació en un moment anterior, com suggereix la documentació.

La primera referència documental d'aquesta torre és del final de l'any 1153, any en què els 

templers renunciaren a la cinquena part que els corresponia al castell d'Amposta i a la torre 

de la Candela amb els seus termes, a favor de l'orde de l'Hospital, que ja havia rebut el districte 

de mans del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV

La torre formava part fins fa 4 anys de la finca de la Palma o del Capità. El seu anterior 

propietari i l’Ajuntament van arribar a un acord perquè els terrenys fossen municipals

Acabades les obres de restauració de la Torre podem visualitzar la connexió directa amb totes 

les torres de guaita de la zona: la de Camp-Redó, la d'Oriola, la del Castell d’Amposta, la de 

Burjasènia, la Torre de l’Ermita i fins i tot la de Vinaixarop que queda molt lluny. Podem 

visualitzar la plana deltaica i evidentment el nostre riu.
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Propòsit: Joventut 

La joventut amb les seves etapes
 
La sociologia de la joventut ha generat, en els últims anys i a grans trets, tres corrents 

d’interpretació d’aquesta condició social: d’una banda, aquelles que tendeixen a atorgar a 

aquesta etapa de la vida un sentit de plenitud de significat, que és, a més, generador de 

continguts propis d’autonomia i cultura. Podríem denominar aquestes perspectives com a 

joveníssimes en la mesura en què donen sentit a aquesta etapa des de la mateixa joventut.

 
 
 
 
 
 
 

  

                                               La joventut com a etapa plena 

 

La joventut és una etapa plena de la vida, definida en positiu a partir de l’autonomia individual i el desig de 

multiplicar experiències vitals. Aquesta nova etapa s’ha constituït a partir del benestar, l’allargament del 

període d’estudis i l’endarreriment de l’emancipació. En aquest context post industrial, els processos més 

destacats són els que afecten les identitats individuals, principalment a través de la cultura, el consum i l’oci. 

La nova condició juvenil, doncs, no es defineix en negatiu, a partir d’allò que els joves no tenen i que els 

adults posseeixen tradicionalment: feina, habitatge i una família pròpia. Per tant, la joventut no s’ha 

d’entendre com un procés de transició a la vida adulta, sinó com una etapa plena en què la principal raó de 

ser és gaudir de les experiències per tal de construir la pròpia identitat 

 

 

La joventut com a transició 

La joventut és una etapa de transició que consisteix en el pas de la infantesa a la vida adulta. Quan les 

persones neixen, la dependència respecte als adults és total. “Fer-se gran” és un procés d’adquisició 

d’autonomia plasmat en la maduració biològica i psicològica, però també en l’adquisició dels recursos 

formatius, laborals, domiciliaris i econòmics que permeten aquesta autonomia. En aquest sentit, podem 

afirmar que la joventut és el període en què els joves s’emancipen de la família i aconsegueixen l’autonomia 

característica dels adults. Hem de tenir en compte, però, que no hi ha un únic model de transició per a tots 

els joves, sinó que en una mateixa societat hi ha diferents tipus de transició (que depenen de la classe social 

i d’altres eixos de desigualtat, com el gènere o l’ètnia). El tipus de transició també varia en funció de cada 

societat i segons el rol assumit per l’Estat. 

 

La joventut com a ciutadania 

La joventut és una etapa de ciutadania, en què les persones adquireixen i posen en pràctica els drets i 

deures socials. La joventut no es defineix com allò que no és, sinó com allò que és: el procés a través del 

qual cada persona defineix el seu projecte vital dins el context social. En el context actual (caracteritzat per 

la precarietat laboral, les dificultats d’accés a l’habitatge, l’afebliment de la protecció social, etc.) hi ha una 

major diversitat de trajectòries i, al mateix temps, majors dificultats per posar en pràctica l’exercici de la 

plena ciutadania. Per tant, la qüestió de fons no és tant aconseguir la independència que suposadament 

defineix els adults, sinó poder accedir als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per 

exercir la ciutadania. Així, podem dir que el que converteix els joves en ciutadans no és la possessió d’una 

sèrie de drets sinó activar- los en la pràctica. 
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2. LA DIAGNOSI 

La funcionalitat de la diagnosi

La diagnosi ens permet conèixer la situació de partida dels joves i les polítiques que els afecten 

amb l’objectiu de planificar, de manera fonamentada, les polítiques de joventut que es duran a 

terme durant la vigència del nou pla local de joventut.

 

Per a la seva elaboració, hem tingut en compte les orientacions i pautes de com construir la 

diagnosi, tot intentant respectar al màxim tres moments: el plantejament, que ens ha servit per 

posar les bases de l’anàlisi posterior, identificar els àmbits que hem seleccionat com a prioritaris 

i elaborar preguntes que poguessin respondre a la diagnosi. 

L’anàlisi, on hem intentat diferenciar la realitat juvenil (ARJ) per descriure quina és la realitat 

social dels joves i identificar les seves necessitats i demandes, i l’anàlisi de les polítiques de 

joventut (APJ) per identificar les polítiques que des del municipi s’estan portant a terme i analitzar-

ne el funcionament per tal d’extreure’n les conclusions i les orientacions pel disseny. 

L’anàlisi de la realitat juvenil ens ha facilitat ser més coneixedors de les situacions que afecten 

la gent jove i reafirmar aquelles que més els preocupen.

 Els aspectes en què ens hem centrat i prioritzat per fer l’anàlisi és perquè s’han considerat els 

més importants i pensats com una oportunitat més, per dotar-la de sentit i intencionalitat: 

priorització.

 

En la descripció inicial del municipi es descriu la realitat jove de l’Aldea en xifres: el nivell 

d’instrucció de la població en general, la situació del mercat laboral, l’habitatge i l’emancipació, 

la participació i la salut. S’ha volgut fer una aproximació quantitativa dels joves amb dades 

objectives i subjectives d’àmbit local, comarcal i autonòmic, ja sigui perquè no se’n disposaven 

d’específiques del municipi o perquè s’ha considerat interessant per conèixer la situació general 

de la població jove de l’Ebre i Catalunya. Aquestes informacions i dades s’han tret de l’IDESCAT 

i l’Observatori Català de la Joventut. 
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Anàlisi de la realitat juvenil. Els joves de L’Aldea. 
 

En primer lloc destaquem les tres branques on podríem posicionar els nostres joves. 

 
Formació acadèmica i hàbits                                             

culturals 

 

Situació en relació amb els estudis 

Nivell d’estudis acabats Branca sociocultural 

Nivell educatiu màxim dels pares 

Freqüència de lectura de llibres 

Freqüència de lectura de diaris 

 

 

 

Condicions laborals i situació 

en el mercat treball 

 

Relació amb l’activitat 

Tipus d’ingrés 

Nombre d’empreses on han treballat 

en els darrers 5 anys Branca d’ocupació 

Relació contractual  

Ingressos individuals nets mensuals 

Categoria socioprofessional 

Categoria professional màxima dels pares 

de l’entrevistat 

 

 
 

Poder adquisitiu a casa 

 

Ingressos nets anuals a casa 

Grau de facilitat amb que arriben a final 

de mes 

Dificultats econòmiques a casa 

els darrers 5 anys 

Reducció de despeses a casa els darrers 5 anys                        Branca econòmica 

el darrer any 

Possibilitat d’estalviar a casa durant                                                  

Realització d’inversions a casa 

en el darrer any 

Possessions de propietats a casa 

Possessió de cotxe a casa 

         Possessió de moto a casa 

         Règim de tinença de l’habitatge 

         Disposició de segona residencia a casa 
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Consideracions prèvies: metodologia i condicionants de l’estudi de la realitat 
juvenil. 
 
Aquest estudi sobre la realitat dels joves del nostre municipi consta de dues parts.  

La primera, un estudi a partir de dades quantitatives, bàsicament a partir de les eines ofertes per 

l’Observatori Català de la Joventut i amb  dades pròpies aconseguides dels joves de la població.

Població

 

 

Migració:
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El saldo migratori total de l’any 2017 el tenim en -134, això ens diu que segueix havent-hi un degoteig 

de persones de l’Aldea que marxen a buscar feina o a estudiar fora dels nostres límits, augmenta'n 

i tot amb 14 punts amb relació al saldo migratori total de l’any 2015.

 

       Ocupació, taxes d’atur i activitat econòmica
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Amb les dades que ens facilita l’IDESCAT podem comprovar que aquest últim any 2018 les persones 

aturades només són 184 al nostre municipi, millorant-se molt aquesta xifra si la comparem amb les 

311 persones de l’any 2015. Això ens fa veure que en realitat si existeix la recuperació econòmica, 

encara que sigui d’una manera encara poc efectiva per a la població més jove.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Els darrers anys la dada de l’afectació de l’atur veiem que és poc variable, on més es afecta es a 

homes i dones de la franja d’edat que compren entre 30 i 34 anys, sempre parlant de les edats 

que s’inclouen en el concepte joventut acollit per este document. I si fem la comparativa entre 

homes i dones veiem que la taxa d’atur és molt superior entre les dones.  Els joves de 20 a 24 

anys estan en un 17% d’atur xifra significativa si tenim en compte que molts encara estudien i 

d’altres ja tenen un lloc de treball, afecta sobre tot a tots aquells que han deixat o han acabat 

d’estudiar i busquen oferta laboral, a més es troben en que la poca oferta que hi ha és destinada 

principalment a gent amb experiència, per tant aquesta part de joves, molts cops només tenen 

accés a feina mal pagada i poc valorada. En la franja d’edat d’entre 16 a 19 anys només hi ha un 

2’9% de taxa d’atur, aquest jovent la gran majoria estan estudiant encara, per això quasi es 

insignificant aquesta dada. 

 
Recuperació econòmica 

 

L’Informe d’Economia Local i Regional Terres de l’Ebre 2017, elaborat per la Càtedra d’Economia 

Local i Regional (CELIR) de la URV constata que l’economia ebrenca va créixer el 2017 per tercer 

any consecutiu, després de la sagnia del pitjor període de la crisi econòmica, del 2009 al 2012. Així, 

el creixement dels cotitzats totals (tant del règim general com dels autònoms) en el darrer trimestre 
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del 2017 va ser del 3,8%, un percentatge més elevat que l’assolit en el mateix període del 2016 que 

va ser del 3,1%. 

 

Tots els sectors econòmics han crescut durant el 2017. La construcció, en un 5%; el de serveis, un 

4,5% i la indústria, un 2,9%. Ara bé, cal remarcar que el sector públic continua sent l’únic sector 

econòmic a l’Ebre que l’any 2017 va presentar un nivell d’ocupació superior al de l’inici de la crisi 

econòmica. Així, mentre l’ocupació del sector públic entre 2009 i 2017 ha crescut un 26%, la resta 

de sectors encara mostren una caiguda de l’ocupació: especialment la construcció, amb una 

davallada del 57% o la indústria, amb un decrement del 18%.

 

Com a dada positiva l’informe també fa referència a l’impuls que ha experimentat un model 

empresarial encara minoritari pel que fa al nombre de treballadors, però que cada vegada està 

guanyant més pes entre el nou i jove empresariat català i ebrenc: el model cooperatiu i d’economia 

social que impulsen els Ateneus Cooperatius. Les Terres de l’Ebre són un territori amb una llarga 

tradició cooperativista, per això val la pena prestar atenció a aquest model i impulsar-lo, ja que com 

demostren les xifres evoluciona millor que l’empresa tradicional i societària.
 
Per tant amb aquestes dades a la mà podem intuir que el nostre jovent disposa d’una millor situació 

laboral que en els darrers quatre anys, encara que no és fàcil trobar una feina i unes bones 

condicions laborals, avui ja es poden moure millor a l’hora de buscar una feina, encara que només 

sigui temporal o per compaginar amb els estudis. Llavors ara què l’economia es va recuperant i els 

perfils de treballador que demanen fins ara no eren al mercat, reconeixem que els cicles formatius 

especialment els cicles de FP i les beques permeten estudiar i treballar van creixent i assolint prou 

èxit.

Pel que fa als cicles formatius, s’han de promoure més els graus mitjans i també altres accions 

formatives que formen una part més de l’engranatge que s’ha de complementar amb la formació que 

es fa des dels centres d’ensenyament. Accions formatives, de més curta durada i que no requereixen 

titulació, però que serveixen per millorar la contractació per cobrir determinats llocs de treball. 

Programes com “Joves per l’Ocupació” inclòs a la Garantia Juvenil.

 
Habitatge
(Basat amb dades de l’any 2014 no hi ha actualització) 

Pel que fa a l’habitatge podem veure clarament el total d’habitatges que hi ha a l’Aldea, 1893 en 

total,(en dades de l’any 2011) amb 151 habitatges buits. La superfície d’entre 61 a 90 m2, podríem 

dir la normal per a viure en condicions, n´hi ha 538 de construïts. 
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L’any 2006 destaca amb els 1.024 habitatges construïts de nova planta, i tot el contrari pel que fa al 

2010 amb 7 habitatges inicials construïts o el 2014 amb solament 1 de construït, amb el handicap 

afegit que entre l’any 2003 i 2004 només es van construir 33 habitatges de protecció oficial. De l’any 

2005 endavant no s’han construït habitatges de protecció oficial, cosa que dificulta molt 

l’accessibilitat a l'habitatge i l'emancipació per part del jovent. 

 

Sabem que a causa de la situació de precarietat laboral que vivim, molta gent opta per marxar a 

estudiar o treballar fora de Catalunya, inclús fora del país. La dada del 2018 de la gent que va marxar 

de l’Aldea és de 134 persones, això ens demostra la dificultat que tenen els joves i no tan joves per 

establir-se laboralment i independitzar-se, és una dada bastant significativa per treballar-la aquests 

quatre anys vinents. L’àmbit d’habitatge, que en anteriors PLJ hi constava i que abans ja hem 

esmentat, el seguim mantenint perquè totes les consultes d’ajuts, pisos de protecció, etc. són 

derivades al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
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El nou casal de joves de l’Aldea 
 

El Casal de joves va néixer un 17 de maig de 2007 amb uns propòsits ben clars: dotar la població 

juvenil i les associacions d’un espai on poder trobar-se, que fou autogestionat per ells mateixos i 

facilitar la ciutadania d’un recurs infraestructural amb unes eines necessàries per al 

desenvolupament social del poble.

 

El Casal de Joves ha estat el punt màxim d’inflexió en les polítiques de joventut a la població i ha 

estat l’eina perquè els joves puguin reunir-se i utilitzar un espai d’oci, d’aprenentatge i de convivència. 

Recentment ha estat reformat, s’ha efectuat un considerable canvi de gran part dels seus espais i 

creant-ne de nous, aprofitant així tots els metres dels quals disposa l’edifici. 

La reforma comprèn l’afegit de la nova biblioteca de l’Aldea, una sala per als nens més petits per a 

fer conta contes, una sala específica per als nois, aquest espai inclou un futbolí, uns ordinadors per 

consultes, connexió wiffi i el mobiliari necessari perquè els utilitaris estiguin prou còmodes i puguin 

passar estones agradables al casal.

També s’ha creat un nou despatx aprofitant un espai que abans era part del carrer, aprofitant així 

totes i cada una de les zones de les quals disposava el casal. S’ha remodelat l’entrada amb un 

rebedor ampli i necessari per a la millor atenció a les persones que venen buscant informació o 

qualsevol tipus d’ajuda. Per últim s’ha pintat tot l’edifici tant de dins com de fora, quedant així un 

casal molt net, molt ampli i preparat per a poder treballar una altra llarga etapa amb el jovent, amb 

els nens més petits i amb totes aquelles persones que vulguin utilitzar els serveis que donem i seguim 

essent PIJ. Punt d’informació juvenil. 

 

Seguim i seguirem fidels a la nostra política de treball i als objectius que ens marquem any rere any, 

actualitzant les propostes i treballant sobre les que ja tenim establertes des de fa uns quants anys. 

Hi fem molt èmfasi en:

Ser molt presents a les xarxes socials.

-Entrevistar i contactar amb persones expertes i professionals d’altres serveis municipals que donen 

resposta a les necessitats i demandes que els arriba per part de les persones joves i d’altres.-

Disposar de la tècnica del Consell Comarcal com a Referent d’Ocupació, dins Garantia Juvenil. 

Aquesta figura és la derivació del que eren els impulsors).-Fent ús d’altres indicadors d’avaluació 

amb l’objectiu de millora:-Recollir informació en les enquestes de valoració que s’han entregat al final 

de sessions informatives i tallers.-Recollir les demandes que ens fan des de participació ciutadana, 

tant pel que fa a sessions informatives, com de tallers i altres serveis.

En l'àmbit intern es regeix per un Reglament Intern, que és un document on es descriuen els usos 

que se n’ha de fer, i també de les responsabilitats i el comportament de les persones que hi són i 

marca unes pautes de civisme amb l’objectiu de fomentar la interacció i la convivència entre totes 

les persones.

Ara bé, el que fa que el Casal sigui un element viu és l’ús que les persones en fan. Primerament 

destacarem el paper dels voluntaris del Casal. Aquests són joves individuals de diferents edats que 

tenen un interès molt particular vers alguna tasca o temàtica en concret, així doncs ajuden a fer el 

manteniment del Telecentre, a promoure festes juvenils (festa de halloween-castanyada, celebració 
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nadalenca. Festes amb música, aniversaris, tallers, xerrades, sortides a la natura, cursos, festes dels 

Quintos, han “nascut” amb un espai propi que se l’estimen.

Els quintos són actualment un grup de joves, on són voluntaris d’aquest mateix grup, anteriorment 

mencionat, on la sala de reunions és el seu punt de trobada, especialment als vespres quan acaben 

de treballar o d’estudiar. El seu principal objectiu és obtenir guanys per a la realització d’un viatge 

d’oci. No hem d’oblidar que la festa dels quintos/es va recuperar farà 10 anys i que permet que els 

joves dels dos barris s’uneixin per organitzar activitats conjuntes. 

  

D’altra banda els joves que volen fer les seves pràctiques tant de monitors de lleure com les dels 

cicles formatius, també poden fer-les al Casal. El jove que entra ha de programar-se el seu calendari. 

Ha de ser el gestor del seu propi treball. El Tècnic està per ajudar i acompanyar si s’escau però 

interfereix en la manera de fer. Pensem que fomentar la capacitat de ser autosuficient, d’iniciativa i 

d’emprenedoria són tres peces claus per fer del monitoratge persones responsables i compromeses 

directament amb el seu entorn més proper, però també amb la societat en general. Això no obstant, 

el treball en equip que també és una peça clau de l’engranatge: el treball amb voluntaris, tècnic i 

quintos també hi és present quant a l’organització d’activitats. Durant el període de pràctiques s’han 

organitzat les següents activitats:

 

• Tallers variats. 

• Classes de reforç escolar a 10 nens i nenes de la població. 

• Celebració de la Pasqua, Nadal i St. Jordi. 

• Jocs lliures. 

• Suport a l’aprenentatge de les TIC als més menuts. 

• Tallers de la Garantia Juvenil per la creació de CV. i entrevistes de feina.

El casal s’ha convertit també amb un punt d’estudi i formació important, on es realitzen diversos 

cursos, a proposta dels interessats i arran d’un estudi de les necessitats, que ajuden als nostres 

joves a formar-se amb diferents àmbits d’especialització. Actualment, i per desgràcia, ens trobem 

amb uns joves que es veuen obligats a l’exili per tal de poder treballar. El perfil del nostre jove és la 

de l’estudiant que no troba feina o la del jove que ha acabat els seus estudis i ha de marxar fora per 

poder exercir els seus estudis en un lloc de treball digne.
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Recursos humans 
 
Hi ha el Regidor de joventut que és el responsable de les activitats que ofereix el casal. Disposem 

de dos tècnics-dinamitzadors compartits a mitja jornada, amb el qual dinamitzen l’espai del Casal de 

Joves i del Telecentre, també la biblioteca municipal, turisme, participació ciutadana, esports i altres 

col·laboracions en les regidories.

