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0.- JUSTIFICACIÓ
L’Ajuntament del Perelló assumeix, en la realització del present Pla Local de Joventut,
la responsabilitat de treballar per una política de Joventut activa i real.
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament del Perelló entoma el repte de recolzar, dinamitzar,
escoltar i fer que els propis joves de la població siguin ells mateixos els que determinin
els eixos principals que hauran de regir la política de joventut de l’Ajuntament els
propers dos anys.
Aquest pla recull un conjunt d’iniciatives dirigides als joves i també conté la voluntat de
les diferents àrees i regidories de l’ens per treballar de forma transversal i amb estreta
col·laboració per fer efectiva l’aplicació del que s’hi preveu.
L’estructura del Pla Local, tal i com es presenta en l’índex, s’organitza en quatre grans
apartats:
1.- Visualització de les polítiques de joventut que l’ens està implementat actualment.
2.- Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la realitat local.
3.- Diagnòstic actual de la situació que ens revela els problemes i necessitats
expressades i detectades dels joves del territori.
4.- Disseny del Pla Local de Joventut que neix del diagnòstic i intenta especificar
clarament quins objectius planifiquem i com els volem aconseguir d’ara i fins al 2020.
El disseny també inclou, entre d’altres apartats, els criteris d’avaluació, eina
fonamental per indicar-nos si el camí iniciat és el correcte o bé cal modificar-lo.
L’objectiu polític d’aquest pla és que entre tots: administració, entitats i associacions,
ciutadans joves i aquells que també se’n senten, facin realitat un Perelló on la joventut
tingui un espai en l’agenda política, cultural, econòmica i social del poble.

0.1.

EL MARC NORMATIU: el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya i la Llei
de Polítiques de Joventut de Catalunya

El Pla Nacional de la Joventut de Catalunya
Des de l’any 2000, Catalunya disposa del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya
(PNJCat), entès com un instrument de consens al voltant del qual s’estructura la
política juvenil. En concret, el PNJCat 2010-2020 actua com a marc de referència per
definir, impulsar i coordinar les actuacions en matèria juvenil que es duen a terme
arreu del territori català, per tant, és l’instrument que guiarà les polítiques de joventut
del nostre país durant aquesta dècada i per extensió, el marc de referència dels plans
locals de joventut.

-2-

Pla Local de Joventut 2017-2019
Ajuntament del Perelló

Aquest PNJCat 2010-2020 representa un instrument d’ordenació i de planificació
estratègic i una determinada manera de fer les coses: el model català de polítiques de
joventut. Aquest model constitueix una aposta decidida per l’apoderament juvenil i és,
també, l’afirmació de les polítiques de joventut com a polítiques integrals, capaces
d’oferir solucions a l’emancipació i al conjunt de necessitats de les persones joves en
el procés de construcció del seu projecte de vida.
Aquesta eina normativa és la culminació d’un període de reflexió sobre la situació dels
joves catalans i de les joves catalanes, a fi d’establir quines han de ser les grans línies
d’actuació en matèria de joventut, avui i en el futur. El propi debat suposa una nova
sensibilitat: el reconeixement de la joventut com un sector de la ciutadania amb entitat
pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i unes necessitats socioculturals
específiques, i que per tant han de ser objecte de polítiques específiques.
Cal, doncs, que aquestes polítiques de joventut siguin concebudes des dels criteris de
transversalitat i integralitat, no només atenent determinades necessitats dels joves i
oferint determinats serveis, sinó treballant des d’una perspectiva global que
interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves i les joves: la formació, el
treball i l’habitatge, la salut, la participació democràtica, l’equilibri territorial i la cohesió
social.
Operativament, el concepte d’integralitat s’ha de traduir, necessàriament, en una
actuació transversal i coordinada entre totes les administracions i els seus diferents
nivells de gestió, des de la suma d’esforços i des de la definició d’una política de
joventut comuna a tot el país.
Paral·lelament, totes les fases de concepció i execució del Pla Nacional de Joventut
han de comptar amb la participació activa dels propis joves, de manera que les
polítiques de joventut puguin ser per als joves i amb els joves.