La despesa anual dels tècnics del casal de joves ascendeixen a 17.696,58€ d’un dinamitzador i a 

18.610,01€ de l’altre dinamitzador acumulant un total de 36.306,59€.

 

Des del Casal de Joves comptem amb diferents voluntaris normalment quintos que de manera 

individual i totalment altruista organitzant activitats. També comptem en temporades determinades 

amb monitor de lleure que realitzen les seves pràctiques i alumnes de cicle formatiu de grau mitjà 

d’activitat fisicoesportives al medi natural que realitzen les seves pràctiques.

Recursos financers

L’any 2019 el pressupost total del Consistori és de: 4.146.984 €La Regidoria de Joventut va comptar 

amb una partida pressupostària de 17.000 €. 
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Recursos i necessitats prioritàries del poble

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

Què tenim al poble? 

 

Parc de Nadal. 

 

Esplai d’estiu. 

 

Punt Informació Juvenil. 

 

Cursos de monitor i director de lleure a 

nivell comarcal i local. 

 

Pàgina web ( www.infoaldaia.info). 

 

Cursos de formació: informàtica, Català, 

prevencions contra violències... 

 

Activitats i jornades esportives (sortides 

a la natura, piraguada, sortides btt. 

 

Activitat ordinària de les entitats. 

 

Tallers. 

 

Cursos alternatius. 

 

Trobada de Joves. 

 

Dia del jove de Festes. 

 

Diversificació d’esports (futbol, tenis, 

ball, pati, futbol sala, campus d’estiu 

esportius) 

 

Taulell d’anuncis laboral CCBE i taulell 

d’anuncis al Casal. 

 

Monogràfics de l’Esplai CCBE. 

 

Borsa de treball CCBE. 

 

Borsa d’habitatge.  CCBE. 

 

-Premi Projecte Jove. 

 

-Subvencions a entitats (CCBE per al funcionament 

ordinari i la SGJ per béns immobles, etc). 

 

-Parc de Nadal, (Ajuntament). 

  

-Blog, web i facebook del Casal de joves. 

 

  Necessitats prioritàries 

 

 

Més difusió i perseverança amb els 

programes de la Garantia juvenil. 

 

Orientació en temes d’ocupabilitat i 

emprenedoria. 

 

Habitatge de lloguer accessible. 

 

 Oferiment de més d’ofertes laborals. 

 

Sous més actualitzats amb el nivell de 

vida. 

 

Menys temporalitat. 

 

Ofertes de feina per empreses locals. 

 

 

Suport econòmic i assessorament en 

l’emancipació juvenil. 

 

Informació més clara i concisa sobretot a 

les xarxes socials. 

 

Engrescar a les persones joves i 

familiars a fer més ús dels serveis que 

ofereix el casal de joves i la regidoria de 

joventut. 

 

Oferta de formació propera i amplia. 

 

Treballar per un oci de qualitat i evitar al 

màxim conductes de risc. 

 

Caldrà potenciar més el nou projecte que 

conté aquest pla local de joventut. 
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El Consell Comarcal del Baix Ebre CCBE.

És una de les institucions amb les quals treballem amb una estreta col·laboració i a més 

compartim mateixos objectius de treball amb el jovent.

El Consell Comarcal del Baix Ebre treballa els següents eixos:

• Polítiques educatives i culturals  

• Cursos amb el lleure 

• Diferents monogràfics 

• Cicloturisme i potenciació de la Via Verda 

• Premis Pare Romanyà i Federico Pastor d’Investigació 

• Punt de Trobada 

• Cursos de Català: mitjançant el consorci de Normalització Lingüística. 

• Polítiques d’accés al món del treball (Garantia juvenil) 

• Viver d’empreses 

• Bonificacions als Joves emprenedors 

• Curs sobre tècniques de recerca de feina 

• Polítiques d’accés a l’habitatge 

• Borsa d’habitatge jove: ofertes i demandes mitjançat el web www.baixebre.cat 

• Polítiques de promoció de la salut 

•  Diferents monogràfics 

• Participació democràtica 

• Premi Projecte Jove 

• Fons social CCBE projecte juvenil 

•  Servei de cessió d’aula informàtica del CCBE i  

• Viver a entitats Equilibri territorial i cohesió social 

• Trobada de casals d’estiu 

•  Oficina Jove del Baix Ebre  

• Web: www.baixebre.cat 
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 Conclusions de l’estudi de la realitat juvenil.

El Pla Local de Joventut 2020-2023 és de continuïtat. A grans trets, podem dir que aquest nou PLJ 

seguirà amb la majoria de les accions plantejades en el PLJ 2016-2019, modificant alguns aspectes 

metodològics i d’avaluació.

 La valoració de l’equip tècnic del Casal de joves de l’Aldea és de donar-los continuïtat, ja que 

continuen donant resposta a les seves necessitats i els joves també ens demanen que es continuïn 

fent tot aportant aspectes de millora. Ens plantegem de treballar l’atenció com a Servei Atenció 

Integral LGTBI (atenció per a persones que pateixin discriminacions o agressions amb motiu de la 

seva orientació sexual) conjuntament amb Acció educativa i regidoria d’igualtat d’aquest ajuntament.

Continuarem amb el nou projecte que es va iniciar fa poc temps amb el nou consistori. Se’n valora 

la continuïtat i incorporarem com a nou en aquest nou PLJ i en l’àmbit de Promoció de la salut la 

creació del servei de l’espai de consulta. En educació ens plantegem arribar a les famílies perquè 

siguin facilitadores de l’èxit educatiu dels seus fills i filles a la secundària i les apoderarem de més 

informació i recursos. 

Un altre projecte que per nosaltres és molt important i molt ben valorat pel col·lectiu juvenil per la 

importància en la seva trajectòria vital i per la seva emancipació és l’Assessorament acadèmic i 

professional. Continuaran sent presents les sessions informatives i formatives al casal de joves. En 

participació, i a partir de la demanda dels mateixos joves, hi haurà més trobades amb joves d’altres 

municipis per compartir experiències. Els joves demanen una nova activitat d’estiu amb valors i 

responsabilitat; per això, continuarem organitzant el curs de pre monitor per a l’estiu. Ens demanen 

més activitats d’oci i poder-se implicar en la programació de la Festa Major. 

Es valora molt la figura professional com és el dinamitzador juvenil, com a persona propera, igual 

que l’informador. Fa molts anys que el casal de joves de l’Aldea disposa de dinamitzadors durant tot 

l’any. 

Per últim pensem que és molt important que les institucions ofereixin uns bons serveis per als joves 

en l'àmbit de tota la comarca i que és bo que es continuen realitzant tot aquest seguit d’activitats i 

es reconegui la participació i la implicació de gran part dels joves amb aquests projectes destinats a 

ells mateixos i organitzats per les institucions locals i comarcals. Aquestes iniciatives reforcen el 

treball que s’està duent a terme des dels municipis i els departaments territorials. 
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Visualització de les accions de joventut, passat present i futur 
 
Taules del que s’ha fet, del que és fa i del que és farà des del propi Ajuntament 

 

S’ha fet: 

 

 

 
 
 

     Eix    Programa d’actuació             Pressupost 

anual 
Pressupost 
   anual. 

              Objectiu     
Organitza 
Organitza 

Educatiu 
i cultural 

Jornades esportives     7815€ - Seguir fomentan 
l’esport i reconeixe’l com 
a mitjà de cohesió i 
participació 

Regidoria 
d’acció 
esportiva 

Educatiu 
i cultural 

Tallers del casal de 
joves 

    500€ -Fomentar la crítica i el 
sentit artístic entre el 
jovent 

Regidoria 
de 
joventut 

Participació 
democràtica 

Reglament intern del 
casal 

 -Regular l’ús interior i el 

funcionament del Casal de 

joves. 

-Vetllar pel bon 

funcionament de 

l’estructura juvenil 

municipal. 

-Promoure el respecte en 

l’espai públic municipal. 
 

 
 

Regidoria 
de 
joventut 
 

Educatiu 
i cultural 

Execució del pla 
d’oci saludable. 

    5000€ -Actuacions per al 
foment d’hàbits d’oci 
saludable. 

Regidoria 
de 
joventut 

Educatiu 
i cultural 

Dia del jove/festes 
d’agost 

    7000€ -Oferir tota una diada 
enfocada amb actes 
específicament per al 
jovent 

Regidoria 
de 
joventut i 
festes 

Educatiu 
i cultural 

Ludoètnia    1000€ -Afavorir l’educació amb 
valors, mitjançant 
activitats en el lleure. (tot 
l’any) 

 
 

Consell 

comarcal 

del Baix 

Ebre. 

Reg. 

D’igualtat 

  anual  Organitza 

Accés al 
món laboral 

Assessorament per 
buscar feina. 
(Garantia juvenil) 

 -Oferir ajuda per trobar 
feina o fer cursos 
coordinats amb el 

sistema de la garantia 
juvenil 

Regidoria 
de 
joventut 
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     S’està fent:
 

     Eix    Programa d’actuació    Pressupost  
   anual. 

       Objectiu   Organitza 

Educatiu 
i cultural 

Parc de nadal    6000€  Afavorir l’educació i els 

valors amb multi activitats. 

Educació no formal. 

Regidoria 
d’acció 
educativa 

Educatiu 
i cultural 

Cursos de formació 
casal de joves 

   2500€ Oferir formació 

complementària i oferta 

formativa al poble 

Regidoria 
de joventut     
i regidoria 
d’acció 

educativa 

Educatiu 
i cultural 

Cursos de 
perfeccionament i 

formació del personal 

    2000€ Formació per a professionals 

del lleure i treball en els 

esplais de nadal i de l’estiu 

Regidoria 
d’acció 

educativa 

Educatiu 
i cultural 

Concurs literari i artístic     1500€ -Reconèixer els artistes 

dotant-los de reconeixement 

econòmic. 

-Fomentar l’esperit artístic 

Regidoria  
d’acció 
cultural 

Accés al 
món laboral 

Assessorament per 
buscar feina. (Garantia 
juvenil) 

 Oferir ajuda per trobar feina o 

fer cursos coordinats amb el 

sistema de la garantia juvenil 

Regidoria 
de joventut 

Accés al 
món laboral 

Tota la informació 
d’ofertes de feina al 
casal de joves 

 Difondre totes les ofertes de 

feina que rebem o recollim 

per diferents vies 

Regidoria 
de joventut 

Suport i 
cohesió 
social 

Pla dinamització del 
comerç 

  15.000€ -Promoció dels comerços. 

-Suport a les activitats per 

part del comerç del poble. 

Regidoria 
d’acció 
comercial 

Suport i 
cohesió 
social 

Castanyada, Sant Jordi, 
Nadals, Reis  
Rua carnestoltes i 
premis 

   2000€ 
 
   8000€ 
 
 

 

-Crear cohesió entre el jovent 

amb les activitats anuals que 

proposa el casal de joves. 

-Potenciar els valors de la 

nostra cultura. 

Regidoria 
de joventut 
i d’acció 
cultural 

Suport i 
cohesió 

social 

Col·laboració entre 
l’ajuntament i les 

entitats. (Subvencions) 

   23.300€ -Donar suport als projectes 

sorgits tan de les entitats 

juvenils com del teixit associatiu. 

-Recolzar les iniciatives pròpies 

dels joves. 

 
Regidoria 

de joventut 

Suport i 
cohesió 
social 

Ajuts i bonificacions a 
la contractació  P’LA 
MET 

   10.000€ -Contribuir i facilitar el 

desenvolupament de les 

empreses i els joves 

emprenedors. 

Regidoria 
de 
ciutadania 
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Oci i 
esports 

Dia del jove/festes 
d’agost 

 

    7000€ Oferir tota una diada 

exclusiva amb actes pensats  

per al jovent 

Regidoria 
de joventut 
i festes 

Oci i 
esports 

Trobada de joves   25.000€ -Connectar el jovent de 

diferents punts de les Terres 

de l’Ebre en una jornada 

festiva, de germanor i d’oci 

Regidoria 
de joventut 

Oci i 
esports 

Piraguada jove    1000€ -Gaudir d’un dia d’esport 

aquàtic i conèixer diferents 

trams del riu Ebre o de les 

nostres badies. 

Regidoria 
de joventut 
i acció 
esportiva 

 

Oci i 
esports 

Curses, Running series 
 
Cursa l’Aldea/Pla dels 
Catalans 

    1000€ 
 
    1500€ 

-Donar reconeixement al 

poble mitjançant les nostres 

dues curses. 

-Gaudir de l’esport, de la 

competició i de la natura 

propera al nostre poble. 

 

Regidoria  
d’acció 
esportiva 
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Es farà: 

Aquestes actuacions impliquen a totes i cada una de les regidories i al mateix ajuntament, ja que 

les propostes i els actes són de diferents característiques cada departament contempla les seves 

eines i les seves pròpies línies de treball, per això cal valorar tots els actes que hi apareixen a 

l'anterior taula, ja que comporten una feina planificada i molt acurada tant pels regidors com dels 

tècnics i treballadors que les porten a terme. 

 

Per tant valorem molt positivament la incidència que ha tingut la col·laboració dels diferents 

departaments amb els joves de diferents edats per dur a terme tots els objectius que ens havíem 

fixat en preparar els actes. Hem assolit de forma satisfactòria bona part de les propostes i en 

algunes continuem treballant per seguir implicant i motiva'n els joves per a participar en els actes 

que s’organitzen des de totes les regidories per tal que es quedin al poble a gaudir de l’oci. 

 

 

  

     Eix    Programa d’actuació Pressupost 
Anual. 

       Objectiu   Organitza 

Educatiu 
i cultural 

Xerrades varies    1200€  -Difondre i explicar temàtica 

d’interès mitjançant 

interlocutors professionals 

 

Regidoria 
d’acció 
educativa 

Educatiu 
i cultural 

Sessions informatives i 
formatives per a 
nouvinguts 

 -Informar, formar i ajudar en 

la integració a persones 

nouvingudes i amb pocs 

recursos. 

-Facilitar l’aprenentatge de 

les llengües. 

Regidoria d’ 

igualtat i 

regidoria d’ 

acció cultural 

Oci i 
esports 

Nova trobada de joves i 
acampada jove 

  7000€   
   Aprox.          

-Establir llaços i noves 

amistats entre el jovent del 

nostre territori. 

Regidoria 
de joventut 

Oci i 
esports 

Instal·lacions 
esportives noves 

(pistes de pàdel) 

   7600€ -Seguir equipant el nostre 

poble amb les instal·lacions 

necessàries per a que tothom 

pugui practicar el seu esport 

favorit 

Regidoria 
d’acció 

educativa 
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Eixos de treball i necessitats prioritàries.
 
 

   

             EIX    Necessitats     Objectius    Actuacions 

 

 

    Educatiu i cultural 

-Aconseguir integrar més al jovent 
en temes culturals i activitats 
relacionades en projectes artístics 
i creatius. 
 
-Seguir amb un treball molt acurat 

amb educació, ja sigui a les 

escoles com des de la nostra 

posició 

- Fomentar una cultura 
participativa i la predisposició 
dels joves a adoptar 
posicions més actives, 
compromeses i crítiques amb 
el seu entorn. 
 
-Incrementar i millorar la 
interlocució dels joves amb 
l’administració. 
 

-Donar a conèixer els serveis i les 
accions que ofereix el Casal de 
Joves. 

 

-Informar de recursos específics. 
 

-Generar eines, espais i 

mecanismes de participació 

adaptats a la diversitat dels joves 

 

 

 

        Oci i esports 

-Promoure altres formes de 

diversió i adaptar-nos a noves 

situacions d’oci. 

-Suprimir actes o festes que no 

funcionin i introduir novetats 

ingenioses i atractives per al jovent 

i famílies. 

-Fer arribar als més joves per a 

que puguin escollir la gran 

quantitat de disciplines esportives i 

la utilització de totes les 

instal·lacions esportives del poble 

 

 

 
-Reduir el consum d’alcohol per 
Festa Major i altres festes. 
 
-Detectar les necessitats per 
promoure un oci nocturn de 
qualitat. 
 

-Crear espais específics per a la 

pràctica d’esports minoritaris 

-Augmentar l’adquisició de 
coneixements, hàbits i 
conductes que contribueixin a la 
promoció de la salut de les 
persones joves. 
 
-Organitzar campanyes per 
promoure un oci de qualitat i evitar 
conductes de risc. 
 
-Impulsar accions de prevenció 
respecte a les diverses conductes 
no apropiades 
 

 

    Accés al món 

    laboral 

-Creació d’enllaços entre el jove i 
les empreses. 
 
-Treballar i millorar les llistes de 
joves que recerquen feina. 
 
-Treball amb tots els programes 
d’inserció laboral de la garantia 
juvenil 
 
-Continuació dels tallers per a 
joves que busquen feina. 

 

-Informar de l’oferta 
formativa que doni resposta 
a les necessitats socials i de 
l’entorn, establint així vincles 
entre l’esfera formativa i la 
laboral. 
 
-Promoure la formació contínua 

com a eina per a la millora 

professional i laboral 

-Desplegar mecanismes específics 

d’assessorament individualitzat per 

a la inserció laboral. 

 

-Millorar la coordinació i el treball en 

xarxa entre els professionals dels 

diferents serveis 

-Informar de recursos específics. 
 

 

Suport 

 i cohesió social 

-Tenir una visió de treball 

municipal i Inter departamental 

molt oberta per poder treballar amb 

aquests àmbits. 

-Considerar els joves i tots els 

recursos disponibles i posar-los al 

seu abast. 

-Donar a conèixer i sensibilitzar 

les persones joves sobre els 

hàbits i les conductes saludables 

-Assessorar i fer prevenció per 

disminuir les conductes de risc 

associades a la salut 

-Generar espais de promoció i 
difusió de les diferents 
manifestacions artístiques dels 
joves. 
  
-Potenciar les manifestacions 
culturals de proximitat, de baix 
cost i consum proper com a 
eina per promoure la cohesió 
social i la participació. 
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El teixit associatiu / Entitats penyes i associacions. 
 

 
L’Aldea és un poble participatiu i amb gent molt activa, i així ho demostren el volum d’activitats que 

s’organitzen. Per exemple el carnestoltes, la cavalcada de reis, les proves esportives, les accions 

culturals, les festes dels barris i les festes d’agost del poble. També tenim una oferta d’activitats 

regulars proposades algunes des del casal de joves i d’altres organitzades per entitats o 

associacions, totes elles marquen la manera de fer del poble i conviden a la participació.

L’Ajuntament té registrades 43 entitats de diferents àmbits: esports, educació, cultura, socials, 

mediambientals, de lleure i així fins a les quaranta-tres. En algunes d’elles el gruix més important de 

les persones associades són joves, és cert que la majoria de joves estan concentrats en les entitats 

esportives i de lleure. Diables Aldaia, una de les associacions de les quals col·labora amb 

l’ajuntament aportant les seves actuacions i activitats. Des de la regidoria de joventut conjuntament 

amb aquesta associació s’han engegat diversos projectes que han aportat el seu fruit a la població, 

primer es va realitzar el gegant i després la geganta. L’associació està en ple creixement de 

membres, de totes les edats des dels 4 fins a 60 anys. Realitza diversos tallers relacionats amb 

aquesta activitat i també està en procés un projecte on s’intentarà anar a poblacions veïnes i d’arreu 

de Catalunya en nom de la nostra població.

Associació Descripció de l’Activitat 

Amics taurins Organitza les festes bovines per a tota la població 

però té una gran afluència de gent jove i entre els 

membres directius quasi tots són joves. 

AMPA 21 d’abril Associació de pares del col·legi 21 d’abril, 

organitzen activitats extraescolars, xerrades, 

monogràfics i tallers de sensibilització. 

AMPA I.E.S Camarles Associació de pares de l’institut de secundària, 

organitzen diverses activitats extraescolars al igual 

que les AMPES dels col·legis. 

AMPA llar d’infants bressol del delta Associació de pares de l’escola bressol organitzen 

diverses activitats extraescolars al igual que les 

AMPES dels col·legis. 

AMPA Mª Gª Cabanes Associació de pares del col·legi Maria Garcia 

Cabanes organitzen activitats extraescolars, 

xerrades, monogràfics i tallers de sensibilització. 

Associació de jubilats Una de les associacions més antigues del poble, tenen el 

propi espai, i l’utilitzen per fer actes i ball de saló els cap 

de setmana. 

Ass. Musical Verge dels Prats Realitza diverses activitats: concerts i cursos de música; té 

secció juvenil i els alumnes de l’escola de música tenen 

entre 11 i 30 anys.  Té una coral parroquial. 
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Ass.veïns Badó-mas roig Associació de veïns d’aquest barri.  

Ass. Veïns SOS. delta Tenen cura dels espais del delta de l’Ebre i 

organitzen neteges i programes de defensa de 

qualsevol agressió cap aquestes terres. 

Comissió festes Verge de l’Aldea Encarregats de gestionar i organitzar les boniques 

festes de l’ermita de l’Aldea 

Ass. L’Aldea comercial Agrupació de gran part dels comerciants del poble, 

per poder potenciar més el comerç i donar una 

millor sortida als diferents productes de cada u. 

Ass. Carreters de Catalunya Agrupació que fomenta el desplaçament encara 

amb carruatges i animals, com es feia anys enrere. 

Ass. de dones 

 

S’organitzen per fer diferents actes per a elles 

mateixes o per fer col·laboracions amb els actes 

que s’organitzen per al poble. 

Ass. de tenistes de l’Aldea Organitza competicions per a tots els seus 

associats. 

Organitza cursos de formació en la disciplina del 

tenis per a tots els que vulguin assistir. 

Ass. Trudis luz Informació i xerrades sobre remeis i medecines 

alternatives. 

Càritas parroquial l’Aldea Ajuts a la gent més necessitada tant del poble com 

nouvinguts. Amb molts anys ja de recorregut al poble 

Club ciclista l’Aldea Realització d’activitats extraescolars relacionades 

amb l’educació vial i ciclisme a l’escola. 

 

Potencien les activitats relacionades amb el món 

ciclista. 

Club de bitlles l’Aldea Grup que participa i fomenta l’esport de les bitlles 

catalanes, amb instal·lacions pròpies i molts 

associats. 

Club de caça del senglar Terres de l’Ebre Associació dels caçadors que practiquen caça 

major, sobretot senglars per les zones de caça del 

nostre terme. 

Club futbol Faraons Club Futbol Sala. Organitza competicions 

futbolístiques, tenen equip masculí i femení. 

Club patí l’Aldea  Club amb molts anys de existència i molts 

campionats guanyats a més de molt reconeixement 

mundial. Hi ha una bona base de atletes i grans 

campions i campiones. 
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Agrícola catalana de l’Aldea S.C.C.L. Associació dels pagesos que hi porten els seus 

productes a la cooperativa del poble. 

Diables d’Aldaia Col·laboren activament amb la Regidoria de Joventut. 

La colla de Tabalers és una noca entitat on una gran part 

són joves d’entre 6 i 35 anys. 

La colla dels geganters es va fundar fa pocs anys i 

actualment compta amb molta participació i voluntariat 

per tenir cura dels nostres gegants. 

Lliga contra el càncer Organitzen activitats per recollir fons per a la lluita 

contra aquesta malaltia, com poden ser excursions, 

rifes i diverses actuacions culturals. 

 

Moto club l’Aldea Agrupa aficionats a les motos i la seva conducció, 

amb l’activitat pròpia. 

Patronat de l’Ermita Gestionen i porten el manteniment de una part de 

l’ermita de l’Aldea. 

Penya barcelonista de l’Aldea Grup de socis del FCB. Organitzen els viatges per 

anar a veure els partits del barça i altres events 

esportius relacionats amb el futbol. 

Penya calaixó Organitza les festes bovines per a tota la població 

però té una gran afluència de gent jove i entre els 

membres directius quasi tots són joves. 

Omnium cultural Terres de l’Ebre Associació en defensa de la llengua, la cultura i el 

país. 

S.C.R.U.A Organitzen les festes del Barri de l’Hostal amb el 

suport de l’Ajuntament. 

 

Societat de caçadors Grup que comprèn tots els caçadors del municipi 

tant els de caça menor com els de caça major. 

U.E.Aldeana Club de futbol del poble, juguen a les diferents 

categories territorials i tenen els seus entrenadors 

del futbol base i d’aprenentatge. Organitzen 

campus d’estiu i diferents tornejos de futbol. 

Unió de pagesos Agrupació dels pagesos del municipi, amb la unió 

està la força, així ens ho fan saber. 

Veterans U.E. Aldeana Ex jugadors del club i associats promouen l’esport 

per a adults organitzant tornejos, partits i 

entrenaments tot relacionat amb el club de futbol 

local. 
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Grup excursionista 4T l’Aldea Organitzen diverses sortides i excursions a la 

natura durant l’any arreu de la geografia catalana, 

tot fomentant aquest esport entre la joventut del 

nostre municipi. 

Ass. Trastorn de l’espectre autista Organització que recull persones afectades per 

aquesta malaltia, recullen tota l’ajuda possible  a 

més d’informació per a ajudar als afectats i poder 

compartir experiències i solucions. 

U.E. Aldeana – Futbol base Treball amb els més petits, inculquen els valors de 

l’esport i del treball en equip. Organitzen campus 

d’estiu i diverses competicions per a les categories 

inferiors. 

The country sheriffes Grup de ball estil country i cowboys, organitzen 

diversos espectacles així com assajos i reunions 

per a tots els interessats en aquesta disciplina. 

Amics del silvestre club esportiu Agrupació dels amics del cant d’ocells salvatges. 

Organitzen trobades i concursos de cant d’aquestes 

aus. 

Associació esportiva de bitlles Garballo 

l’Aldea 

Organitzen tirades de bitlles i promouen aquest 

esport minoritari, donen a conèixer les seves 

instal·lacions i acullen a tothom que hi vulgui 

participar en aquest esport. 

Ass. Artística aldeana Acull a tots els artistes de diferents corrents, ja sigui 

de pintura, de dibuix o de qualsevol activitat artística. 

Es fan cursets i classes aptes per a tothom que hi 

vulgui participar. 

Ass. de poetes “Poemes al vent” Grup on recull els aficionats a la lectura i a la 

poesia, organitzen lectures i tallers a la nova 

biblioteca. 

Ass. l’aldeactiva Associació de persones amb noves idees, 

propostes tecnològiques i nous projectes de futur 

personals i per al poble. 
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Síntesi de les dades de la realitat juvenil 
 

La població del municipi ha continuat en la seva dinàmica d’estabilitat amb un lleu descens, però la 

disminució de població es deu a altres raons. 

 Principalment al descens de la natalitat i el fet que la majoria de població amb un nivell d’estudis 

superior acaba emigrant a poblacions amb més oportunitats laborals. En els últims anys hem de 

destacar l'augment de població immigrant de diversos països, caldria destacar països d'Amèrica del 

Sud i d'Europa de l'Est. És important també la immigració comunitària, molts dels quals s’estableixen 

al poble, el que fa que augmenti el nombre de població en disseminats.

Les tècniques d’anàlisi de caràcter qualitatiu que hem utilitzat per conèixer de més a prop i amb certa 

profunditat els fenòmens que afecten els joves del municipi són les següents: tallers participatius amb 

joves del nostre municipi, grups de discussió, intercanvi i reflexió entre tècnics i regidors i l’avaluació 

de l’anterior Pla Local que ens ha permès disposar d’informació molt rellevant i conèixer quins són els 

punts forts i els punts febles del conjunt d’activitats que tenen per objectiu la població jove de l’Aldea. 

Poder orientar la nostra intervenció i tenir molt present els objectius del Pla, estructurant-lo en quatre 

àmbits d’actuació: Educació i orientació, Oci i esports, Treball i ocupació, biblioteca i cultura. 

Pel que fa als diferents àmbits els nostres joves abans veien com a problemes prioritaris les dificultats 

en la transició escola-treball, la manca d’oferta esportiva i la manca de feina al nostre municipi, en 

l’àmbit del treball els preocupa la manca d’ofertes, ja no al nostre municipi com abans, sinó en l'àmbit 

nacional. Els nostres joves es veuen en l’obligació de marxar fora dels nostres límits per optar a un lloc 

decent de treball. Així doncs queda reflectit que l’edat d’entre 15 i 35 anys són les que abraça joventut, 

i en les que més es treballa en aquests projectes.  
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Enquestes: 
 

En aquest proper apartat, detallarem el resultat del qüestionari realitzat mitjançant enquestes 

adaptades al jovent del poble i redefinides per a que nosaltres puguem treballar amb les dades que 

queden recollides. Aquest treball està basat sobre 75 enquestes degudament emplenades, 

contestades i vàlides. 

 

 

El criteri per a escollir les qüestions s’ha basat en intentar articular el treball en els quatre camps que 

considerem més importants per poder valorar totes les opcions i les diferents línies de treball que 

portarem a terme, en relació a les opinions i necessitats que ens demanen els joves. 

 

Els àmbits escollits per introduir a l’enquesta han estat els següents: 

 

1- Ambient personal 

2- Estudis i xarxes 

3- Feina i temps lliure 

4- Oci i habitatge 

 

 

El formularis d’enquesta és van proporcionar als joves el dia del dinar jove de  festes d’agost, ja que 

en aquest event teníem una bona representació del jovent del poble i amb edats prou diverses. 

D’aquesta manera podem recollir dades molt més equilibrades pel que fa a les necessitats i motivacions 

expressades per ells mateixos. 

 

 

Així doncs detallem els resultats obtinguts en una sèrie de gràfics on es detallen les tendències que 

motiven al jovent i els possibles plans de futur per a ells i que en aquest treball és contemplen.
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Ambient personal: 
 

1. Entre quina edat estàs? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Estudies, treballes o estàs aturat? 
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3. Quins objectius tens a curt termini? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Què és el que et motiva ara mateix? 
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5. Quines creus que son les necessitats prioritàries del jovent de l’Aldea? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estudis i xarxes.

6. Quines vies d’informació utilitzes? 
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7. Quina xarxa social utilitzes més? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Et són realment útils les xarxes? 
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Feina i temps lliure.

9. Tens feina estable? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Treballes del que voldries? (només aquells que estan treballant) 
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11. Com vas accedir a la feina? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oci i habitatge. 
 

12.  Coneixes els avantatges que ofereix el sistema de Garantia Juvenil? 
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13. Creus que el casal de joves és una bona eina per donar suport al jovent? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14. Has utilitzat algun cop el servei que s’ofereix des del casal de joves? 
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15. En que utilitzes el teu temps lliure? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16.  La regidoria de joventut i el casal de joves haurien de fer més incís en: 
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17. Actualment estàs vivint amb? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

18. Voldries seguir vivint al poble? 
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19. Voldries comprar o llogar un habitatge? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20. Quin preu d’un lloguer et podries permetre? 
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21. Valora del 0 al 10 el compromís de la regidoria de joventut i del casal de joves amb tot el 
jovent.

La mitjana de la nota de la valoració total dels projectes de la Regidoria de Joventut ha estat un 6.6 

baixant 0.2 dècimes la mitjana del antic PLJ. (2016/2019) 

Aquests gràfics s’han elaborat sempre amb el % de les dades del total d’enquestes recollides 

contestades i vàlides.

 

Conclusions de les enquestes. 
 

Amb les dades que ens proporcionen les enquestes, podem veure les tendències, mai podrem 

assegurar que el que es presenta amb aquests gràfics és cent per cent segur, Per això aquí només 

podrem observar la tendència però tot i això, les xifres s’apropen molt a la realitat del nostre jovent. 

 

Ambient personal: 

 

Els joves d’entre 14 i 17 anys han estat els més majoritària això després es veurà reflectit en molts de 

suggeriments i necessitats que demanen. Seguidament els majors d’edat i fins al 30 anys, els majors 

de 30 anys ha estat  l’edat menys representativa, però que sempre hi tenen representació. 

 

Queda molt clar que entre tots els enquestats ocupen un 90% entre els que estudien i els que treballen, 

havent-hi tan sols un 4% d’aturats i un ínfim 1’3% de joves que no fan res. Aquestes dades ens poden 

donar molta satisfacció ja que tenim molt dels joves ocupats ja sigui estudiant o treballant. 

 

Els objectius que tenen a curt termini clarament son finalitzar els estudis i una altra part es centren en 

objectius laborals. Hi ha una petita representació de joves que tenen l’esport d’elit com a objectiu. 

 

Les motivacions majoritàriament son els estudis, les festes (en general) i els bous. Un 10.6% tenen 

com a objectiu la família i un 8% es centren en trobar feina. 

Segons els enquestats les necessitats prioritàries en primer lloc es la festa, aquí i a la qüestió anterior 

entra el factor de l’edat del que fèiem referència abans. Després és reparteix molt entre necessitat de 

més activitats, locals de reunió per als joves i habitatge. 

 

Xarxes i comunicació: 

 

Queda molt clar que les xarxes socials son la via preferida de comunicació i d’informació entre el jovent, 

la televisió segueix a les xarxes com a via utilitzada pels joves i en una menor utilització la premsa i la 

ràdio. Per tant podem focalitzar molt les campanyes informatives, la difusió i la promoció d’events per 

les xarxes, optimitzant així molt més els recursos i fent arribar el missatge instantàniament. 

La xarxa Instagram clarament es desmarca de les altres en utilització, aquí també influeix l’edat dels 

enquestats, ja que tots els joves d’entre 14 i 25 anys utilitzem aquesta xarxa. 
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Facebook queda relegada a un 14% d’usuaris entre els nostres enquestats, abracen unes edats de 30 

anys endavant. Llavors per a les difusions haurem de tenir molt en compte aquestes dades. 

 

A la pregunta si els són útils les xarxes queda prou clar que si, amb un 68% davant un 5’3% que diuen 

que no. Per tant direm que tenim a la majoria del jovent en xarxa i el millor de tot és que l’utilitzen. 

 

Feina i temps lliure: 

 

En l’apartat que fa referència a la feina les dades son d’allò més positives, al menys al nostre municipi. 

Del total dels enquestats quasi un 30% te una feina estable, sabem que n’hi ha molts que encara 

estudien, la xifra és bastant bona i si sumem un 24% que tenen feina temporal podem intuir que més 

de la meitat dels joves que ens han contestat treballen, concretament un 53’3% 

Com a dada molt positiva, reflectida a la pregunta treballes del que voldries, ens queda un 45% de 

joves que realment treballen d’allò que realment volen. Un 50% diuen que no, però no obstant treballen. 

Un ínfim 4% no treballen, realment podem estar contents amb les dades que ens donen aquests 

gràfics. 

 

Es interessant saber que la meitat dels joves accedeixen a la feina mitjançant els seus propis mitjans, 

només un 10% ho fan des de la borsa de treball o del programa de garantia juvenil. El boca orella i 

mitjançant els amics son les vies més utilitzades segons les nostres dades. 

 

 

El gràfic que pregunta sobre la garantia juvenil ho demostra clarament, només un 12% coneixen el 

programa i els seus avantatges amb un 70% que desconeix garantia juvenil. Un 20% n’han sentit a 

parlar, però possiblement no li fan gaire cas. S’ha de treballar acuradament i de forma molt persistent 

per fer arribar les ofertes de feina i els cursos tant a joves que busquin feina com a empresaris que 

vulguin contractar i beneficiar-se dels avantatges que ofereix aquest sistema. 

 

Si entrem amb el tema del assessorament i del casal de joves, tenim dades contundents que ens diuen 

que som una bona eina de suport i ajuda al jovent un 64% dels nostres joves creuen que som de bona 

utilitat, i un 40% d’ells utilitzen els serveis del casal de joves. Aquesta xifra és de les que costa que 

vagi en augment, però amb el treball fet i el que ens queda encara per desenvolupar el proper PLJ. La 

podem portar al 50% com a mínim. 

 

En l’espai del temps lliure i les activitats d’oci es reparteixen molt els moments personals sobretot amb 

descansar, fer esport, viatjar potser que aquest any entra una mica més amb les opcions desitjades 

juntament amb estar amb els amics. 

 

Els dos blocs més demanats a la regidoria de joventut son les activitats diverses i noves juntament 

amb les activitats culturals. La festa també és reclamada per una part d’ells. Hem recollit tota classe 

de peticions, les més demanades son les que figuren al gràfic, les altres creiem que son poc rellevants 

i figuren el l’apartat altres, que entre totes no deixen de ser un 20%. 
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Habitatge: 

 

Ens interessa saber els seus projectes de habitatge, si veuen el seu futur al poble o a fora, per això en 

introduïm l’apartat habitatge per poder extreure una ruta a seguir en treball d’habitatge jove i poder 

treballar sobre oportunitats de llogues assequibles o facilitats per poder adquirir casa pròpia. 

  

Com ja es pot preveure, la gran majoria viu amb els pares, un 77% davant una petita part d’emancipats 

2’6% i el 13% que viuen en parella. Voldríem treballar en profunditat l’accés als molts pisos que resten 

sense habitar del nostre municipi i poder crear accessibilitat a lloguers o compres equitatius al nivell de 

poder adquisitiu del que disposa el jovent. Veiem molt necessari aquest treball ja que un 66% dels 

joves voldrien seguir vivint al poble, aquesta dada es prou significativa per oferir una bona borsa 

d’habitatge jove i fomentar més el creixement i desenvolupament del poble. 

 

Si mirem les xifres de comprar o llogar habitatge, refleteixen una tendència a comprar, un bon 33% 

estan disposats a invertir en un habitatge propi, un 10% llogaria, que no està gens malament, el 57% 

que diu que de moment no res, podem suposar que son tots els nois d’entre 14 i 21  anys que encara 

no valoren aquestes opcions. 

 

Quan fem referència a preus de lloguer reals que es poden permetre, podem veure que hem ajustat 

molt les quotes mensuals per veure fins on poden arribar, la sorpresa es que molts d’ells podrien pagar 

uns 250€ que era la xifra més alta de les proposades, també sabem que els lloguers estan molt més 

alts, però es una bona xifra per crear un punt de partida sempre parlant de lloguer i habitatge jove. 

 

Anàlisi qualitatiu 

 

Per tal de dur a terme el procés participatiu del pla hem parlat amb joves de diferents edats i àmbits, 

tenim cada any els quintos, que ens aporten la visió real de com estan les inquietuds dels joves. Hem 

repartit enquestes amb qüestions específiques per poder extreure dades rellevants i fiables i s’ha 

treballat amb els joves amb col·laboracions i voluntariat en diferents actes i events esportius. 

 

Per tal de valorar les diferents necessitats dels joves del nostre poble, i tenint en compte la diversitat 

d’edats i problemàtiques que se’ns presenten a cada franja d’edat, la millor via és ser propers i que ens 

facin arribar les seves propostes per poder marcar-nos un esquema de treball, a més d’informar del 

que pensem fer des de la regidoria de joventut envers a les problemàtiques que ens han fet arribar ells 

mateixos. 

 

Aquesta proposta, està emmarcada dintre del programa de comunicació que portem seguint des del 

primer pla local.   

També hi tenen la possibilitat d’accedir a la bústia de suggeriments a traves del blog del Casal de 

Joves, que d’una manera mol fàcil i ràpida ofereix la possibilitat de complimentar tota la informació que 

necessitem per desenvolupar aquest nou pla. 

Des de l’Ajuntament tenim molts canals oberts de comunicació directa amb els joves i escoltem i 

valorem totes les seves peticions. 
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3. El disseny del pla 

 

La missió del PLJ és crear una eina de treball per ordenar i sistematitzar les polítiques de joventut, 
per tal de generar escenaris de participació juvenil i oferir uns serveis de proximitat que acompanyin 
els joves en el seu procés d’autogestió vital i emancipació. 