La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya
Les polítiques de joventut estan cada cop més centrades en els aspectes nuclears de
la vida dels i les joves i tenen com a objectiu facilitar-los l’emancipació i la incorporació
al món adult, entre d’altres. Aborden varis àmbits, i per aquest motiu no es podia
plantejar una llei de polítiques de joventut (LPJ) sense tenir en compte tres pilars
fonamentals:
• La interdepartamentalitat
• La interinstitucionalitat
• La participació juvenil
Implicacions de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya


Tenir un marc jurídic clar: a l’hora de tenir un instrument estratègic d’ordenació
i planificació es va elaborar el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat).
Ara, amb l’aprovació de la LPJ, es crea un marc jurídic per regular aquesta
competència.
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Ordenació de les polítiques de joventut: la LPJ endreça i regula les polítiques
de joventut que duen a terme les diferents administracions. Serveix, doncs, per
delimitar competències i responsabilitats.
L’emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut: el col·lectiu
jove majoritàriament es troba immers en processos formatius, d’inserció laboral i
d’emancipació domiciliària. Degut a la crisi d’aquests darrers anys, s’ha observat
un retrocés de la taxa d’emancipació juvenil i amb un augment en l’atur juvenil,
amb la conseqüent vulnerabilitat d’aquest col·lectiu.
Vinculació jurídica del PNJCat: la LPJ dóna rang reglamentari al Pla Nacional
de Joventut de Catalunya i el configura com a pla sectorial de coordinació de les
polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals.
Blindatge d’un marc de treball col·lectiu: involucrar tots els agents
institucionals i incorporar la societat civil en la presa de decisions.
Desplegament d’una xarxa d’equipaments i serveis per a la joventut:
impulsar els instruments de planificació estratègica que garanteixin una oferta
consistent d’equipaments i la promoció de la creació i consolidació dels mateixos
mitjançant el suport econòmic i tècnic.
Reconeixement als i les professionals de la joventut: reconeixement legal
d’aquesta figura professional i determinació de les funcions bàsiques d’aquests
professionals i enumeració de les tasques que els correspon de dur a terme.
Una aposta per la participació juvenil: les polítiques de joventut sempre han
donat molta importància a la participació juvenil, així com a la necessitat que les
administracions potenciïn la participació juvenil en la vida pública.










Objectius de la Llei de Polítiques de Joventut







Regular, ordenar i concretar les funcions i les competències de les
administracions públiques que posen en pràctica polítiques de joventut.
Definir què és ser jove i què són polítiques de joventut.
Considerar els eixos que comprenen les polítiques de joventut: habitatge,
treball, educació, salut, cultura, entre altres; i amb quines eines s’apliquen:
programes, subvencions, beques, activitats, instal·lacions, etc.
Regular la participació juvenil.
Reconèixer i donar suport a les associacions juvenils.
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1.- VISUALITZACIÓ
La Visualització és el primer pas per elaborar el nostre Pla de Joventut. Aquest apartat
consisteix en visualitzar les polítiques de joventut que s’estan duent a terme en el
nostre territori, amb la finalitat d’observar a quines necessitats dels joves estem donant
resposta. Significa, per tant, analitzar el conjunt d’aquestes polítiques a partir de tres
nivells i analitzar els recursos i característiques estructurals que disposa el municipi:
- El nivell de l’Administració local (pròpia) o interdepartamental.
- El nivell d’altres Administracions o interinstitucional.
- El teixit associatiu juvenil o participació jove.

1.1.

Interdepartamental

Aquest primer nivell reflecteix les actuacions i programes desenvolupats per la nostra
administració i que estan destinats majoritàriament als joves. Aquests programes es
proposen i es consensuen en el sí de l’equip de govern, en els espais de reunió
setmanal d’aquests, i es posa l’èmfasi en implementar les polítiques pròpies de cada
regidoria considerant la necessitat d’exercir la transversalitat per actuar també sobre la
joventut local.
A continuació s’exposen les següents actuacions per regidores, tenint en compte que
les accions reals dirigides als joves s’implementen majoritàriament des de l’àrea
d’esports, educació, cultura i promoció econòmica, deixant l’àrea de joventut com una
àrea purament d’assessorament. Es pot comprovar que la població jove local és a la
vegada receptora de les polítiques i també emissora i que des de l’ens es col·labora
estretament amb les associacions locals de cada àmbit i cal remarcar que aquestes
estan formades per un important nombre de joves.