 

Els objectius s’han formulat en base a aquesta missió i tenint en compte una visió de poble, no només 
de les actuacions que es poden fer des de la Regidoria de Joventut, sinó aquelles que s’estan fent o 
estan planificades per a fer des de totes les àrees de l’ajuntament. 

 

Els objectius s’han plantejat a partir de la participació. S’han concretat a partir de les problemàtiques 
plantejades pels joves o per l’equip tècnic. Hem intentat ser el més coherents possibles amb la 
realitat analitzada i la voluntat de respondre-hi, així com realistes i assolibles. 
 

      Eixos de treball: 
 

• Eix: Assessorament i orientació.  (Àmbit: Joventut) 

• Eix: Oci i esports.                           (Àmbit: Acció esportiva) 

• Eix: Treball i ocupació.                  (Àmbit: Joventut) 

• Eix: Biblioteca i cultura.                 (Àmbit: Acció cultural) 

 

 

Assessorament i orientació.  (Àmbit: Joventut) 

 

Els joves necessiten assessorament per ampliar les competències que s’adquireixen mitjançant les 
experiències formatives, les professionals i les vitals de la persona, facilitant-los així un millor 
desenvolupament en els diferents àmbits de la vida i tenir més oportunitats en la vida social i laboral, 
estretament lligades totes dues. D’aquí que la nostra missió per mitjà de l’orientació acadèmica i 
professional s’entén com: 

 

-La clau en l’èxit de la trajectòria de les persones joves i una de les prioritats de les polítiques 
de joventut.  

 
 
 
-Serveix per apoderar els joves i convertir-los en una peça activa en la presa de decisions en matèria 
de formació.  

-Apoderar els joves i les famílies per conèixer l’oferta formativa existent (reglada i no reglada) amb 
la finalitat que cada persona en funció de les seves característiques personal i les característiques 
dels estudis puguin trobar itineraris formatius adients als seus objectius professionals. 
-Les persones a qualsevol edat i moment poden prendre la decisió de seguir estudiant i incorporar 
accions d’aprenentatge i de millora: Importància de l’educació al llarg de la vida. 
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Oci i esports. (Àmbit: Acció esportiva) 

 
-Aquests dos factors estretament relacionats són importants en la vida i el desenvolupament de 

les persones joves o no tant joves. Creiem que la cohesió social i la participació faciliten que 

les persones puguin ser més lliures i més implicades amb tota mena de propostes. 

 

-Les activitats socioculturals, de lleure i fisicoesportives que s’organitzen en el municipi són 

activitats que conviden a la participació i a passar-ho bé, però segueix sent necessari 

treballar-hi perquè aquestes siguin més inclusives i participatives.  

-Un nombre important d’aquestes d’activitats relacionades amb l’oci i la cultura són organitzades 

per la Regidoria de Joventut la d’esports i la de Cultura treballant conjuntament i amb l’ajuda i 

suport d’entitats i associacions locals, federacions, clubs i entitats esportives.  

 

-En tots els nostres projectes tenim en compte la diversitat juvenil i la inclusió social, intentant 

que tothom tingui cabuda i puguin gaudir conjuntament d’aquests actes proposats. 

 

-Des de Joventut intentem potenciar la implicació jove en temes de responsabilitat col·lectiva i 

on puguin anar desenvolupant la seva identitat com a membres de la comunitat, formar-se i 

preparar-se per a la participació activa en la vida social, cultural i laboral tot potenciant activitats 

com la trobada de joves, la gimcana nocturna, les curses, el canicròs, la piraguada jove i 

diferents activitats solidàries...  

 

-Recollint i publicant el tríptic d’activitats trimestral, fent difusió d’activitats d’oci i cultura, 

convidant a la participació de concursos, etc. Fent ús de les tecnologies de la informació i 

comunicació com a eina de suport i convit a la participació, dels plafons ubicats en punts 

estratègics del poble així com al casal de joves. 

 

-El Consell Comarcal del Baix Ebre acull i dona resposta a totes les necessitats relacionades 

en aquest aspecte: informació i assessorament sobre habitatge públic, ajuts de lloguer, 

compra... Motiu pel qual les persones joves que s’interessen per aquest àmbit se’ls deriva al 

CCBE. Per tant, nosaltres informem i fem la derivació pertinent. I si sorgeix el cas que es fan 

campanyes específiques per a joves. 
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 Biblioteca i cultura. (Àmbit: Acció cultural) 

 
En el desenvolupament d’aquest Pla també em tingut en compte la part de la Biblioteca municipal, 

la qual es va reubicar com una part més del Casal de Joves de l’Aldea que va ser inaugurada a 

principis del 2019. Coincidint uns mesos després amb el canvi de legislatura, el departament 

d’acció Cultural va patir una reorganització del sistema i una millora amb la seva organització. Les 

prioritats del govern municipal per aquests quatre anys, en el cas de la cultura, té per objectiu 

“potenciar la cultura i el patrimoni com a element identitari i de dinamització econòmica. “Un poble 

amb identitat cultural”. 

L’estructurem en 3 parts clarament diferenciades: una primera part tracta de la contextualització i 

descripció de l’àmbit en el qual les biblioteques presten els seus serveis, una segona  que és la 

realització de la diagnosi de la situació actual de les biblioteca , la última part que conté un Pla 

estratègic per aquests propers 4 anys , on s’inclouen les línies principals i objectius estratègics a 

desenvolupar en aquest temps, per tal de que la biblioteca es pugui posicionar en el lloc que hi 

correspon per complir la seva funció,  i atendre les necessitats de la ciutadania en el seu àmbit 

d’actuació.  
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 Els objectius:  
 

Assessorament i orientació 
 

• Oferir assessorament i formació reglada o no, per facilitar la incorporació a estudis post 
obligatoris. 

 

• Potenciar l’oferta formativa que s’ofereix des del Casal. 
 
 

• Informar i aconsellar a totes les persones en fi d’afavorir els seus projectes. 

 

• Garantir la presencia d’un punt d’informació i difusió del Casal de Joves als 

espais/fires/jornades que es puguin realitzar durant el calendari d’activitats anual. 

 

 

• Donar tot el suport possible als joves en el seu procés educatiu. 

 

• Organitzar trobades amb professionals per tal d’oferir orientació en àmbits més concrets. 

 

• Potenciar l’ús de la zona d'estudi del Casal de Joves. 

 

• Millora de l’èxit escolar i Augment de l’ús social del català.  

 

• Millora de l’orientació i l’assessorament, desenvolupament i difusió dels recursos i ajudes a les 

transicions juvenils, desenvolupament d’una comunicació coordinada i efectiva. 

 

• Garantir l’accés dels/les joves a la informació de tota l’oferta educativa. 

 

 

• Derivar a les persones més joves als organismes amb més recursos que els nostres. 

 

• Fer arribar informació totalment actualitzada sobre les diferents vies per entrar al sistema 

educatiu. 

 

• Apropar els serveis del casal de joves als joves i als centres educatius del poble. 

 

• Proposar  les diferents opcions d’estudis als joves que finalitzen els estudis obligatoris. 

 

• Recollir totes les necessitats formatives per fer un treball específic per poder donar opcions 

alternatives de formació. 

 

• Difondre informació actualitzada en tot moment sobre tràmits i ajuts per a estudiants i per a 

persones ocupades laboralment. 

 

• Atendre de la mateixa manera i formes a tots els joves que precisin els nostres serveis. 
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• Re introduir en estudis de qualificació professional, aquells joves que han abandonat els estudis 

prematurament. 

 

• Ajudar en la formació professional a persones amb pocs o baixos nivells formatius. 

 

• Impulsar la creativitat i les habilitats artístiques dels joves, facilitant-los espais i recursos. 

 

Oci i esports 
 

• Fomentar la implicació i la participació dels joves en les activitats que es proposen des de la 

regidoria de Joventut o per part del mateix Ajuntament. 

 

• Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat dels joves per vetllar 

per la seva implicació i participació a les activitats del municipi. 

 

 

• Augmentar i millorar la comunicació entre joves i la mateixa regidoria de joventut. 

 

• Implantar nous mecanismes adaptats a les preferències i demandes del jovent. 

 

• Aconseguir que les futures generacions de joves s’impliquin en les trobades que s’organitzen. 

 

 

• Seguir gestionant l’assignació de la carpa jove als quintos, així com l’assignació  

d’algunes activitats festives del poble per a implicar-los i motivar-los en participar. 

 

• Modificar algunes activitats grupals per aconseguir més participació i més cohesió. 

 

• Suprimir totes aquelles activitats que s’hagin quedat obsoletes i oferir-ne de més noves, actuals 

i dinàmiques. 

 

• Ampliar l’oferta d’activitats de lleure a l’estiu. 

 

 

• Promoure i fomentar l'activitat física i esportiva entre joves, particularment entre les dones, per 

a què aquests i aquestes incorporin l’esport com un l’hàbit de pràctica saludable i quotidià. 

 

• Oferir una bona varietat d’events esportius perquè tothom tingui cabuda en la pràctica del seu 

esport favorit. 

 

• Millorar l’estructura d’algunes activitats esportives ja establertes per poder seguir oferint 

esdeveniments de qualitat. 

 

• Treballar conjuntament i coordinats el casal de joves i les dues regidories, tant la d’acció 

esportiva com la de joventut. 

 

• Actualitzar i coordinar la borsa dels voluntaris que ens ajuden amb els muntatges i preparacions 

de les diferents activitats esportives.  
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• Fomentar tota classe d’esports entre els més petits per poder construir una base sòlida en la 

pràctica d’esport. 

 

• Dotar al poble en noves instal·lacions esportives. 

 

• Donar suport als actes organitzats per les entitats esportives del poble en matèria de logística, 

serveis i materials complementaris 

 

• Acollir a les nostres instal·lacions esdeveniments esportius d’altres entitats de fora del poble, 

com ara cerimònies d’entrega de premis o festes de l’esport. 

 

• Vetllar per la conservació dels nostres camins i senders perquè puguin estar en bones 

condicions per desenvolupar les curses de muntanya. 

 

• Gestionar les dates i els recursos perquè cada trimestre puguem materialitzar un esdeveniment 

esportiu de qualitat. 

 

 

 

 

 

Treball i ocupació 
 

• Detectar les motivacions i les preferències laborals de cada persona que requereixi del nostre 

servei. 

 

• Establir connexions entre el món formatiu i el món laboral. 

 

• Potenciar les pràctiques dels estudis post obligatoris a les empreses del poble o municipis 

adjacents. 

 

• Assessorar específicament sobre el mercat de treball als joves per la seva possible inserció. 

 

• Facilitar i ajudar al desenvolupament de projectes propis. 

 

• Donar suport a totes aquelles persones que entrin al món laboral amb projectes propis. 

 

• Treballar amb empreses i jovent per poder ajudar a incorporar-los al món laboral 

 

• Seguir oferint formació contínua per a la millora professional de persones ja ocupades 

professionalment. 

 

• Coordinar una xarxa de treball entre empreses i joves per fer recerques més productives. 

 

• Incorporar mètodes de referència en orientació i assessorament laboral. 

 

• Jornades d’orientació laboral al Casal de Joves. 
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• Promoure campanya sensibilització empreses locals per tal que contractin joves. 

 

• Crear espais d’acompanyament per aquells joves que han abandonat els estudis 
prematurament. 

 

• Dotar de recursos i formació per facilitar la incorporació dels joves al món laboral. 

 

• Facilitar la cerca de feina entre el col·lectiu jove. 

 

• Posar a disposició dels/les joves les ofertes de feina i informació d’accions formatives 
actualitzades. 

 

• Treballar per a la detecció i gestió territorial de programes d'àmbit laboral adreçats a joves. 

 

• Promoure la cultura emprenedora entre els joves, dotant-los d’informació en l’àmbit de 
l’emprenedoria. 
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Disseny dels programes 
 

La proposta de programes a desenvolupar s’estructura a partir de quatre programes d’actuació. 

Cada proposta va acompanyada d’una fitxa amb els objectius, les accions, els destinataris, els 

tempos i els indicadors d’avaluació. 

En cadascun dels àmbits es defineixen uns objectius de caràcter específic per a l’àmbit i les propostes 

d’actuació per als propers quatre anys (2020-2023).  

Per descomptat, donarem prioritat a les actuacions aprovades i subvencionades (a les quals ens 

comprometrem per conveni), però això no vol dir que la resta no sigui del nostre interès fer-les, i a 

poc que en tinguem oportunitat, i recursos, les tirarem endavant.  

Totes aquestes premisses que marcarem a priori, és positiu que es vegin de forma flexible per tal 

d’introduir-hi millores. 

 

El període durant el qual estaran en vigor els objectius correspon a la vigència del pla i la seva 

modificació (continuïtat o replantejament), queda subjecta als resultats obtinguts a l’avaluació, tal com 

passarà amb els programes concrets. 

D’altra banda, l’aplicació dels programes d’actuacions que plantejarem, a més de dependre de 

l’avaluació que en resulti, també està subjecta als condicionants propis de la posició de la qual 

sorgeixen, això és: dels recursos de l’Ajuntament, de temps, econòmics de personal, i del suport que 

es rebi. 

 

Programa 1 Assessorament i orientació. 
 
A. Assessorament i acompanyament 

B. Accés a la formació 

C. Accés a la vida laboral 

 

Programa 2 Oci i esports 
 
A. Oci i jovent 

B. Esport i hàbits saludables 

C. Voluntaris 

 

Programa 3 treball i ocupació 
 
D. Empreses i jovent 

E. Recerca de feina 

F. Inclusió al món laboral 

 

 
Programa 4 Biblioteca i cultura 
 
A.  Potenciació de l’interès per la lectura. 
B.  Impulsar l’ús de la biblioteca com a lloc de trobada dels joves 

C.  Dotar la biblioteca de fons documentals municipals  
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PROGRAMA 1: Assessorament i orientació: 

 

Gestió del Casal 

 

El casal de joves, com a locals públics, constitueixen un marc físic per a la realització de les activitats 

lúdiques, culturals i formatives relacionades específicament amb la temàtica juvenil. També s’inclou 

l’assessorament, l’orientació i la derivació si cal de les persones que necessitin d’aquest servei. 

. 

El Casal de joves ha estat i és un punt de trobada i de reunions de moltes associacions, encara que 

en l’actualitat em pogut dotar a quasi totes les associacions de local, ens trobem amb alguns que 

encara es continuen reunint al nostre casal.  

Des del casal em dut a terme enquestes al nostre jovent per detectar les mancances que puguin haver 

per tal d’iniciar accions encaminades a resoldre els problemes que puguin tenir. 

 

Funcions dels tècnics del casal de joves:  

• Dissenyar i executar un programa d'activitats periòdiques.  

• Conèixer la realitat juvenil amb la que treballa.  

• Promoure la difussió de les activitats que es desenvolupen en el Casal. 

• Implicar als diferents col·lectius i/o entitats del municipi en la dinàmica general del Casal de 

joves.  

• Fer inventari del material necessari per a la realització de les activitats i controlar que no en falti.  

 

• Garantir la optimització dels recursos i serveis del Casal.  

• Mantenir relacions amb altres serveis de l'Ajuntament.  

• Mantenir contacte amb altres Regidories.  

• Vigilància del Casal.  

• Controlar l'entrada i sortida dels joves i atendre les trucades telefòniques.  

• Obrir el Casal al començament i tancar-ho al final, un cop no quedi ningú.  

• Abans de tancar el Casal s'assegurarà que totes les dependències del Casal quedin tancades, 

així com les portes interiors, finestres...  

• Comunicarà al Regidor de joventut qualsevol anomalia que observi i que pugui perjudicar el 

desenvolupament normal de les activitats del Casal.  

• Atenció a l'ordre interior del Casal.  

• Vigilància de l'ordre interior, procurant que no provoquin aldarulls ni desperfectes.  

• Vigilància del moviment de joves en les entrades i sortides al Casal.  

• Manteniment del Casal.  

• Informarà de les deficiències que s'observin al Tècnic responsable.   
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• Contactarà amb els serveis tècnics adients quan calgui fer reparacions o tasques de 

manteniment concretes.  

• Totes les tasques les realitzarà segons les directrius que estableixi el tècnic , qui podrà 

encomanar al dinamitzador/a les gestions de relació que es considerin oportunes: Control de la 

correspondència, repartiment de Cartells i actualització Cartelleres. 

 

Eix d’actuacions que conté el programa.  

Mitjançant aquest programa treballarem l’àmbit de l’assessorament, la informació i el servei de la 

inserció a la formació i al món laboral. 

 

Metodologia: 

 On: 

Des de el propi casal, amb horari de 17:00h a 21:00h tots els dies de la setmana 

Qui: 

Els tècnics de joventut, els propis regidors de cada regidoria implicada i fins i tot el propi ajuntament 

Quan: 

El casal està obert a disposició del públic , quatre hores diàries, de dilluns a diumenge. 

   

Usuaris: 

Especialment els joves del nostre poble, però el servei es per a tothom que ho necessiti. 

La vinculació dels joves al municipi i al seu teixit associatiu és bastant alta. Cal doncs seguit potenciant 

i donar suport en aquest àmbit i les actuacions són els següents: 

 

-Fomentar i potenciar la participació i intervenció activa dels joves en la construcció de -  les polítiques 

de joventut del territori. 

-Facilitar eines i recursos a les entitats i grups juvenils. 

-Crear calendari trimestral d’activitats. 

 

 

Duració: 2020-2023 

 

Destinataris: Joves d’entre 16-35 anys, totes les persones en general i entitats juvenils . 

 

Agents implicats : Ajuntament de l’Aldea, Regidoria de joventut, Tècnics de joventut, regidoria 

d’ensenyament. 
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      Objectius 
      (Assessorament i orientació) 

 
      Accions 

  
2
0
2
0
 

  
2
0
2
1
 

  
2
0
2
2
 

  
2
0
2
3
 

-Oferir assessorament i formació reglada 
o no, per facilitar la incorporació a estudis 

post obligatoris. 
 

-Augment de l’ús social del català. 
 

 

Informar i orientar de 
l’oferta formativa existent 
(reglada i no reglada). 
 
Cursets, tallers 
monogràfics i cursos en 
línia de català 

 
 
 

Assessorar a joves i 
famílies per poder fer bé la 
tria a l’hora de prendre 
decisions tan importants 
com són l’àmbit acadèmic i 
professional. 

 

 

 

   X 

 

  

    X 

 

   

    X 

 

 

   X 

-Millora de l’orientació i l’assessorament, 

desenvolupament i difusió dels recursos 

i ajudes a les transicions juvenils, 

desenvolupament d’una comunicació 

coordinada i efectiva 

--Informar i aconsellar a totes les persones 

en fi d’afavorir els seus projectes. 

 

 

 

 

 

    X 

 

 

 

    X 

   

 

 

    X 

 

 

 

   X 

-Donar tot el suport possible als joves en el 

seu procés educatiu. 

   -Millora de l’èxit escolar. 

 

 

Sessions informatives amb 

   joves de cada nivell 

educatiu 

 

  

   X 

 

 

   X 

 

 

    X 

 

 

   

   X 

 

-Derivar a les persones més joves als 

organismes amb més recursos que els 

nostres. 

Crear espais d’acompanyament per 

aquells joves que han abandonat els 

estudis prematurament. 

 

 

 

 

Acompanyament al centre 

del Consell Comarcal o 

centres especialitzats 

 

 

 

   X 

 

 

     

    X 

 

 

     

     X 

 

 

     

    X 

-Fer arribar informació totalment 

actualitzada sobre les diferents vies per 

entrar al sistema educatiu 

 

-Potenciar l’ús de la zona d'estudi del 

Casal de Joves. 

 

 

 

Treball constant amb centres 

educatius i amb programes 

com la garantia juvenil 

 

 

    

    X 

 

 

     

     X 

 

 

     

     X 

 

 

     

     X 
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-Apropar els serveis del casal de joves 

als joves i als centres educatius del 

poble. 

 

 

Coordinació bidireccional 

entre centres i punts juvenils 

 

 

Seguir fent promoció de tota 

la oferta formativa que rebem 

 

 

Cursos especialitzats 

 

 

    X 

 

 

    X 

 

 

    X 

 

 

    X 

-Proposar  les diferents opcions d’estudis 

als joves que finalitzen els estudis 

obligatoris. 