La Regidoria d’esports i Joventut.

L’àrea d’esports és una de les regidories més actives del municipi, i disposa d’un
calendari anual d’activitats principalment adreçades a la població jove local: la
setmana de l’esport al carrer, la diada de la bicicleta, la milla urbana, la tirada de birles,
cursos de natació per joves-adults i els 10.000 i 5.000.
Al pavelló poliesportiu hi ha una sala de gimnàs on es pot acudir de forma gratuïta per
realitzar entrenaments i/o exercicis. Aquest espai acull un alt nombre de joves als
capvespres durant la temporada de setembre a juny.
A banda de les activitats pròpies, aquesta regidoria recolza i dóna suport a les entitats
esportives locals nodrides de joves ja sigui com a destinataris de l’actuació, com a
entrenadors/es i col·laboradors/es perquè es puguin realitzar les activitats: el Centre
d’Esports Perelló, el Handbol Club Perelló, el Club de Patinatge, el Club Ciclista del
Perelló, l’Associació de Veterans de Futbol, l’Associació esportiva Trail Running Cabra
Feixet, el Moto-Club Perelló i la Penya Barcelonista del Perelló.
En canvi, des de l’àrea de joventut, únicament es dóna suport i/o assessorament als
joves que venen a interessar-se per iniciatives i programes d’altres institucions i dirigits
a ells.
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La Regidoria d’educació

Aquesta regidoria és també una de les més actives del municipi i es dóna el cas que
no només la població jove és receptora de les seves polítiques sinó que també és
origen de les mateixes ja que aquesta es nodreix de la població jove local
acadèmicament preparada per desenvolupar les seves activitats.
Els principals àmbits d’actuació de la regidoria són: el servei de llar d’infants municipal,
l’escola de música municipal, les activitats infantils en el món del lleure durant els
períodes de vacances i la coordinació amb l’Escola Jaume II i l’Institut Blanca d’Anjou.
Podríem identificar l’actuació d’aquesta regidoria sobre la població jove local en 3
línies:


Als centres públics d’ensenyament que gestiona l’administració local i als
casals d’estiu i de nadal que organitza es busca que la plantilla de
professionals sigui principalment de població jove local acadèmicament
preparada per desenvolupar les tasques, per tant són destí de polítiques
municipals d’ocupació jove, a la vegada que recursos per desenvolupar-les.



Les activitats de lleure infantil que es desenvolupen en període de vacances
acadèmiques es dirigeixen als primers grups de la població jove local, en edat
d’institut i es fan cursos específics d’art, fotografia i vídeo, noves tecnologies,
d’educació en el món del lleure infantil, etc. I paral·lelament i durant la resta de
l’any, a l’escola de música municipal s’ofereixen ensenyaments musicals fins
als 18 anys, i també hi ha un programa per a majors de 18. Així doncs
aquestes accions estan directament destinades a la població jove local.



L’oferta d’activitats per joves i els centres públics d’ensenyament suposen un
espai de conciliació de la vida acadèmica i també de la vida familiar al que es
poden acollir les famílies del municipi, també, evidentment, les famílies joves
que necessiten espais de suport per la cura infantil i la seva conciliació.

La regidoria d’educació col·labora estretament amb les següents associacions: l’Ampa
de l’Escola Jaume II, l’Ampa de l’Institut Blanc d’Anjou, l’Ampa de l’Escola de Música
Municipal.


Regidoria de Cultura

Com la resta de regidories, aquesta també disposa d’un calendari anual d’actuacions
on es pot acollir la població jove local per afavorir el seu desenvolupament cultural: el
concurs literari de Sant Antoni, el concurs de dibuix de Sant Jordi i els Premis de
Cultura de fotografia i pintura.
La Biblioteca municipal Cabra Feixet és un espai pròpiament dirigit per la regidoria de
cultura i s’ha convertit en un lloc de trobada cada tarda a la sortida de l’institut de la
població jove. S’ha aprofitat aquest fet per habilitar l’espai com un lloc de recepció de
demandes i recollida d’informació d’interès per aquest sector de la població.
Aquesta regidoria dóna suport i col·labora amb les associacions: Agrupació Musical
l’Emburgada, Agrupació Xim Xim Mig Grau, Associació cultural Dos Més Dos,
Associació de Dones Reina Blanca, Associació El Perelló per la independència,
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Associació per la recerca històrica, Coral Santa Llúcia, Coral Decibels, Tracamaca
Diccionari de Butxaca, Col·lectiu de Teatre Totshicaben, Diables Foc a la Metxa


Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica

Aquesta regidoria desenvolupa les activitats d’oci i lúdiques destinades a la població
en general i també a la joventut. Com la resta, té una programació anual d’activitats i
festives i lúdiques destinades a tota la població i una en especial dedicada a la
població jove: la Festa Jove.
L’oficina de turisme és l’espai on es dirigeix la població jove quan busca
assessorament respecte a qualsevol també i/o programa destinat a ell.
Des d’aquesta regidoria també es promou l’ocupació jove a l’oficina de turisme de la
costa, ocupant joves amb coneixements d’idiomes per atendre al turisme durant els
mesos d’estiu.
Aquesta regidoria dóna suport i col·labora amb les associacions culturals mencionades
a l’apartat anterior i també amb l’associació de comerciants, la societat de caçadors i
les cooperatives agrícoles i apícoles locals.
1.2. Interinstitucional
Aquest nivell ha de reflectir les actuacions i els programes desenvolupats per
administracions diferents de la nostra i que estan destinats als joves del nostre territori
i que són els que es detallen a continuació:
Des del Consell Comarcal:
El servei comarcal de joventut va ser creat amb la finalitat de desenvolupar les
polítiques de joventut a la nostra comarca i oferir als joves del nostre territori els
recursos necessaris per al desenvolupament del seu propi projecte de vida.
Actualment, aquest servei comarcal està integrat pel Servei Comarcal de Joventut i
l’Oficina Jove del Baix Ebre www.oficinajove.cat/baixebre els quals persegueixen uns
objectius estratègics:


Ampliar la incidència de les polítiques de joventut impulsades pels ajuntaments
en la realitat dels joves de la comarca.



Potenciar la coordinació entre els municipis de la comarca per aconseguir
desenvolupar actuacions locals i supramunicipals de qualitat i econòmicament
sostenibles.



Facilitar als municipis les eines necessàries per fomentar la participació juvenil i
l’exercici de la plena ciutadania en el màxim àmbits que afecten a la vida del
Jove.



Desenvolupar polítiques adreçades a l’emancipació plena dels joves per poder
desenvolupar el seu propi projecte de vida.



Donar compliment a la delegació de competències de la Generalitat de
Catalunya en matèria de joventut.
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Des de la Coordinació territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre es realitzen les
següents accions:


es vetlla pel compliment de les disposicions relatives a les competències de la
Direcció General de Joventut al territori en tots i cadascun dels seus àmbits.



es realitza la coordinació de l'acció impulsada per mitjà dels consells comarcals
i els ajuntaments del seu àmbit territorial.



Qualsevol altra que li atribueixi la normativa sectorial o li encomani la persona
titular de la Direcció General de Joventut.

Actualment destaquen els següents programes amb un ampli seguiment al municipi en
àmbits en que la política local no hi dóna una alternativa o no disposa de recursos
suficients per desenvolupar-la:


Garantia Juvenil: S’ofereix contractes de 6 mesos per a persones joves que
tenen titulació universitària, o de cicles formatius, o bé que han obtingut
un certificat de professionalitat. Es tracta de contractes en pràctiques per
treballar en ajuntaments i entitats sense afany de lucre arreu del territori.



Ús del portal Jove.Cat que ofereix assessorament de tots els programes
dedicats als joves en cadascuna de les següents àrees: treball, educació i
formació, vacances i estades, salut, participació i solidaritat, cultura, economia,
tecnologia, habitatge, conviure/inclusió social, esports i medi ambient.

1.3. Associacionisme juvenil
El municipi del Perelló és un municipi amb un teixit associatiu nombrós i molt actiu. Tal
i com hem mencionat anteriorment, aquestes associacions col·laboren estretament
amb les accions del govern municipal i són a la vegada demandants i ofertants
d’activitats per la població jove local.
Les entitats que estan relacionades amb la joventut i amb un important nombre de
joves en el seu sí són:


Associació de Joves del Perelló

Entitat que actualment està inactiva per manca d’un grup de joves organitzat com a tal
per reactivar-la. Va estar activa fins al 2013 però per manca de renovació de la junta
existent l’activitat d’aquesta entitat roman aturada.


Correfocs Foc a la Metxa

Grup de diables, tambors i grallers format per majoritàriament joves i menors de 14
anys als tambors.
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Agrupació Musical l’Emburgada (AME), Xim Xim mig grau, Coral Santa Llúcia

L’AME és una banda de música formada per uns 50 membres, on per edat encavalca
directament l’aprenentatge de la disciplina i interpretació musical, així com la relació
intergeneracional existent entre els diferents membres. Igual passa amb la xaranga
Xim Xim mig grau i la Coral Santa Llúcia.


Handbol Club Perelló i Club de Patinatge

Són clubs esportius que promocionen la pràctica de l’handbol i el patinatge. L’objectiu
que es pretén aconseguir és fomentar la participació esportiva i la convivència
intergeneracional amb l’aprenentatge de valors com a equip i individual.


Moto-club Perelló i Societat de Caçadors de Sant Antoni.

Entitats esportives que participen amb la organització d’esdeveniments de motor i tir al
plat al poble, on també hi conviuen diferents generacions.


Club Ciclista Perelló i Trail Running Cabra Feixet

Entitats creades fa pocs anys que dinamitzen l’esport i la pràctica de la bicicleta per les
diferents contrades i terme municipal del Perelló. Periòdicament organitzen sortides
per a tothom per conèixer el terme municipal i els pobles del voltant, ja sigui en
bicicleta o corrent. En el seu sí conviuen diferents generacions i un ampli sector de
població jove.


Col·lectiu de Teatre Totshicaben i Tracamaca Diccionari de Butxaca

Entitats culturals que promouen la pràctica del teatre i realitzen espectacles al poble i
arreu. Hi conviuen també un ampli sector de joves i la pràctica és intergeneracional.