-Potenciar l’oferta formativa que 

s’ofereix des del Casal. 

 

      

 

     X     

     

 

     X 

 

     X  

     

 

      X 

 

     X     

     

 

      X 

 

     X     

    

 

     X 

-Recollir totes les necessitats formatives 

per fer un treball específic i poder donar 

opcions alternatives de formació 

 

-Garantir l’accés dels/les joves a la 

informació de tota l’oferta educativa. 

 

Jornades d’orientació 

acadèmica i professional 

d’àmbit comarcal. 

 

 

 

 

 

    X 

    

       

 

 

   X 

 

     X      

 

 

   X 

 

x 

 

 

   X 

 

x 

 

-Difondre informació actualitzada en tot 

moment sobre tràmits i ajuts per a 

estudiants i per a persones ocupades 

laboralment. 

 

-Garantir la presència d’un punt 

d’informació i difusió del Casal de Joves 

als espais/fires/jornades que es puguin 

realitzar durant el calendari d’activitats 

anual. 

 

 

 

 

Utilització de les nostres 

pròpies vies internes de 

difusió i divulgació 

 
 
 
   X 
 

 
 
 
   X 
 
 
 

 
 
 
   X 
 
 
 
 
    X 
 

 
 
 
   X 
 
 
 
    
   X      
 
 

-Millorar la coordinació existent entre els 

diferents organismes vinculats a donar 

orientació i formació laboral. 

 

 

Increment de les reunions i 

entrevistes amb el personal 

de formació i treball del 

Consell Comarcal 

 

 

    X 

 

 

    X 

 

 

   X 

 

 

    X 

-Reintroduir en estudis de qualificació 

professional, aquells joves que han 

abandonat els estudis prematurament. 

 

  

-Impulsar la creativitat i les habilitats 

artístiques dels joves, facilitant-los espais i 

recursos. 

 

 

Cursos impartits des de el 

propi casal de joves o 

cursos reglats ja siguin 

presencials o mitjançant 

internet al casal de joves 

Promoció de diversos 

concursos tecnològics i 

exhibicions musicals 

 
 
 
   x 
 
 

 

    
 
 

x 
 
 
   x 

 
 
 
   x 
 

 
x 

 
 
 
   x 
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Justificació del programa 1. Assessorament i orientació 
 
En aquest programa intentem recollir totes les activitats que es proposen des de varies 

regidories i és materialitzen al casal de joves. 

Sempre comptant amb les enquestes realitzades i les reunions amb el jovent. 

Les activitats que realitzades són les següents: 

 

• Taller d’informàtica 

• Anglès 

• Altres cursos 

• Monogràfics 

• Preparació per a l’accés a la ESO i graus mitjà i superior. 

• Cursos de pintura 

• Confecció de tríptics del casal i cartells d’activitats a realitzar 

• Manteniment de la web i facebook del casal 

• Consultes i enviaments de correus informatius 

• Concurs literari i artístic 21 d’Abril 

• Difusió i informació garantia juvenil 

• Difusió ofertes de feina de borses de treball 

 

Tot aquest recull d’activitats estan en tot  moment revisades i aprovades per la regidoria de 

joventut i el propi ajuntament de l’Aldea. 

 

PROGRAMA 2: Oci i esports 

 

Segons els joves en general, l’oci és una part fonamental, per al  seu temps lliure. D’aquesta 

manera ens comporta una especial atenció i un treball acurat per poder complaure la 

demanada i seves expectatives, de les quals les actuacions que es preparen des de la 

regidoria de joventut són les següents : 

 

• Continuar i ampliar les tradicions adreçades al més joves de les festes Majors 

populars. 

• Gaudir d’activitats culturals actives i participatives, no només de consum. 

• Fomentar activitats lúdiques al municipi per evitar el desplaçament dels joves. 

• Incentivar les acampades populars. 

 

En aquest programa intentem actuar a les propostes del jovent. Per a realitzar aquest 

programa ens basem en les enquestes, entrevistes i reunions que durant l’any tenim en 

diversos col·lectius de gent jove de la nostra població. També valorem l’assistència als  

events d’oci, ja siguin nocturns o diürns, i sense cap dubte, ens diuen molt les inscripcions a 

les diferents curses i activitats relacionades amb l’esport. 
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Voluntariat

 
Per a encetar aquest any vinent 2020, disposem d'un gran equip de voluntaris, disposats a 

col·laborar i prestar la seva ajuda per poder desenvolupar les diferents activitats que 

organitzem. 

Això ens dona peu a tenir molta cura d'aquest col·lectiu, ja que sense la seva ajuda no 

podríem treballar amb bones condicions ni desenvolupar els esdeveniments proposats. Cal 

seguir enfortint aquest col·lectiu perquè creiem que és bastant important i necessari per 

nosaltres.

Tenim previst desenvolupar aquestes accions en referència als voluntaris i col·laboradors: 

• Mantenir i fer més gran la borsa de voluntaris. 

• Potenciar la col·laboració entre les regidories i els voluntaris 

• Tenir accés a poder aprendre a organitzar esdeveniments mitjançant la borsa de 

voluntariat. 

• Ajudar i facilitar als joves voluntaris amb els seus viatges i els seus moments d'oci. 

• Consolidar l'estructura de la borsa de voluntariat per tal que hi sigui una eina sòlida i 

fiable sempre que hi hagi qualsevol esdeveniment. 

 

Eix d’actuacions que conté el programa.  

Mitjançant aquest programa treballarem l’àmbit de la salut, l’esport i l’educació amb l’oci i el 

jovent. 

Metodologia: 

On: 

Des del propi casal i amb les diverses sortides a la natura, curses esportives i activitats d’oci 

i culturals proposades durant tot l’any. 

Qui: 

Els tècnics de joventut, els regidor d’acció esportiva, les regidories implicades i fins i tot el 

propi ajuntament. 

Quan: 

Majoritàriament trimestralment, encara que cada més hi ha alguna activitat ja sigui d’oci, de 

cultura o esportiva. 

Usuaris: 

Especialment els joves del nostre poble, però en els esdeveniments esportius i d’oci s’hi 

apleguen joves d’altres pobles. 

Duració: 2020-2023 

 

Destinataris: Principalment joves d’entre 16-35 anys, però tothom hi te cabuda. 

 

Agents implicats: Ajuntament de l’Aldea, Regidoria d’acció esportiva, Tècnics de joventut, 

borsa de voluntaris i personal especialitzat. 
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   Objectius    
    (oci i esports) 

 
      Accions 

  
2
0
2
0
 

  
2
0
2
1
 

  
2
0
2
2
 

  
2
0
2
3
 

-Fomentar la implicació i la participació 
dels joves en les activitats que es 
proposen des de la regidoria de 

Joventut o pel mateix Ajuntament 
 

    -Ampliar l’oferta d’activitats de lleure a 

l’  l’estiu. 

 

 
Oferint sempre l’ajuda 

necessària en qualsevol 
activitat o acte que els 

joves ens proposin o ells 
mateixos vulguin 

desenvolupar 

 

 

   X 

 

  

    X 

 

   

    X 

 

 

   X 

 

-Augmentar i millorar la comunicació 

entre joves i la mateixa regidoria de 

joventut. 

 

 

Reunions mensuals al casal 

de joves i presencia a totes 

les xarxes. 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

 

    X 

   

 

 

    X 

 

 

 

   X 

-Implantar nous mecanismes de 

contacte adaptats a les preferències 

dels joves. 

-Aconseguir que les futures 

generacions de joves s’impliquin en 

les trobades que s’organitzen. 

 

 

Mitjançant noves activitats 

tant esportives com d’oci. 

Fer treball amb el quintos 

cada any 

 

  

   X 

 

 

   X 

 

 

    X 

 

 

   

   X 

-Utilitzar noves eines i formes per 

aconseguir  implicació i participació 

dels joves 

-Generar eines, espais i mecanismes 

de participació adaptats a la diversitat 

dels joves per vetllar per la seva 

implicació i participació a les activitats 

del municipi. 

 

 

 

 

   Canviar actes i 

esdeveniments antiquats i 

obsolets per events que 

funcionin, tenint la 

referència d’altres 

poblacions 

 

 

   X 

 

 

     

 

 

     

 

 

    X 

-Seguir gestionant l’assignació de la 

carpa jove als quintos, així com 

l’assignació d’algunes activitats 

festives del poble per a implicar-los i 

motivar-los en participar. 

-Donar suport als actes organitzats 

per les entitats esportives del poble 

Ajudar i recollir diners amb 

activitats que es fan al 

poble per a poder fer un 

viatge tots junts, així 

fomentem la col·laboració 

amb els quintos dels anys 

següents 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

    X 
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en matèria de logística, serveis i 

materials complementaris. 

 

-Desenvolupar una oferta de lleure i 

oci de qualitat a uns costos 

accessibles. 

 

 

 

 

Reduir costos sobretot 

amb les activitats d’oci  

nocturn i potenciar  més 

les activitats al aire lliure. 

 

 

 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X     

 

 

 

 

      X    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    X     

   

 

 

 

-Modificar algunes activitats grupals per 

aconseguir més participació i més 

cohesió. 

 

Canviar el dinar del jove 

de festes d’agost per un 

vermut electrònic ja que 

aquest atrau més als 

joves 

 

Canviar l’antiga gimcana 

nocturna per una activitat 

de GEO localització per 

poder fer una activitat per 

a grups i familiar. 

 

 

 

    X 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

-Suprimir totes aquelles activitats que 

s’hagin quedat obsoletes i oferir-ne de 

més noves, actuals i dinàmiques   

 

-  

 

 

    X 

 

     

 

 

    
 

 

 

 

    X 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

    

 

-Millorar l’estructura d’algunes activitats 

esportives ja establertes per poder 

seguir oferint esdeveniments de qualitat. 

 

 

.Canvi de data de la 

piraguada i 

reestructurament per 

millorar la cursa urbana de 

l’Aldea 

 

 

    X 

 

 

   X 

 

 

    

 

 

    

-Fomentar hàbits i conductes 

saludables a totes les persones del 

poble. 

 

 

 

 

-Oferir una bona varietat d’events 

esportius perquè tothom tingui cabuda 

en la pràctica del seu esport favorit 

Caminades tots els 

divendres per a gent més 

gran. 

Excursions mensuals i 

sortides a la natura. 

 

 
 
 
   x 

 
 
 
   x 

 
 
 
   x 

 
 
 
    

 

Curses de muntanya, curses 

urbanes, piraguada, 

excursions, tornejos de 

futbol, esquiada jove... 

 
 
    x 

 
 
   x 

 
 
   x 

 
 
   x 
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-Treballar conjuntament i coordinats 

el casal de joves i les dues regidories, 

tant la d’acció esportiva com la de 

joventut. 

-Actualitzar i coordinar la borsa dels 

voluntaris que ens ajuden amb els 

muntatges i preparacions de les 

diferents activitats esportives. 

 

  Promoure i fomentar  l'activitat física i       

esportiva entre joves, particularment 

entre les dones, per a què aquests i 

aquestes incorporin l’esport com un 

l’hàbit de pràctica saludable i quotidià 

 

 

Treball des del casal de 

joves amb la supervisió 

del regidor pertinent 

 

Contactes, reunions i actes 

per formar cohesió i 

fomentar l’esperit de 

col·laboració 

 

 

    X 

 

 

 

    X     

 

 

 

 

      X     

 

 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X       

 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X       

 

 

     X 

 

 

 

   X             

 

 

Treball des del casal de 

joves amb la supervisió 

del regidor pertinent 

 

-Dotar al poble en noves 

instal·lacions esportives. 

 

 

 

 

Adquisició de les noves 

pistes de pàdel 

 
 
   x 
 

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 

  -Fomentar tota classe d’esports entre 

els més petits per poder construir una 

base sòlida en la pràctica d’esport. 

 

-Acollir a les nostres instal·lacions 

esdeveniments esportius d’altres 

entitats de fora del poble, com ara 

cerimònies d’entrega de premis o 

festes de l’esport. 

 

Curses infantils i activitats 

adaptades per als més 

petits. 

Gimcanes i excursions per 

muntanya 

 
 
   x 

 
 
    x 

 
 
   x 

 
 
  x 

Entrega de premis del circuït 

de curses terres de l’ebre. 

Acte de cloenda del circuït 

running series 

 

 
 
 
 

 
 
 

 x 

 
 
 
  x 
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Justificació del programa 2. Oci i esports. 
 

La regidoria de joventut sempre està disposada a escoltar les demandes, peticions i les 

inquietuds dels joves, per això s’intenta adequar les propostes i les activitats al que ens 

demanen els joves, mitjançant les vies habituals. Moltes d’aquestes activitats ja venen 

desenvolupant-se d’anys anteriors. N’hi ha que estan consolidades i que funcionen prou be, 

algunes necessitaran ser reestructurades o simplement canviades per d’altres més actuals. 

  

Aquest és el recull de les activitats consolidades: 

 

• Curses i marxes populars 

• Esplai d’estiu 

• Parc de Nadal 

• Cursos del món del lleure 

• Trobada de joves 

• Dia del jove festes majors populars 

• Senderisme i excursions 

• Piraguada juvenil 

• Activitats d’aventura 

• Pràctica d’esquiar 

 

PROGRAMA 3: Treball i ocupació (jove) 

En aquest apartat pretenem actuar sobre l’autonomia de les persones joves, dotant-los de 
recursos i eines que els afavoreixi a la seva incorporació al món laboral i emprenedoria, que 
els permeti en un futur desenvolupar-se amb total capacitat pel món laboral, podent així 
buscar i escollir (sempre que sigui possible) els llocs de treball que realment els realitzin i 
desenvolupin les seves tasques amb motivació i esperit de superació. 

 

Si l’ocupabilitat és l’habilitat per incorporar-se o mantenir-se al món laboral, l’emprenedoria 
l’entenem com una decisió personal que cadascú ha de prendre a partir de les seves 
inquietuds, necessitats i situació. 

Proposem les següents actuacions per poder fer un treball el més acurat possible amb l’àmbit 

del treball i la recerca de feina per part dels joves. 

 

-Actualitzar la borsa de treball 

-Ampliar els cursos- tallers 

-Mantenir un vincle amb altres institucions per possibles ofertes de treball 

-Informar per mitjà de les xarxes socials d’ofertes de treball 

-Informar i orientar al jovent a la inscripció a la borsa de la garantia juvenil 

-Difondre la importància de la garantia juvenil entre el jovent.  

-Contactar amb empreses per poder saber si hi tenen ofertes de feina. 

 

Eix d’actuacions que conté el programa. 

Mitjançant aquest programa treballarem l’àmbit del servei i la inserció al món laboral. 
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Metodologia: 

On:  Al casal de joves i reunions al Consell Comarcal i punts joves 

Qui: 

Els tècnics de joventut, els propis regidors de cada regidoria implicada, empreses i fins i tot 

el propi Ajuntament 

Quan: 

En horari del casal, que està obert a disposició del públic , quatre hores diàries, de dilluns a 

diumenge, de 17:00h a 21:00h 

 

Usuaris: 

Especialment els joves del nostre poble, però el servei es per a tothom que ho necessiti. 

La vinculació dels joves al municipi i al seu teixit associatiu és bastant alta. Cal doncs seguir 

potenciant i donar suport en aquest àmbit i les actuacions són els següents: 

 

- Fomentar i potenciar la introducció dels joves al món laboral 

- Facilitar eines i recursos a  totes les persones en la recerca de feina 

- Crear borsa d’empreses per poder dirigir a persones en recerca de feina 

 

 

Duració: 2020-2023 

 

Destinataris: Joves d’entre 16-35 anys, totes les persones en general que necessitin aquest 

servei. 

 

Agents implicats: Ajuntament de l’Aldea, Regidoria de joventut, Tècnics de joventut. 
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      Objectius 
      (Treball i ocupació)           

 
 

 
      Accions 

  
2

0
2
0
 

  
2
0
2
1
 

  
2
0
2
2
 

  
2
0
2
3
 

-Detectar les motivacions i les 

preferències laborals de cada persona 

que requereixi el nostre servei. 

 

-Jornades d’orientació laboral al Casal 

de Joves 

 

 

-Posar a disposició dels/les joves les 

ofertes de feina i informació d’accions 

formatives actualitzades. 

 

-Establir connexions entre el món 

formatiu i el món laboral. 

 

 
Mitjançant cursets de 

formació impartits al casal o 
també quan ens demanin 

informació concreta 

 

 

   X 

 

  

    X 

 

   

    X 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

 

Treballant conjuntament 

amb el programa de 

garantia juvenil entre 

d’altres 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     X 

 

 

 

     

 

 

 

    X 

   

 

 

     

 

 

 

    X 

 

 

 

    

 

 

 

     X 

-Promoure campanya sensibilització 

empreses locals  per tal que contractin 

joves 

 

-Potenciar les pràctiques dels estudis    

post obligatoris a les empreses del poble 

o municipis adjacents. 

 

Roda de contactes amb 

empreses i estudiants per 

poder concretar pràctiques. 

Confecció de borsa 

d’empreses que tinguin 

convenis de pràctiques 

 

  

    

 

 

    

 

 

     

 

    X 

 

 

   

   

 

    X 

-Facilitar la cerca de feina entre el 

col·lectiu jove 

-Assessorar específicament sobre el 

mercat de treball als joves per la seva 

possible inserció. 

 

Treballar per a la detecció i gestió 

territorial de programes d'àmbit laboral 

adreçats a joves. 

 

 

 

Xerrades al casal amb el 

personal del consell 

comarcal i les 

responsables de la 

garantia juvenil 

 

 

    

 

    X 

 

 

     

 

    X 

 

 

     

 

     X 

 

 

    

 

     X 

- 

-Treballar per a la detecció i gestió 

territorial de programes d'àmbit laboral 

adreçats a joves. 

 

  

 

   X 

 

 

    X 

 

 

    X 

 

 

    X 
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Facilitar i ajudar al desenvolupament de 

projectes propis. 

 

 

-Donar suport a totes aquelles persones 

que entrin al món laboral amb projectes 

propis. 

 

 

 

Ajudar a trobar 

subvencions, i ajut en tots 

els tràmits necessaris per 

obtenir documentació. 

Difusió del projecte per totes 

les nostres vies. 

 

 

    

     X 

 

 

    

     X 

 

 

     

      X 

 

 

    

     X 

. 

 

-Seguir oferint formació contínua per a la 

millora professional de persones ja 

ocupades laboralment. 

 

 

Millorar i actualitzar l’oferta 

de cursets que oferim des del 

casal de joves cada any. 

Com son els: d’informàtica, 

anglès, català, dibuix, 

pintura.. 

 

 

     

 

 

   X 

 

 

    

 

 

   X 

.-Dotar de recursos i formació per 

facilitar la incorporació dels joves al 

món laboral. 

-Coordinar una xarxa de treball entre 

empreses i joves per fer recerques 

més productives. 

 

 

 

-Incorporar mètodes de referència en 

orientació i assessorament laboral. 

 

 

 

 

Creació de borsa 

d’empreses a les quals es 

pugui redirigir als joves 

que desitgin entrar al món 

laboral. 

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
   x 

 
 
 
   x 

Conèixer de primera ma 

les sortides laborals que hi 

poden trobar. 

Organització de tallers 

específics. 

Tallers per confeccionar 

CV. 

Inserció des de joventut 

 

 

 
 
     
 
    x 

 
 
    
  
    x 

 
 
    
 
    x 

 
 
    
 
    x 
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Justificació del Programa 3. Treball i ocupació 

 

La regidoria de joventut i el casal de joves volem fer molt incís amb els mètodes per a poder 

ajudar a accedir al món laboral per part dels joves. Tenim previst ser d’una gran ajuda, 

conjuntament amb els programes de formació laboral i recerca de feina que ofereix la 

garantia juvenil. Nosaltres pensem desenvolupar unes vies alternatives per facilitar tant a 

empreses com a joves la contractació i la inserció al treball professional. 