Associació de Dones Reina Blanca

Que vehicula les demandes de la població femenina independentment de l’edat de les
seves associades i fa una important tasca de cursos de formació, exposicions, tallers,
etc també d’abast intergeneracional.
 Altres entitats
El municipi disposa també d’altres entitats culturals, esportives i musicals amb menor
incidència que les mencionades però igualment activa i d’abast intergeneracional.
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1.4.- Característiques estructurals:
Pel que fa a les característiques estructurals del nostre municipi, diferenciarem el que
considerem recursos humans, recursos financers i recursos funcionals:
 Recursos humans:
El Perelló no disposa d’un tècnic de joventut per poder desenvolupar tots els projectes
que des d’aquesta regidoria es podrien desenvolupar, ni per coordinar la resta de
polítiques locals i remarcar-ne la vessant jove. Tot i això, es compta amb varies figures
que col·laboren en les diferents activitats: el tècnic de Cultura, el d’Esports, el de
Turisme i Festes, i el d’Educació. La regidoria de joventut ve conduïda pel regidor
d’esports i joventut i la part tècnica la desenvolupa la mateixa persona que porta les
regidories de cultura i esports.
Entre els recursos humans mencionats anteriorment es coordinen les diferents
iniciatives i es vetlla pel compliment de la transversalitat. El fet de no tenir una
regidoria de joventut i un tècnic no és sinònim de no garantir projectes, activitats i
plans per al joves.
 Recursos funcionals:
L’ajuntament del Perelló compta amb els següents equipaments per donar cabuda a
les seves actuacions i per cedir a les associacions que així ho sol·licitin per organitzar
les seves activitats.
HOTEL D’ENTITATS
En aquest espai del carrer Gayarre 65 es va posar a disposició de l’associació de
joves un espai de reunió i organització exclusivament per ella. Amb la inactivitat de
l’associació aquest espai ara ha estat ocupat per una altra associació, a l’espera que
es reactivi l’associació de joves.
L’edifici compta amb aula d’informàtica, una àmplia sala de reunions habilitada per
xerrades i conferències, i diverses sales cedides a associacions del poble com a seu
social i espai de reunió.
L’Hotel d’Entitats també compta amb una pista poliesportiva descoberta, formigonada i
que s’utilitza per fer-hi celebracions i altres actes per part d’entitats/associacions
locals.
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
A l’edifici seu de l’Escola de Música Municipal (EMMP) situat al Pla de la Fira, a banda
de donar cabuda a la necessitat d’aules de l’espai, hi ha cedides aules a entitats
musicals del municipi també com a seu social i lloc d’assaig i igual passa amb les
entitats de teatre, que disposen d’un espai.
A banda d’aquests espais, hi ha a disposició de la ciutadania un ampli espai (l’auditori)
on s’organitzen, concerts, xerrades i tallers, amb una capacitat de més de 150
persones.
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CASA DE LA CULTURA
Ubicada al carrer Colom 48 aquest equipament compta amb:
Planta baixa: una sala d’exposicions i un parell de sales de reunió.
Planta primera: ubicació de la biblioteca municipal Cabra Feixet (part d’adults- infantil).
La biblioteca municipal compta des de l’any 2001, amb servei d’internet gratuït i públic.
El seu horari és de dilluns a divendres de 17 a 20 hores i els dissabtes de 10 a 13
hores. En total hi ha uns 220m2 destinats a l’àrea infantil i d’adults. Quatre ordinadors
estan a disposició dels usuaris, equipats amb ofimàtica i accés a internet, així com la
consulta bibliogràfica, que també es fa per aquest mitjà.
Planta segona: hi havia situat el Telecentre. Aquest espai comptava de 7 ordinadors,
així com un espai reservat a l’estudi i/o treball cooperatiu entre el jovent del municipi.
Actualment no està obert al públic per manca de pressupost i poder contractar una
persona encarregada de l’obertura de l’espai.
AULA POLIVALENT LLAR D’INFANTS
Situada al carrer Escoles sense número la instal·lació compta amb un espai diàfan
habilitat per realitzar activitats físiques i psicomotrius que les entitats poden utilitzar a
partir de les 19h quan acaba el servei de llar d’infants.
CINEMA AUDITORI VICTÒRIA
Aquest espai no és municipal però l’ajuntament en paga un lloguer per poder utilitzar-lo
per la celebració de representacions teatrals, concerts, xerrades i conferències. Té una
capacitat per a més de 290 persones.
CENTRE D’INICIATVIES I DOCUMENTACIÓ CAL CATALÀ (CDI)
Aquest espai consta d'un edifici amb dos plantes. A l'entrada i a peu de carrer, hi ha el
vestíbul d'entrada, així com una sala d'exposicions, i totes les dependències de gestió i
direcció de l'equipament. La planta primera està amb exposició del fons permanent amb
dues sales. I la planta segona, també formada per dues sales. En total són uns 350 metres
que apleguen el CDI.
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
Aquest equipament està compost per una pista coberta amb parquet sintètic, una
graderia per al públic per a una capacitat de 400 persones, 2 vestuaris d’equips i un
parell d’individuals, així com magatzem per a material esportiu, hall d’entrada i gimnàs
amb màquines de musculació, bicicletes estàtiques, el·líptiques i cinta de córrer.
Durant l’any es fa tot l’esport des de l’ajuntament així com cessions d’espai a d’altres
entitats esportives locals que fomenten la pràctica de l’esport. Durant el mes d’agost
aquesta instal·lació resta tancada al públic i també al mes d’abril (2 setmanes) amb
motiu de la celebració al seu interior de la Fira de la Mel i l’Oli ja que aquest
equipament que es fa servir com a pavelló firal.
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CAMP DE FUTBOL
Instal·lació municipal composta per un camp de futbol de gespa artificial amb tribunes,
graderia, vestuaris i cantina (bar). Aquest espai està cedit al Centre d’Esports Perelló, i
també a l’Associació de Veterans del Perelló. El futbol base de l’ajuntament també
entrena en aquest camp.
PISCINA MUNICIPAL
Equipament amb vestuaris i piscina descoberta de 12,5 x 25 metres. Aquesta piscina
municipal obre les portes al públic des de finals del mes de juny i fins a finals d’agost.
S’organitzen cursos de natació per a nens i adults i està ininterrompudament oberta al
públic de 12 a 20 hores.
 Recursos econòmics:
La partida corresponent a l’àrea de joventut, no és específica per aquesta regidoria, ja
que no té una partida concreta. El pressupost anual amb el que compta és 38.000,00€
de la partida 2017/330-22609 compartida amb les àrees d’esports, educació, cultura i
Joventut.
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2.- ANÀLISI DE LA REALITAT
En aquest apartat hem seguit una metodologia de treball que analitza de manera
quantitativa i qualitativa la realitat juvenil del nostre municipi. D’aquesta manera
combinarem dades numèriques i dades més qualitatives, fruit de les demandes i
impressions que hem recollit del sector jove. Seguint la metodologia establerta per
l’Observatori Català de Joventut, amb els eixos que ens estableixen com a principals,
posarem també aquelles qüestions més qualitatives i que potser no tenen cabuda dins
els eixos ja establerts. Aquest anàlisi és imprescindible per poder dissenyar el nostre
Pla de Joventut.
Paral·lelament s’ha realitzat un estudi d’entitats, on s’ha radiografiat el teixit associatiu
del Perelló i ha permès que s’apuntessin diferents respostes en relació a la participació
ciutadana. Els dos processos hauran permès una diagnosi acurada que ens ha de
permetre unes millors eines per a l’elaboració, entre d’altres, del present pla.
2.1. Eix població i migració
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Segons el gràfic, al Perelló veiem que incrementa notablement la seva població a partir
de l’any 2005, amb un increment del 23% respecte la població existent fins llavors
degut a l’increment del flux migratori positiu per l’època de bonança generalitzada a tot
l’estat. A partir del 2013 amb la crisi econòmica i al 2014, amb una revisió del padró
que es va fer per donar de baixa un important volum de població que ja no residia al
municipi, es registra un descens considerat de la població.