Disposem d’uns recursos que utilitzarem per a que cada jove que estigui en la fase de recerca 

de feina li sigui el més fàcil possible trobar un lloc de treball, o també als nois que inicien la 

fase de pràctiques dels seus estudis, els puguem dirigir cap a empreses del sector que hagin 

estudiat mitjançant la borsa d’empreses creada. 

 

 

 

Aquest és el recull de les accions que desenvolupem i que es milloraran: 

 

• Coordinació amb el Consell Comarcal per rebre ofertes de feina 

• Vinculació dels joves amb la garantia juvenil, ja sigui per cursos o per feina 

• Creació nova borsa de treball i empreses 

• Assessorament i consell sobre empreses i recerca de feina 

• Tallers sobre actitud i formes per presentar-se davant un directiu 

• Tallers sobre la confecció dels propis currículums 

• Oferir un ampli ventall d’empreses on puguin fer pràctiques 
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Fitxes d’accions 
 

EIX  FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

ÀMBIT TREBALL JOVENTUT 

ACCIONS -Informar i orientar de l’oferta formativa existent (reglada i no reglada). 
 
-Cursets, tallers monogràfics i cursos en línia de català 
 
-Assessorar a joves i famílies per poder fer bé la tria a l’hora de prendre  
decisions tan importants com són l’àmbit acadèmic i professional. 

 

 

 

 

OBJECTIUS  
-Oferir assessorament i formació reglada o no, per facilitar la incorporació a 
estudis post obligatoris. 
 
-Augment de l’ús social del català. 
 

-Millora de l’orientació i l’assessorament, desenvolupament i difusió dels 

recursos i ajudes a les transicions juvenils, desenvolupament d’una 

comunicació coordinada i efectiva 

-Informar i aconsellar a totes les persones en fi d’afavorir els seus projectes. 

 

 
DESCRIPCIÓ El servei que proposa la regidoria de Joventut i el casal de joves, és orientar 

als joves i les seves famílies de les diferents vies educatives per poder trobar 
itineraris formatius adients a les seves expectatives professionals. Volem 
potenciar el paper de la formació com a factor determinant em l’èxit laboral. 
 

DESTINATARIS -Joves d’entre 14 i 35 anys i totes les persones que ho demanin 

-Famílies 

-Municipi de l’Aldea 

RECURSOS HUMANS                                      ESTRUCTURALS 

-Tècnics de joventut                    - Regidoria de joventut 

-Regidor de joventut                    -Casal de joves de l’Aldea 
AVALUACIÓ -Nombre d’usuaris 

-Nombre de consultes realitzades 
-Nombre de consultes resoltes 
-Equip de tècnics del casal de joves 

DIFUSIÓ -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de 

comunicació locals. 
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       EIX FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

ÀMBIT TREBALL JOVENTUT 

ACCIONS -Sessions informatives amb  joves de cada nivell educatiu 

-Acompanyament al centre del Consell Comarcal o centres especialitzats 

-Treball constant amb centres educatius i amb programes com la 

garantia juvenil 

 

OBJECTIUS -Derivar a les persones més joves als organismes amb més recursos que els 

nostres. 

-Crear espais d’acompanyament per aquells joves que han abandonat els 

estudis prematurament   

-Fer arribar informació totalment actualitzada sobre les diferents vies per 

entrar al sistema educatiu 

-Potenciar l’ús de la zona d'estudi del Casal de Joves.  

-Donar tot el suport possible als joves en el seu procés educatiu. 

-Millora de l’èxit escolar. 

 
DESCRIPCIÓ -Des del casal de joves juntament amb les coordinadores de la garantia juvenil 

cada cert temps obrim els tallers d’ocupació laboral i confecció de currículums 
així com el treball de tècniques de presentació d’un mateix davant directius 
d’empreses. També dirigim als joves a la fira d’ocupació que es celebra al 
novembre i cada any l’acull una ciutat diferent de les Terres de L’Ebre. 
 

DESTINATARIS -Joves de 14 a 20 anys interessats en accedir al món laboral o amb la intenció 
de cursar cicles de formació professional per poder accedir al mercat laboral 
en un curt termini de temps 
 

RECURSOS HUMANS                                      ESTRUCTURALS 

-Tècnics de joventut                    - Regidoria de joventut 

-Regidor de joventut                    -Casal de joves de l’Aldea 

                                                   - Centres educatius del poble 

AVALUACIÓ -Valoracions per part dels organismes implicats 

-Enquestes informatives dels joves que hi assisteixen 

DIFUSIÓ -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de 

comunicació locals, Webs dels centres educatius. 
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       EIX FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

ÀMBIT TREBALL JOVENTUT 

ACCIONS      -Coordinació bidireccional entre centres educatius i punts juvenils 

-Seguir fent promoció de tota la oferta formativa que rebem 

Cursos especialitzats 

-Jornades d’orientació acadèmica i professional d’àmbit comarcal. 

 

OBJECTIUS -Apropar els serveis del casal de joves als joves i als centres educatius del 

poble.  

-Potenciar l’oferta formativa que s’ofereix des del Casal.  

-Proposar les diferents opcions d’estudis secundaris als joves que finalitzen 

els estudis obligatoris. 

-Recollir totes les necessitats formatives per fer un treball específic i poder 

donar opcions alternatives de formació 

-Garantir l’accés dels/les joves a la informació de tota l’oferta educativa 

 

DESCRIPCIÓ -Pretenem facilitar i donar eines que ajudin a la presa 
de decisions sobre el seu futur a l’alumnat d’ESO. 
-Algunes sessions més teòriques i d’altres més pràctiques amb tallers o 
demostracions per part dels centres que ofereixen formacions post 
obligatòries: formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, 
ensenyaments esportius, batxillerat modalitat. Arts i PFI.  
 
-Sessions per ajudar l’autoconeixement i Punts d’orientació 
personalitzada POP. 

 

DESTINATARIS -Joves de 14 a 17 d’educació primària o també de secundària (ESO) 
-Persones que hi vulguin materialitzar qualsevol formació. 
-Professorat. 

-Famílies.  

RECURSOS HUMANS                                      ESTRUCTURALS 

-Tècnics de joventut                    - Regidoria de joventut 

-Regidor de joventut                    -Casal de joves de l’Aldea 

                                                   - Centres educatius del poble 

                                                    -Consell Comarcal del Baix Ebre 

AVALUACIÓ -Enquestes per als joves assistents 
-Valoració per part dels centres 
-Valoració Consell Comarcal  

-Equip tècnics casal de joves l’Aldea 

DIFUSIÓ -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de 

comunicació locals, Webs dels centres educatius. Xarxes socials i web del 

Consell Comarcal del Baix Ebre 
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       EIX FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

ÀMBIT TREBALL JOVENTUT 

ACCIONS -Utilització de les nostres pròpies vies internes de difusió i divulgació 

-Increment de les reunions i entrevistes amb el personal de formació i treball del 

Consell Comarcal 

-Cursos impartits des de el propi casal de joves o cursos reglats ja siguin 

presencials o mitjançant internet al casal de joves 

-Promoció de diversos concursos tecnològics i exhibicions musicals 

-Cursos impartits des de el propi casal de joves o cursos reglats ja siguin 

presencials o mitjançant internet al casal de joves 

-Promoció de diversos concursos tecnològics i exhibicions musicals 

 

OBJECTIUS -Difondre informació actualitzada en tot moment sobre tràmits i ajuts per a estudiants i 

per a persones ocupades laboralment. 

-Garantir la presència d’un punt d’informació i difusió del Casal de Joves als 

espais/fires/jornades que es puguin realitzar durant el calendari d’activitats anual. 

-Millorar la coordinació existent entre els diferents organismes vinculats a donar 

orientació i formació laboral. 

-Impulsar la creativitat i les habilitats artístiques dels joves, facilitant-los espais i 

recursos. 

-Reintroduir en estudis de qualificació professional, aquells joves que han abandonat els 

estudis prematurament. 

-Ajudar en la formació professional a persones amb pocs o baixos nivells formatius. 

 

DESCRIPCIÓ -A principi d’any posar en funcionament els serveis, les activitats, els tallers 
i l’ informació que poden oferir per part nostra, juntament amb els 
instituts i alumnat de ESO. cicles formatius, PQPI i cursos de la garantia juvenil. 

DESTINATARIS -Joves d’entre 14 i 35 anys i totes les persones que ho demanin, instituts i centres de 

formació. 

 

RECURSOS HUMANS                                      ESTRUCTURALS 

-Tècnics de joventut              - Regidoria de joventut      - Centres educatius del poble 

-Regidor de joventut              -Casal de joves de l’Aldea -Centres educatius secundària 

                                                    

                                                     

AVALUACIÓ -Enquestes per als joves assistents 
-Valoració per part dels centres 

-Equip tècnics casal de joves l’Aldea 

DIFUSIÓ -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de 

comunicació locals, Webs dels centres educatius.  
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       EIX   OCI i ESPORTS 

   ÀMBIT TREBALL   Acció esportiva 

   ACCIONS -Oferir l’ajuda necessària en qualsevol activitat o acte que els joves ens 

proposin o ells mateixos vulguin desenvolupar.  

-Reunions mensuals per concretar esdeveniments al casal de joves i 

presencia a totes les xarxes. 

-Mitjançant noves activitats tant esportives com d’oci, fer treball 

cooperatiu amb el quintos cada any i d’altres regidories o entitats. 

 

   OBJECTIUS -Fomentar la implicació i la participació dels joves en les activitats que es   
proposen des de la regidoria de Joventut o pel mateix Ajuntament 

   - Ampliar l’oferta d’activitats de lleure a l’  l’estiu. 

-Augmentar i millorar la comunicació entre joves i la mateixa regidoria de 

joventut. 

-Implantar nous mecanismes de contacte adaptats a les preferències dels 

joves. 

-Aconseguir que les futures generacions de joves s’impliquin en les trobades 

que s’organitzen. 

 

 

 

   DESCRIPCIÓ C -Comprometre als joves i forjar una cohesió sòlida i amb durabilitat, mitjançant t  

els actes esportius i d’oci, donant-los veu amb el que els motiva més i captant    a 

participació  per a propers events proposats per la regidoria d’esports.       

   DESTINATARIS -Principalment joves d’entre 17 i 35 anys però aquestes accions estan obertes 

a tothom qui  vulgui participar. 

   RECURSOS -Casal de joves de l’Aldea. Regidoria d’acció esportiva. Borsa de voluntaris. ---

-Grup de quintos de cada any. 

   AVALUACIÓ    -Valoració de curses i events passats. Seguiment de les activitats lúdiques                

n   nocturnes i diürnes. Coordinació regidories, quintos i borsa voluntaris 

   DIFUSIÓ    -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de                      

c  comunicació locals 
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       EIX   OCI i ESPORTS 

   ÀMBIT TREBALL   Acció esportiva 

   ACCIONS -Canviar actes i esdeveniments antiquats i obsolets per events que funcionin, 

tenint la referència d’altres poblacions. 

-Ajudar i recollir diners amb activitats que es fan al poble per a poder fer un viatge 

tots junts, així fomentem la col·laboració amb els quintos dels anys següents 

-Reduir costos sobretot amb les activitats d’oci  nocturn i potenciar  més les 

activitats al aire lliure. 

   OBJECTIUS -Utilitzar noves eines i formes per aconseguir  implicació i participació dels joves 

-Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat dels joves 

per vetllar per la seva implicació i participació a les activitats del municipi. 

-Seguir gestionant l’assignació de la carpa jove als quintos, així com l’assignació 

d’algunes activitats festives del poble per a implicar-los i motivar-los en participar. 

-Donar suport als actes organitzats per les entitats esportives del poble en matèria de 

logística, serveis i materials complementaris. 

-Desenvolupar una oferta de lleure i oci de qualitat a uns costos accessibles. 

 

 

 

 

   DESCRIPCIÓ -Unes accions que considerem necessàries son els canvis d’activitats que ens 

adonem que estan en hores baixes i substituir-les per opcions més novedoses 

i actuals que atrapin molt més l’interès dels joves, jugant sempre amb el topall 

d’oferir qualitat a baix cost. 

    DESTINATARIS -Totes les persones que hi vulguin participar ja siguin del poble o de fóra. 

    RECURSOS -Casal de joves de l’Aldea. Regidoria d’acció esportiva. Borsa de voluntaris. 

Grup de quintos de cada any. 

    AVALUACIÓ -Evolució dels nous events. Seguiment de la participació. Coordinació de les 

regidories implicades 

    DIFUSIÓ B -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de                      

c  comunicació locals, Tv. i premsa comarcal 
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       EIX   OCI i ESPORTS 

   ÀMBIT TREBALL   Acció esportiva 

   ACCIONS -Canviar el dinar del jove de festes d’agost per un vermut electrònic ja 

que aquest atrau més als joves 

-Canviar l’antiga gimcana nocturna per una activitat de GEO localització 

per poder fer una activitat per a grups i familiar. 

-Canvi de data de la piraguada i reestructurament per millorar la cursa 

urbana de l’Aldea 

-Caminades tots els divendres per a gent més gran. 

-Excursions mensuals i sortides a la natura. 

 

 

   OBJECTIUS -Modificar algunes activitats grupals per aconseguir més participació i més 

cohesió 

-Suprimir totes aquelles activitats que s’hagin quedat obsoletes i oferir-ne de 

més noves, actuals i dinàmiques   

-Millorar l’estructura d’algunes activitats esportives ja establertes per poder 

seguir oferint esdeveniments de qualitat. 

-Fomentar hàbits i conductes saludables a totes les persones del poble. 

 

 

   DESCRIPCIÓ -Més accions que considerem necessàries son els canvis d’activitats que ens 

adonem que estan en hores baixes i substituir-les per opcions més novedoses 

i actuals que atrapin molt més l’interès dels joves, jugant sempre amb el topall 

d’oferir qualitat a baix cost. 

    DESTINATARIS -Totes les persones que hi vulguin participar ja siguin del poble o de fóra. 

    RECURSOS -Casal de joves de l’Aldea. Regidoria d’acció esportiva. Borsa de voluntaris. ---

-Grup de quintos de cada any. 

    AVALUACIÓ -Evolució dels nous events. Seguiment de la participació. Coordinació de les 

regidories implicades 

    DIFUSIÓ -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de                      

comunicació locals, Tv. i premsa comarcal 
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       EIX   OCI i ESPORTS 

   ÀMBIT TREBALL   Acció esportiva 

   ACCIONS -Curses de muntanya, curses urbanes, piraguada, excursions, tornejos de futbol, 

esquiada jove. 

-Treball des del casal de joves amb la supervisió del regidor pertinent 

-Contactes, reunions i actes per formar cohesió i fomentar l’esperit de 

col·laboració 

-Adquisició de les noves pistes de pàdel 

  -Curses infantils i activitats adaptades per als més petits. 

  -Gimcanes i excursions per muntanya 

  -Entrega de premis del circuït de curses terres de l’ebre. 

  -Acte de cloenda del circuït running series 

 

 

   OBJECTIUS -Oferir una bona varietat d’events esportius perquè tothom tingui cabuda en la pràctica 

del seu esport favorit. 

-Treballar conjuntament i coordinats el casal de joves i les dues regidories, tant la 

d’acció esportiva com la de joventut. 

-Actualitzar i coordinar la borsa dels voluntaris que ens ajuden amb els muntatges i 

preparacions de les diferents activitats esportives. 

-Promoure i fomentar  l'activitat física i       esportiva entre joves, particularment entre les 

dones, per a què aquests i aquestes incorporin l’esport com un l’hàbit de pràctica 

saludable i quotidià 

-Dotar al poble en noves instal·lacions esportives. 

-Fomentar tota classe d’esports entre els més petits per poder construir una base sòlida 

en la pràctica d’esport. 

-Acollir a les nostres instal·lacions esdeveniments esportius d’altres entitats de fora del 

poble, com ara cerimònies d’entrega de premis o festes de l’esport. 

 

 

 

   DESCRIPCIÓ -Continuar amb les curses, de muntanya i amb la urbana, l’any 2010 preparar 

el X aniversari de la cursa muntanya. Les activitats amb els esplais també 

s’han d’actualitzar i millorar en aquest propers anys. Haurem de preparar els 

certàmens de les festes de l’esport i les cerimònies de cloenda de circuïts de 

les curses. 

    DESTINATARIS -Joves d’entre 15 i 35 anys, totes les persones que practiquin esport i també 

tots els nens usuaris de l’esplai.  

    RECURSOS -Casal de joves de l’Aldea. Regidoria d’acció esportiva. Borsa de voluntaris. ---

-Grup de quintos de cada any. Monitors esplai 4 Torres 

    AVALUACIÓ -Evolució dels  events. Seguiment de la participació. Coordinació de les 

regidories implicades, Coordinació amb l’esplai 4 Torres 

    DIFUSIÓ -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de                      

comunicació locals, Tv. i premsa comarcal 
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       EIX  TREBALL i OCUPACIÓ (jove) 

   ÀMBIT TREBALL   Joventut 

   ACCIONS -Mitjançant cursets de formació impartits al casal o també quan ens demanin 

informació concreta. 

-Treballant conjuntament amb el programa de garantia juvenil entre d’altres 

-Roda de contactes amb empreses i estudiants per poder concretar pràctiques. 

-Confecció de borsa d’empreses que tinguin convenis de pràctiques 

-Xerrades al casal amb el personal del consell comarcal i les responsables de la 

garantia juvenil. 

-Jornades d’orientació laboral al Casal de Joves. 

 

   OBJECTIUS -Detectar les motivacions i les preferències laborals de cada persona que 

requereixi el nostre servei. 

-Posar a disposició dels/les joves les ofertes de feina i informació d’accions 

formatives actualitzades. 

-Establir connexions entre el món formatiu i el món laboral. Promoure campanya 

sensibilització empreses locals per tal que contractin joves 

-Potenciar les pràctiques dels estudis    post obligatoris a les empreses del poble 

o municipis adjacents. 

-Facilitar la cerca de feina entre el col·lectiu jove 

-Assessorar específicament sobre el mercat de treball als joves per la seva 

possible inserció. 

-Treballar per a la detecció i gestió territorial de programes d'àmbit laboral 

adreçats a joves. 

-Treballar per a la detecció i gestió territorial de programes d'àmbit laboral 

adreçats a joves. 

 

 

 

 

 

 

    DESCRIPCIÓ -Informar, ajudar i orientar als joves que volen estudiar però que no saben el que 

estudiar ni on fer-ho, ni la realització dels tràmits necessaris. I per als que  volen 

treballar i no saben els recursos que tenen disponibles.  

    DESTINATARIS -Joves de 15 a 30 anys 

F  -Famílies 

    RECURSOS  HUMANS                                      ESTRUCTURALS 

-Tècnics de joventut                 - Regidoria de joventut         -Consell Comarcal 

-Regidor de joventut                 -Casal de joves de l’Aldea    -Garantia juvenil  

 

    AVALUACIÓ -Nombre de consultes          -Equip tècnics del casal de joves 

    DIFUSIÓ     -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de              

c comunicació locals. 
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       EIX TREBALL i OCUPACIÓ (jove) 

   ÀMBIT TREBALL     Joventut 

ACCIONS -Ajudar a trobar subvencions, i ajut en tots els tràmits necessaris per obtenir 

documentació. 

-difusió de projectes propis per totes les nostres vies.  

-Millorar i actualitzar l’oferta de cursets que oferim des del casal cada any. 

com son els: d’informàtica, anglès, català, dibuix, pintura. 

-Creació de borsa d’empreses a les quals es pugui redirigir als joves que desitgin 

entrar al món laboral. 

-Conèixer de primera ma les sortides laborals que hi poden trobar. 

-Organització de tallers específics. 

-Tallers per confeccionar CV. 

-Inserció des de joventut 

 

 

OBJECTIUS -Fac i l i tar  i  ajudar  a l  desenvolupament  de projectes propis . 

-Donar suport a totes aquelles persones que entrin al món laboral amb projectes propis.  

-Seguir oferint formació contínua per a la millora professional de persones ja ocupades laboralment . 

-Dotar de recursos i formació per facilitar la incorporació dels joves al món laboral .  

-Coordinar una xarxa de treball entre empreses i joves per fer recerques més product ives.  

-Incorporar mètodes de referència en orientació i assessorament laboral .  

  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ -Continuar les reunions del Dispositiu Local d’Inserció per millorar 

la coordinació i el treball en xarxa entre els agents educatius del territori 
que treballen amb joves. 
 
-Seguir treballant en la Comissió per competències amb la voluntat de 
millorar les nostres competències transversals que a més d’afectar els 
llocs de treball estan en sincronia amb les de les persones demandants i les necessitats 
del mon laboral.  

DESTINATARIS    Qualsevol persona en edat laboral 

RECURSOS HUMANS                                      ESTRUCTURALS 

-Tècnics de joventut                 - Regidoria de joventut       -Consell Comarcal 

-Regidor de joventut                 -Casal de joves de l’Aldea -Garantia juvenil -SOC 

 
 

AVALUACIÓ n -Nombre de consultes          -Equip tècnics del casal de joves 

    DIFUSIÓ     -Blog casal de joves, Web Infoaldaia, Xarxes socials i tots els mitjans de              

c comunicació locals. 
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Programa 4. Biblioteca i cultura 

 
   BIBLIOTECA 

 
En el desenvolupament d'aquest Pla també hem tingut en compte la part de la Biblioteca 

Municipal, la qual es va reubicar com una part més del Casal de Joves de l'Aldea, on va ser 

inaugurada a principis del 2019. Coincidint, uns mesos després amb el canvi de legislatura, 

el departament d'Acció Cultural va patir una reorganització del sistema que va suposar una 

millora en el funcionament. Les prioritats del govern municipal per aquests quatre anys, en 

el cas de la cultura, té 3 eixos d’actuació: 

1. Potenciació de l’interès per la lectura. 

 
2. Impulsar l’ús de la biblioteca com a lloc de trobada dels joves per compartir estones 

d’estudi i també com a punt d’informació d’actualitat social, política i cultural. 

3. Dotar la biblioteca de fons documentals municipals per posar a l’abast de la 

població, informació sobre la història recent del nostre poble. I aconseguir que la 

biblioteca sigui un lloc on les persones trobin informació veraç sobre temes en els 

quals estiguin interessats. 

Accions per desenvolupar els tres eixos anteriors: 

-Formar part de la Xarxa de Lectura Pública de Catalunya, que suposarà una millora de la 

dotació de Llibres i també de dotació econòmica per aconseguir propostes lúdiques 

relacionades amb la lectura. A curt termini: màx. 2020. 

-Animar l’aprofitament de l’equipament , realitzant activitats de foment de la lectura per a 

totes les edats. 

-Dur a terme exposicions, ja siguin d’autors locals, o d’interès específic pel tema , o la seva 

actualitat sòcio-cultural. Sempre amb la finalitat d’apropar a les persones a l’equipament i 

enriquir culturalment la ciutadania. 

-També la presentació de novetats literàries i la realització de tallers i activitats diverses 

relacionades amb les món de les lletres. Per exemple: aprendre lettering, conèixer 

l’escriptura del dialecte tortosí (el nostre). Sempre activitats que impulsin pel món de les 

lletres a través del lleure. El món del còmic creiem que és un espai per explorar, molt 

relacionat amb el jovent. 

-Participació de la Biblioteca Municipal en aquells events que venen organitzats des 

d’altres institucions, ja que ens permeten fer més accions optimitzant recursos, com per 

exemple, aquest any, la participació a la Setmana Bio. 
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L'estructurem en 3 punts clarament diferenciats: un primer tracta de la contextualització i 

descripció de l'àmbit en el qual les biblioteques presten els seus serveis, una segona que 

és la realització de la diagnosi de la situació actual de les biblioteques, l’última part que 

conté un Pla estratègic per aquests pròxims 4 anys , on s'inclouen les línies principals i 

objectius estratègics a desenvolupar en aquest temps, per tal què la biblioteca es pugui 

posicionar en el lloc que hi correspon per complir la seva funció, i atendre les necessitats 

de la ciutadania en el seu àmbit d'actuació. 

 
 

 
Definició del servei de biblioteca pública 

 
La biblioteca pública actua com mitjancera entre la informació i l’usuari i vetlla , a escala 

local, de Fons i Serveis d’informació d’acord amb les necessitats de cadascú. 

Els grans àmbits d’actuació d’una biblioteca municipal són: 

 
-Accés a la informació 

-Suport a la formació 

-Foment a la lectura i desenvolupament cultural 

-Espai de relació 

-Suport al desenvolupament personal 

-Serveis per infants i joves 
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Marc legal i normatiu 

 

 
A fi de definir i planificar en l'àmbit municipal dels equipaments bibliotecaris necessaris es 

disposa dels Estàndard de Biblioteca Pública i el Mapa de lectura pública de Catalunya: 

Els Estàndard de Biblioteca Pública defineixen, segons el nombre d'habitants i les 

característiques del municipi, els requeriments en serveis i recursos, espais, Fons, 

personal, hores de servei i equipament. 

El Mapa de Lectura Pública de Catalunya, és un instrument bàsic de planificació per a 

un sistema, el de la lectura pública, que es fomenta en la cooperació entre administracions. 

No s'ha de valorar com un document tancat, l'evolució de la societat, els canvis tecnològics 

entorn de la informació i de la comunicació i l'exigència de l'adequació de les biblioteques 

i dels seus serveis a les condicions locals, fa que el seu procés d'elaboració sigui continu 

i obert a modificacions necessàries a mesura que s'avança en l'assoliment de les seves 

determinacions i en funció pròpia de l'evolució de les biblioteques. 

La Biblioteca Pública Municipal: Definició i elements 

 
Actualment es defineix biblioteca com una col·lecció de recursos en diferents suports 

organitzada per professionals de la informació o altres experts que hi proporcionen accés 

físic, digital, bibliogràfic o intel·lectual i ofereixen serveis per tal de satisfer les necessitats 

d’informació, de formació, de cultura i de lleure dels seus usuaris, amb l'objectiu d'estimular 

l'aprenentatge individual i el desenvolupament de la societat en el seu conjunt. 

Els principals elements constituïts en una biblioteca pública 

 
-Una missió única i compartida 

-Un catàleg únic de serveis bibliotecaris a nivell de poble, oferts en línia a través de la -web 

de la biblioteca i de forma presencial mitjançant els equipaments. 

-Una xarxa de biblioteques i altres possibles elements amb unes funcions bàsiques -

comunes i alguna funcions diferenciades, però amb una dependència administrativa 

comuna. 

-Una organització de sales segons la seva utilització i adaptació a la realitat local més 

immediata. 

-Una gestió integral de recursos ( humans i econòmics ) 
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-Una planificació anual compartida 

-Una planificació i gestió conjunta de les activitats de promoció i difusió. 

-Una política d’imatge i comunicació comuna.

Els principis d’un model de biblioteca pública municipal són: la cooperació, la complementarietat, 
l’eficiència, l’equilibri territorial, la proximitat, l’accessibilitat, l’adequació i l’adaptació. 

 

MARC LOCAL 

 
Ens situem en els primers apartats del Pla Local de Joventut, tot i que inclourem alguns punts a 

destacar dins del Marc Local. 

La cooperació entre l’Acció Cultural, l’Acció d’Educativa i la Regidoria de Joventut és un pilar 

fonamental per fomentar les activitats a les biblioteques, amb les quals es pot confeccionar si es 

creu convenient, un PLA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA i un PROGRAMA D’ANIMACIÓ 

EDUCATIVA, en un futur . 

L’elaboració d’aquest Pla, es pot estructurar en 4 punts: 

 
-Cultura popular i tradicional 

-difusió artística 

-Foment a la lectura 

-Activitats que combinen l’aprenentatge i lleure per apropar la biblioteca a la ciutadania. 

 
 

Recursos actuals. Dades de servei d´ús 

 
Actualment la biblioteca municipal disposa, d’un espai de recepció, d’una sala de lectura- estudi on hi 

ha més de 1.000 llibres per a totes les edats, dues taules més una altra adequada per posar dos 

ordinadors. Una sala petita de lectura, ambientada per als més menuts. Una sala polivalent amb una 

capacitat per a unes 75 persones, per reunions, presentacions de libres…. Una sala d’ordinadors 

amb connexió a internet i una sala de jocs de taula i reunions varies .Dos lavabos. L’equipament 

comparteix amb el Casal de Joves tots els espais, encara que les dues sales de lectura són 

pròpiament de la Biblioteca Municipal. 

Les activitats que actualment es duen a terme i, que en un futur volem ampliar incorporant l’art i la 

música, són les següents:  

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4448c0fb6932495f8c69e972b5b45598001

Url de validació https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


E l  d i s s e n y  d e l  p l a   | 86 

 

    Pla local de joventut l’Aldea 2020-2023 
 

Club de lectura: activitat que es realitza el 2on divendres de cada mes, de les 15.30h 

fins les 16h adreçat a partir dels 14 anys fins als 99. 

Curs bàsic de dibuix: es realitza tots els divendres de les 18h fins les 20h, on 

adquireixes els coneixements bàsics del món del dibuix. Aquest curs té dos grups per 

edats: dels 9 anys fins als 12 un grup i a partir de 12 un altre grup. 

Setmana bio: col·laboració amb el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta activitat es realitza durant la tercera 

setmana d'octubre.  Aquest  any  (2019)  ha  estat  el  primer   en   què   hem participat, 

hem realitzat un racó de  lectura  a  la  mateixa  biblioteca perquè els  usuaris puguin llegir 

o consultar llibres relacionats amb la temàtica. La intenció és potenciar la participació amb 

més activitats de cara anys vinents. 

 
 

Concurs literari i artístic 21 d'Abril, 13 anys realitzant aquest concurs en 4 modalitats, 

poesia, prosa, pintura i fotografia, la pintura es desglossa en dos apartats: un d'adults i 

l'altre infantil / jove. Aquest concurs està obert a tothom, tant locals com generals (d'altres 

poblacions). Tot s'ha de dir que s'han anat canviant les bases i alguna modalitat, però 

sempre amb la fi de millorar la participació i a la demanda de la societat i la cultura en cada 

moment. 

 
 
Presentacions de llibres d'autors locals: s'ha realitzat alguna presentació de llibres 

d'autors locals. També potenciarem aquesta vessant en els pròxims anys. 

 
 
Recitals de poesia: Els autors són de la comarca i veïnes del territori, acompanyats de la 

melodia de l'escola de música Verge dels Prats del nostre poble.  
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DIAGNOSI 

 
En aquest apartat és reflexen poques dades, perquè encara no disposem suficients. En el 

propers 4 anys dissenyarem un full per recollir dades que reflecteixin els usuaris de la 

biblioteca, les seves inquietuds i així poder comptar amb la informació útil per dinamitzar 

l’equipament i adaptar les activitats. 

ACCIONS 

 
ASPECTES A VALORAR  
 

-Clubs de lectura realitzats per voluntaris amants de la cultura, possibilitat d’ampliar a 

idiomes (anglès) 

-Potenciar la formació dels treballadors 

 
-Actualment es fa necessària la substitució d’alguns equips 

 
-Col·laboració amb altres institucions, per compartir idees o gestió. També per demanar 

ajudes econòmiques 

-Difusió de les activitats a través el gabinet de premsa, Facebook, blog. 

 
 
ALTRES PROPOSTES DE MILLORA 
 

-Servei d’horari amb possibilitat d’un o dos matins i la resta a la tarda durant la setmana. 

 
- Horari d’hivern i d’estiu. 

 
-Incrementar els serveis formatius adreçats a usuaris, especialment aquells dedicats a les 

noves tecnologies. 

-Realitzar enquestes sobre els usos i necessitats de la ciutadania 

 
-Augmentar / consolidar les activitats amb col·laboradors externs per tal de servir millor als 

interessos dels ciutadans 

-Incentivar i potenciar exposicions d’escoles d’art del nostre territori 

 
-Incrementar les presentacions de llibres i donant especial suport als autors del territori. 

 
-Fomentar activitats relacionades l’art i la musica. 

 
-Impulsar col·laboració amb entitats culturals del municipi 

 
-Realitzar calendari trimestral o anual d’activitats 

 
-Millorar la xarxa d’internet /wiffi  
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RECURSOS 

 
ASPECTES A VALORAR 

 
-Amb la nova ubicació de la biblioteca hem aconseguit un espai habilitat per a la lectura i 

l’estudi. 

-També s’ha aconseguit un espai per a realitzar activitats de foment a la lectura. 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

 
-Ampliació de serveis informàtics referents a la biblioteca. 

 
-Augmentar la dotació econòmica pressupostària per la realització de compra de libres. 

 
-Augmentar la dotació econòmica per la realització d’activitats per fomentar la lectura. 

 
-Crear un servei d’e-book a la sala de lectura d’adults, on s’hauria d’ubicar un ordinador. 

 
-Servei de premsa diari 

 
-Actualment hi ha una manca de mobiliari, encara que a 2020 està inclòs al pressupostos 

Municipals. 

Com a conseqüència d’aquest anàlisi, s’apunten les següents propostes: 

 
-Garantir la inversió per tal de poder renovar i vetllar pel bon manteniment i 

renovació si s’escau, dels equipaments i el seu mobiliari. 

-Promoure la lectura ja que és l’objectiu central de les Biblioteques Públiques 

 
-Oferir un programa d’activitats de qualitat i innovador, adreçat a tots els públics, 

especialment al jovent. 

-Disposar   de col·leccions actuals   i   atractives   que   siguin    d’interès dels    usuaris, 

en consonància amb el que marca el Pla de Desenvolupament de la Col·lecció. 

-Impulsar i participar en projectes cooperatius de foment de la cultura amb altres 

àrees municipals i agents culturals del poble 

-Aprofundir la relació amb els agents afins a la lectura, com són les llibreries, autors 

locals..... amb l'objectiu d'arribar a tots els  públics  i  oferir  una  oferta  el  més  variada 

possible. 

-Col·laborar amb altres serveis municipals, com ara Serveis Socials, Joventut..., amb la 
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voluntat de participar en aquells projectes estratègics que tinguin relació amb l'activitat de les 

biblioteques i els interessos de la població. 

- Crear serveis adreçats a les necessitats i expectatives dels usuaris. 

 
-Un dels objectius estratègics en aquest apartat és: desenvolupament d'un programa, ja creat de 

voluntariat per tal de col·laborar amb els serveis d'extensió bibliotecària i culturals i l'altre fer de la 

biblioteca un espai accessible per a tothom actuant els diferents àmbits existents (espais, activitats, 

recursos, formacions ) paral·lelament al 

desenvolupament del projecte de biblioteques inclusives. 

 
-Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora contínua 

 
-En aquest punt cal implementar totes les mesures necessàries, tant a nivell de recursos com 

organitzatives, per tal de respondre a nous reptes que l’actual context cultural i socioeconòmic 

planteja a la biblioteca a l'hora de complir amb els seus objectius fonamentals. 

 

La planificació i l'avaluació periòdica del servei de la biblioteca ha de ser la base per aquesta tasca 

en la qual s'ha d'implicar tot el personal de la biblioteca i les institucions gestores. 

Els objectius estratègics en aquest punt són: 

 
-Promoure el treball en xarxa com a base per garantir la prestació d'un bon servei. 

 
-Establir   una comunicació interna  que   afavoreixi   la   relació   entre els treballadors. 

-Vetllar per la disponibilitat de recursos, tant econòmics, com materials i humans, que garanteixin la 

prestació òptima del servei de la biblioteca. 

-Adequar els perfils professionals a la realitat que s'ha de prestar el servei. 

 
-Formació continuada del personal i foment de la seva participació en grups de treball externs com 

a font d'incorporació de noves tendències. 

Adaptar els espais a les necessitats derivades de la funció que han de complir: Activitats, serveis i 

recursos.  
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PLANIFICACIÓ DE TREBALL 

 
Tal com s'ha indicat en altres apartats, la realitat que envolta el desenvolupament de la tasca de les 

biblioteques públiques es troba en un entorn canviant al qual s'ha de respondre adequadament, i 

això fa aquestes taules puguin ser modificades sempre que es cregui convenient. 

 
 
 

ANY 2020  

Gener Presentació llibre 

Febrer Conta contes per als més petits 

Març Exposició dia internacional de la dona 

Abril Sant Jordi/ Concurs literari i artístic 21 d’Abril 

Maig Fomentem la lectura 

Juny Exposició artística 

Juliol Activitat 

Agost Activitat 

Setembre Potenciem d’art 

Octubre Confecció i preparació Concurs literari i Artístic 21 d’Abril 

Novembre Potenciem la castanyada 

Desembre Activitat de Nadal 

Any 2021  

Gener Presentació de llibre 

Febrer Conta contes per als més petits 

Març Exposició dia internacional de la dona 

Abril Sant Jordi/ Concurs literari i artístic 21 d’Abril 

Maig Fomentem la lectura 

Juny Exposició artística 

Juliol Activitat 

Agost Activitat 

Setembre Exposició d’art 

Octubre Confecció i preparació Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 

Novembre Potenciem la Castanyada 
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Desembre Activitat de Nadal 

Any 2022  

Gener Presentació de llibre 

Febrer Conta contes per als més petits 

Març Exposició dia internacional de la dona 

Abril Sant Jordi/ Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 

Maig Fomentem la lectura 

Juny Exposició artística 

Juliol Activitat 

Agost Activitat 

Setembre Exposició d’art 

Octubre Confecció i preparació Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 

Novembre Fomentem la castanyada 

Desembre Activitat de Nadal 

Any 2023  

Gener Presentació de llibre 

Febrer Conta contes per als més petits 

Març Exposició dia internacional de la dona 

Abril Sant Jordi / Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 

Març Exposició dia internacional de la dona 

Abril Sant Jordi / Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 

Maig Fomentem la lectura 

Juny Exposició artística 

Juliol Activitat 

Agost Activitat 

Setembre Exposició d’art 

Octubre Confecció i preparació Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 

Novembre Potenciem la Castanyada 

Desembre Activitat de Nadal 
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Compromís amb la Igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGBTI 
 

En aquest pla també s’inclou una part clau sobre la societat actual, sobretot en el jovent, el respecte 

per les persones sigui del sexe que sigui i tingui el pensament que tingui és fonamental per a una 

bona convivència i per a un bon futur.  

OBJECTIU 

• Situar la igualtat efectiva entre les dones i homes com a dret fonamental de les persones i com a 

valor central de l’acció municipal i incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques locals, 

tenint en compte les diversitats sexuals i de gènere. 

Mantenir el compromís institucional amb la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGBTI des de 

l’Ajuntament de l’Aldea 

 

-Fer visible la lluita i les reivindicacions del moviment feminista. Commemorar les diades 

significatives en col·laboració amb les entitats de dones del municipi (8 de març, Dia Internacional 

de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista; ...) Animant al jovent 

a participar, si més no, a presentar alguna acció al Casal de Joves. 

Fer visible el compromís de l’Ajuntament amb la igualtat de Gènere i els drets del col·lectiu LGBTI 

 

-Mantenir actualitzat l’apartat web municipal sobre igualtat per tal de centralitzar l’oferta d’activitats i 

donar a conèixer continguts d’interès (notícies, estadístiques, etc.) sobre aquesta realitat. Revisar 

de forma trimestral el contingut de l’apartat del web municipal i aportar-hi continguts d’interès des de 

la Comissió d’Igualtat. 

-Difondre durant l’any el material noticiable en matèria d’igualtat de gènere i polítiques LGBTI.  