Font: Padró municipal d’habitants.

Podem observar que des del 2010 es registra una davallada de la població jove pels
mateixos motius que la població en general i per la necessitat del jovent de traslladarse a altres municipis i països per trobar feina. Aquesta és una tendència que es
registra a tot el país.
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Font: Padró municipal d’habitants.

Així doncs tenim una població jove en constant davallada. Actualment tenim una
població entre els 15 als 29 anys de 359 joves, que corresponen a gairebé el 12.14%
de la població del municipi. Aquesta és una tendència que es registra a tota Catalunya.

Font: Padró municipal d’habitants.
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2.2. Eix Treball i educació

Font: Padró municipal d’habitants.

Segons el gràfic adjunt podem comprovar que en general gran de població jove està
treballant (ocupada) i un altre percentatge important (tant en homes com dones) està
estudiant.
També veiem que degut a la situació econòmica actual, hi ha un elevat nombre de
joves que es troben en situació de desocupació i per tant, no estan actius.

Font: Padró municipal d’habitants.

La gran majoria de la població té formació acadèmica, el nivell d’ESO obligatori i
després es registra un major percentatge de cicles formatius, batxillerat i estudis
universitaris consecutivament. Només es registra un mínim percentatge de població
jove sense estudis.
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3.- DIAGNÒSTIC
El diagnòstic consisteix a veure quins són els problemes i necessitats dels joves del
territori i que encara no estan resolts amb les polítiques de joventut que es duen a
terme.
3.1. Diagnòstic per eixos
EIX PARTICIPACIÓ
 Els joves detecten una manca de comunicació entre ells i l’Ajuntament.
 Les associacions formades per joves demanden un major recolzament tan
econòmic com organitzatiu.
 Els joves consideren que s’haurien de crear un major nombre d’activitats des
de l’Ajuntament dirigides a ells, encara que reconeixen que no hi ha líders o
colles per dirigir les activitats. La gent participa en la mesura que se li facilita
tot, però en tot cas, hi ha poca implicació personal.
ACCIÓ:


La figura del tècnic de joventut amb dedicació per aquesta regidoria, podria
satisfer bona part d’aquestes demandes i articular, alhora, la participació dels
joves en el disseny de diverses activitats. La creació d’aquesta figura, serviria
també, per dinamitzar les activitats del local de joves situat a l’Hotel d’Entitats.



Manca una associació de joves activa que esdevingui l’actor interlocutor entre
la població jove local i l’administració local.

EIX TREBALL





Els joves expressen la problemàtica de trobar feina qualificada al Perelló,
consideren que l’Ajuntament podria dedicar més esforços a la recerca de noves
iniciatives laborals.
Les feines que surten a la població generalment són poc específiques o
necessiten poca formació. A més, els sous són baixos, ja que es tracta d’un
teixit empresarial d’àmbit familiar i que molt s’autoabasteix.
Els joves sovint no saben on adreçar-se en el moment de cercar una feina o de
iniciar el seu propi negoci.
Hi ha dues realitats al nostre municipi: per una banda joves altament qualificats
o sobre-qualificats per les ofertes laborals del municipi i entorn i per l’altra,
joves amb un perfil menys qualificat.