 

Accions contra la violència masclista  

 

OBJECTIU 

• Promoure l’erradicació de la violència masclista a través de la prevenció, atenció i la recuperació 

integral des d’una perspectiva transversal  

 

Mantenir i ampliar els recursos d’abordatge de la violència masclista 

-Fer difusió dels serveis del SIAD (atenció psicològica, assessorament jurídic) i del protocol d’atenció 

en casos de violència masclista a nivell intern i de ciutadania. Establir un pla de difusió del SIAD i el 

circuit d’atenció que tingui en compte la diversitat de les dones (interseccionalitat) i les diferents 

tipologies de violència. 

-Treballar per un abordatge de la violència masclista des d’una perspectiva interseccional. Establir 

un pla de formació continua i supervisió per al circuit d’atenció. 
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Garantir la formació en igualtat de gènere i violència masclista del personal tècnic i professional 

que participa en la formació a joves. Organitzar formacions periòdiques sobre violència masclista i 

igualtat de gènere adreçades a professionals que acompanyen a joves.  

 

Sensibilitzar i implicar la ciutadania en la prevenció i en la lluita contra la violència masclista 

-Fomentar la prevenció de relacions abusives com a estratègia indispensable en la lluita contra la 

violència masclista. Dissenyar i posar en marxa un programa de prevenció de relacions abusives 

entre els infants i el jovent de Viladecans que incorpori les entitats esportives i de lleure com a espais 

de prevenció i detecció. 

-Aprofitar el 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones per 

implicar la ciutadania i fomentar una prevenció i un abordatge lliure d’estereotips sexistes. Igualtat 

de Gènere Departament d’Educació Acció comunitària Servei de Joventut  

-Fer visibles  les campanyes a les xarxes socials de les diferents formes d’exercir violència masclista 

així com els diversos àmbits en els que es pot donar. 

 
ACTUACIONS 

 
Exposicions 

Descripció 

Exposició que pretén avançar en la construcció de nous imaginaris que donin lloc a relacions lliures 

de violència a través de la revisió d'algunes de les creences sobre l'amor romàntic i la violència 

masclista. 

Temps: 

 A curt termini  

Objectius 

Construir nous imaginaris per les relacions lliures de violència. 

Àmbit de treball 

 Regidoria d’Igualtat, Regidoria de Joventut. 

Destinataris 

Persones joves i ciutadania en general, altres institucions. 
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Disseny de cartell del DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE a nivell municipal 

Descripció 

Disseny i elaboració de cartells per al dia Internacional de la violència de Gènere, apta a partir dels 

12 fins als 99 anys, tots els cartells seran publicats a les xarxes socials. 

Temps: 

 a curt termini  

 
Objectius 

Construir nous imaginaris contra  la violència de gènere i sensibilitzar d’alguna manera a tot el jovent 
del nostre municipi . 

Àmbit de treball 

Regidoria d’Igualtat, Regidoria de Joventut, Regidoria d’Acció Educativa 

Destinataris 

Persones joves i ciutadania en general. 

 

Creació del PUNT LILA 

DESCRIPCIÓ 

Espai d’informació i  seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals i 
masclistes als espais públics i d’oci, així com d’acollida i assessorament a la víctima, en cas que se’n 
produeixi alguna. 

Temps: 

 Actualment ja s’està realitzant.  

 
Objectius 
 
Acollida i acompanyament de la persona que ha patit una agressió o assetjament sexual sempre ha 

d’anar lligada a certes premisses essencials per oferir un abordatge de qualitat. 

Àmbit de treball 

Regidoria d’Igualtat, Regidoria de Joventut, Regidoria de Festes 

Destinataris 

Persones joves i ciutadania en general. 
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Creació d’un RACÓ LILA 

DESCRIPCIÓ 

Espai compartit entre el Casal Jove i la Biblioteca Municipal on situar llibres i llistat bibliogràfic 
d’interès sobre el tema d’igualtat i drets de les dones i col·lectiu LGBTI, per informació del jovent en 
particular i la ciutadania en general. 

Temps:  

 Mig termini (2020/2021).  

 
Objectius 
 
Que el jovent disposi d’informació sobre sexualitat i gènere àmplia i fiable. 
 
Àmbit de treball 

Regidoria d’Igualtat, Regidoria de Joventut, Regidoria d’Acció Cultural 

Destinataris 

Persones joves i ciutadania en general. 

 

 

 

AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

El Pla Local de Joventut de l’Aldea és un document de treball i resta a possibles modificacions. Per 

aquest motiu cal fer-ne una avaluació continuada de totes les fases del Pla com son: 

• L’estudi de la realitat juvenil 

• Les metodologies 

• Els programes  

• La mateixa avaluació del Pla 

 

L’avaluació ens ha d’ajudar a decidir si estem treballant amb les direccions correctes, això és: 

-Si estem aconseguint o hem aconseguit assolir els objectius que ens hem marcat. 

 -Ho mesurarem sobre la base dels indicadors d’avaluació plantejats en el disseny del pla 

-Si seguim o hem seguit el procés correctament, segons els principis metodològics que ens hem 

marcat en aquest document.  
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Cal saber si les taules de coordinació (de joves, de l’equip de govern i de les diferents institucions) 

han complert: s’han reunit i han tret profit d’aquestes reunions. Cal també posar en comú les 

conclusions de cada grup amb una reunió conjunta per valorar l’any. 

-Indicadors: nombre de reunions, assistència i punts tractats i propostes fetes per sessions i al cap de 

l’any fer una valoració personal dels assistents i comprovar si les actuacions concretes han sortit com 

desitjàvem.  

 

S’ha de fer una avaluació continuada tant del Pla com dels programes i en som conscients. 

 

Per fer un bon pla hem procurat que es complissin aquests tres criteris que sabem que seran la base 

de la valoració que ens fareu: realisme, eficàcia i eficiència. 

 

Criteri de realisme 

Hem procurat que els programes siguin una bona eina, realment de cara el jovent. Ja que les seves 

necessitats, opinions i peticions venen recollides en aquest pla Local. 

 

Criteri d’eficàcia 

Es tracta de plantejar aquest programes de la manera més fàcil i adient per poder portar-ho en pràctica 

tot el que ens em proposat en aquest  Pla.  

 

Criteri d’eficiència 

Es tracta de verificar si els objectius plantejats s’han complert amb el mínim de recursos humans i 

materials possibles. Per això, procurem que el pressupost assignat a cada actuació estigui ajustat i els 

destinataris siguin els màxims possibles, això és, l’impacte màxim per a l’actuació. Confiem que així 

sigui a la pràctica. 

Un cop realitzats els 4 programes del pla 2020-2023, plantejarem les indicacions més generals. Serà 

a l’hora materialitzar cada programa  i les seves actuacions que ho  concretem any rere any, amb forma 

d’un petit projecte, esquemàtic, en què incloem també la planificació de quan, com i qui farà l’avaluació, 

a més d’alguna eina  que pugui ser necessària (qüestionari, full de registre d’observacions o formularis 

per via telemàtica). 
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Quan avaluarem 
 
Cal plantejar-se quan farem l’avaluació. Hi ha tres moments possibles: l’avaluació prèvia o pre-

avaluació, que bàsicament serà l’anàlisi fet en aquest pla, tret que es consideri adequat prendre alguna 

mesura més sobre algun aspecte del moment actual o que hi hagi dades que triguin encara una mica 

a arribar; aquestes dades ens permeten veure com ha canviat la situació des del moment inicial, si és 

que ho fa. També és positiu anar avaluant durant l’execució del pla i de les actuacions; si tenim 

informació de com va evolucionant la situació, podrem detectar si hi ha alguna disfunció no prevista i 

posar-hi remei sense haver d’esperar al final del procés. Aquest seria l’últim moment avaluable, al 

acabar d’intervenir, immediatament o passat un temps, els cops que es consideri necessari. Ens 

permetrà decidir com continuarem treballant. 

 

 

 

Qui farà l’avaluació 
 

El pes de l’avaluació el durà el propi regidor de joventut, que és el màxim responsable de les 

polítiques  que estem plantejant. Serà qui organitzi tot el procés, no només l’avaluació.   

També la comissió inter departamental formada pels regidors i personal implicat directament amb la 

joventut que s’hagin implicat a les polítiques de joventut han de valorar la tasca feta i els objectius 

assolits, i la comissió de joves . 

 

Cal que aquestes dues opinions es creuin, per tal de treure conclusions conjuntes. 

Si fem alguna actuació conjunta amb alguna altra institució, bé sigui del mateix municipi o alguna entitat 

de nivells superiors dins l’administració, caldrà que també valorin si s’han aconseguit els resultats 

esperats i de la manera esperada. 

 

En resum, tothom qui estigui implicat ha de tenir l’oportunitat de ser constructiu amb el que s’ha fet i 

opinar sobre la idoneïtat de la continuïtat de les mesures i objectius. 

 

Com es farà l’avaluació 
 
Hem marcat ja els indicadors per als objectius al dissenyar els programes, i els metodològics al 

començar l’apartat d’avaluació. Llavors, el que es necessari, serà buscar la forma de mesurar-los, en 

funció del temps, dels recursos, de la quantitat de persones implicades i el personal que hi treballa 

durant l’avaluació de les activitats i en moments posteriors en forma de reunions o trobades més 

informals. 
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Per alguns programes hi haurà prou amb recollir les dades de participació. El full d’assistència i 

l’aplicació de joventut seran una bona eina sempre que es puguin fer servir. En els casos d’activitats 

amb molta concurrència es pot calcular l’assistència si es reparteixen tiquets o algun sistema semblant. 

Per saber l’opinió dels participants en algun programa, es poden utilitzar qüestionaris o fer entrevistes 

en forma de reunions, segons es consideri, ja que els continguts seran aproximadament els mateixos. 

Alguns indicadors requeriran que es faci una recerca de dades estadístiques per tal de contrastar-les  

i de conèixer l’evolució que ha tingut la situació. 

Aquesta visió general de l’avaluació es completarà amb les concrecions pertinents en cada projecte.

 

Difusió del pla: 
 

Podem dir amb molta satisfacció que l’Aldea disposa d’una de les millors xarxes de difusió a nivell de 

municipi, gestionada per personal molt acurat i professional, així podem estar segurs que se li donarà 

tota la repercussió mediàtica que necessita aquest document.  

  

També el casal de joves disposa de les seves pròpies vies, recolzat sempre per Infoaldaia gabinet de 

premsa. 

Les vies utilitzades per difondre la informació al municipi son les següents: 

 

Les del propi casal de joves: 

 

• Fulletons i tríptics ja siguin en els específics de cada activitat o bé els generals que surten 

trimestralment que es reparteixen als diferents establiments col·laboradors de la població. 

• Punts suport de la Regidoria de Joventut, son establiments de suport distribuïts pers alguns 

locals públics i associacions del poble on acudeix la gent jove d’aquesta forma podem fer la 

màxima difusió de les activitats. 

• Mitjançant TIC’s:

 

Difusió telemàtica i xarxes: 

• Blog del Casal de Joves: www.casaldejoveslaldea.cat 

• Facebook: Casal de Joves de l’Aldea. 

• Instagram: Casal_jove 
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Difusió des de l’Ajuntament de l’Aldea 

 

• Facebook: Infoaldaia premsa 

• Facebook Ajuntament de l’Aldea 

• Butlletí Local. (Revista Infoaldaia) 

• Grup de Telegram: Ajuntament de l’Aldea 

• Mailings mitjançant una llista de distribució ja existent segons els interessos individuals. 

• Ràdio local Antena Aldaia. 

• Mitjançant projeccions a la Fira de l’Aldea o altres festes. 

• App Ebando: Aplicació directa al telèfon mòbil. 

 

Des de totes aquestes vies es distribueix  la informació generada pel poble i pel casal de joves, 

s’informa de les activitats i també es farà difusió del funcionament del Pla i del seu propòsit per tal 

de fer-lo extensible a tota la població per tal de que les persones puguin tenir accés al document 

del PLJ. del seu municipi.

Cost total dels programes per any del pla local de joventut 

       

PROGRAMES  

Assessorament i orientació 15.500€   
Oci i esports 14.400€ 

Treball i ocupació 4.000 € 
Biblioteca i cultura 15.000€ 
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Pressupost estimatiu del pla  
 
 

El pressupost que es mostra a continuació mostra una estimació i previsió 

aproximada de la partida pressupostària que s’ha d’ aprovar per al proper any 2020. 

Com ara a finals del 2019 encara no estan els pressupostos aprovats, aquestes 

xifres son orientatives, no estan exemptes a variació, però de totes formes les 

oficials no seran molt diferents a estes que detallem en la següent taula.  

 

Aquesta previsió s’ha calculat sense aplicar cap increment inicial, i pot ser variable 

en funció de les necessitats reals del plans d’actuació anuals. 

 

 

* Quantitats contemplades només per al exercici de l’any 2020 

 

 

➢ El cost del tècnic de joventut és de 18.300 € anuals aproximadament i el cost anual del 

tècnic/a de la biblioteca és de 18.400 € anuals aprox. 

 

 

 

  

Partida pressupostària     Import inicial anual 

  

Activitats esportives 14.400€ 

Cursos formació casal de joves                              2.500€ 

Joventut 20.000€ 

Programa cultural anual / Activitats 

culturals 

 

20.000€ 

Cursets culturals 2.000€ 

Biblioteca 4.000€ 
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Conclusions finals del pla

Amb aquest nou Pla Local de Joventut per a l’Aldea 2020-2023 ens hem proposat uns 

objectius prou ambiciosos acompanyats d’actuacions actualitzades. Recull les propostes per 

part nostra i les demandes per part del jovent. Actuacions prou actuals, configurades i 

adaptades als temps que estem vivint, sense oblidar també la part més tradicional i cultural, 

que per molt que passin els anys, sempre esta present en l’oferta juvenil i en l’oferta de molts 

actes festius del poble.

 

L’elaboració del PLJ. no ha servit únicament per elaborar una política pública d’utilitat per a 

quatre anys sinó que també ha servit de molt més. Ha permès analitzar les polítiques de 

joventut realitzades fins al moment, estudiar-les  i adequar-les a les necessitats i prioritats 

definides al llarg del procés.  

Aquest treball de ser una eina de treball que dirigeixi la regidoria de joventut cap al bon camí 

i cap a l’obtenció dels objectius plantejats i dels resultats definits. 

Intentarem respondre i solucionar aspectes com ara les principals problemàtiques i 

necessitats de la població juvenil, tenint en compte les principals causes i efectes. 

 

L’actual pla recull la manera en que s’actuarà en relació amb les problemàtiques, sobretot en 

el marc municipal, els recursos que s’hi destinaran, la implementació de les actuacions i no 

deixa de costat els problemes detectats ni donar resposta en els que no s’està actuant. 

Creiem que falta més atenció als eixos de formació després de l’educació primària i al treball, 

sense oblidar el gran taló d’Aquil·les com és l’habitatge, que ens dona verdaders mals de 

cap ja que no es gens fàcil poder vincular l’habitatge digne amb el jovent.

 

Els recursos i les actuacions analitzades, escauen en tot moment sobre les causes de la 

problemàtica, així com sobre les possibles solucions o sortides viables econòmicament. 

Realment ho podem desenvolupar de manera prou efectiva en l’aspecte de portar a terme 

les actuacions i donar-los continuïtat al menys els propers quatre anys, sempre i quan 

estiguin disponibles els preuats recursos econòmics.

Els principals factors del context que afecten al desenvolupament de les polítiques de 

joventut en oportunitats, son el bon ritme de desenvolupament del territori, un lloc privilegiat 

per donar sortida a moltes opcions en matèria de joventut. 

 

En amenaces, ens trobem que depenem de les polítiques sempre canviants i dels recursos 

econòmics que ens puguin arribar des de l’administració.

La major fortalesa es que tenim un bon equip i unes bones instal·lacions per dur a terme tota 

la feina  que queda especificada en aquest treball. 

La necessitat primordial es potenciar molt més i enriquir tota classe d’activitats per què 

d’alguna manera impliqui a tot jovent a participar de les nostres activitats, això es degut a la 

manca de recursos econòmics.
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Les debilitats possiblement també hi son presents, per posar algun exemple podem dir que és 

necessitarien més hores invertides per part dels tècnics de joventut, també és necessitaria el suport de 

personal qualificat en matèries concretes, en definitiva, més personal i jornades laborals completes per 

part dels tècnics que hi treballen al casal de joves. 

 

Com ja ha quedat constància si dedicarà temps i esforços a la manera de treballar del propi ajuntament 

i les seves àrees, amb d’altres institucions per poder aconseguí  un elevat interès dels joves a participar 

activament en el moviment ciutadà de la població. Això ens porta a que en aquests propers anys es 

tindrà molt en compte aquesta implicació dels joves per tal d’ajustar molt més les polítiques de joventut 

a les demandes i necessitats d’aquests. 

 

 

Per finalitzar podem extreure que el concepte de  joventut del nostre municipi i del casal de joves es 

divers i prou participatiu, i amb les accions proposades per la regidoria de joventut hem aconseguit que 

el nostre jovent participi una mica més amb els actes organitzats, tot i que no és un èxit absolut, sabem 

que ho podem millorar i enllestir totes aquelles qüestions en les que s’hagi de fer força per motivar als 

joves a ser ells mateixos i desenvolupar-se poc a poc com a persones independents i autònomes. 
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Calendari mensual de les activitats i per anys

 2020 2021 2022 2023 

Gener Cavalcada de Reis Cavalcada de Reis Cavalcada de Reis Cavalcada de Reis 

Febrer Rua 
carnestoltes/concurs 
de disfresses 

Rua 
carnestoltes/concurs 
de disfresses 

Rua 
carnestoltes/concurs 
de disfresses 

Rua 
carnestoltes/concurs 
de disfresses 

Març Activitat de 
muntanya 

Activitat de 
muntanya/ o l’aire 
lliure 

Activitat de 
muntanya/ o l’aire 
lliure/neteges 
manteniment 
senders 

Activitat de 
muntanya/ o l’aire 
lliure/neteges 
manteniment 
senders 

Abril Festa tradicional 

Sant Jordi 

Festa tradicional 

Sant Jordi 

Cursa urbana 
Running Series 

Festa tradicional 

Sant Jordi 

Cursa urbana 
Running Series 

Festa tradicional 

Sant Jordi 

Maig Activitats 
tecnològiques/ 
Tornejos 
online/concursos 

Activitats 
tecnològiques/ 
Tornejos 
online/concursos 

Activitats 
tecnològiques/ 
Tornejos 
online/concursos 

Geocaching 

Activitats 
tecnològiques/ 
Tornejos 
online/concursos 

Geocaching 

Juny Trobada de joves 

Piraguada/Festa 
nocturna/concert 

Trobada de joves 

Piraguada/Festa 
nocturna 

Trobada de joves 

Piraguada/Festa 
nocturna 

Trobada de joves 

Piraguada/Festa 
nocturna 

Juliol Barranquisme Barranquisme Barranquisme/ o 
d’altres activitats 
d’aigua 

Barranquisme/ o 
d’altres activitats 
d’aigua 

Agost Dia del jove festes 
majors 

Vermut electrònic 

Dia del jove festes 
majors 

Vermut electrònic 

Dia del jove festes 
majors 

Vermut electrònic 

Dia del jove festes 
majors 

Vermut electrònic 

Setembre Festa tradicional Festa tradicional Festa 
tradicional/activitats 
de tardor 

Festa 
tradicional/activitats 
de tardor 

Octubre Cursa urbana 
Running Series 

Cursa urbana 
Running Series 

Reconeixement del 
territori/visita 
guiada 

Reconeixement del 
territori/visita 
guiada 

Novembre Activitat de 
muntanya 

Activitat de 
muntanya/ o l’aire 
lliure 

Activitat de 
muntanya/ o l’aire 
lliure/neteges 
manteniment 
senders 

Activitat de 
muntanya/ o l’aire 
lliure/neteges 
manteniment 
senders 

Desembre Cursa i canicròs de 
l’Aldea 

Festes nadalenques 

Cursa i canicròs de 
l’Aldea 

Festes nadalenques 

Cursa i canicròs de 
l’Aldea 

Festes nadalenques 

Cursa i canicròs de 
l’Aldea 

Festes nadalenques 
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