ACCIÓ:



El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat a disposició de tota la població el
Dispositiu d’inserció sociolaboral al que es poden acollir.
La Generalitat de Catalunya disposa del servei Garantia Juvenil per afavorir la
contractació de joves formats acadèmicament en ajuntament.
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Cal que l’Ajuntament visualitzi aquests programes als que es poden acollir i faci
a conèixer la contractació de joves locals en programes de lleure infantil,
esports i turisme que realitza cada estiu.
Cal fomentar l’emprenedoria dels joves amb bonificacions inicials, etc.
Cal actuar per captar empreses qualificades que es poguessin ubicar al polígon
industrial o a l’àrea de locals de l’avinguda Catalunya.

EIX POLÍTIQUES D’HABITATGE


Tot i la quantitat de pisos buits que es troben al Perelló, hi ha dificultat per
accedir al lloguer. Tan joves, com experts consideren que l’Ajuntament podria
fer alguna actuació o política per disminuir aquesta problemàtica i afavorir el
lloguer jove com entre la població.

ACCIÓ:


L’Ajuntament hauria de fomentar l’accés a l’habitatge per a joves i vetllar per la
creació d’una Borsa Jove d’Habitatge per fomentar l’emancipació juvenil.

EIX POLÍTIQUES EDUCATIVES I DE LLEURE.


Els joves trobarien convenient que s’organitzessin més cursos de formació i
capacitació per augmentar les seves habilitats professionals.

ACCIÓ:


La figura del tècnic de joventut amb dedicació per aquesta regidoria, podria
satisfer bona part d’aquestes demandes i articular, alhora, la participació dels
joves en el disseny de diverses activitats. La creació d’aquesta figura, serviria
també, per dinamitzar les activitats del local de joves situat a l’Hotel d’Entitats.



Manca una associació de joves activa que esdevingui l’actor interlocutor entre
la població jove local i l’administració local.

EIX POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL


L’Ajuntament no disposa de cap transport que comuniqui els diferents nuclis
urbans del municipi amb regularitat al llarg del dia, fet que obliga a utilitzar el
vehicle privat com a quasi, única possibilitat.



La freqüència de pas del transport públic amb altres poblacions i amb les
estacions de tren de les poblacions veïnes l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i fins i tot
Tortosa és escassa i moltes vegades no s’adapta a l’horari de les estacions de
tren o d’altres transports públics.

ACCIÓ:


Durant els mesos d’estiu l’ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes del
municipi un servei de bus per connectar el nucli urbà del Perelló amb el nucli de
Perelló Mar durant els mesos d’estiu i que no sigui necessari disposar de
vehicle propi per anar a la mar.
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EIX SALUT


S’ha detectat una pèrdua de la percepció del perill del consum de drogues i
alcohol, així com una disminució en l’edat en que s’inicia. Es detecta el consum
d’aquestes substàncies majoritàriament en caps de setmana i períodes festius.

ACCIÓ:


Cal conscienciar a la població jove que no és necessari el consum de drogues i
alcohol per a passar-s’ho bé. Es podrien organitzar xerrades, o habilitar punts
d’energy control quan s’organitzin concerts o davant les zones d’oci nocturn.
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4.- PROGRAMES
Durant aquests dos anys de vigència del pla es pretén incidir en els següents
programes, poden semblar bàsics però es creuen claus per reactivar la política local
de joventut.
PROGRAMA 1: REACTIVAR L’ASSOCIACIÓ DE JOVES LOCAL
A qui va dirigit: a joves d’entre 16 a 29 anys del Perelló que busquen una nova forma
d’organitzar-se i crear un canal de comunicació directa entre l’ajuntament i els
mateixos joves, per poder fer realitat les seves demandes i a la vegada poder emetre
de forma organitzada qualsevol activitat i iniciativa destinada als joves de la població
local.
Objectius:
o Fomentar la participació del jovent del municipi en la vida social del poble.
o Potenciar que els joves del Perelló puguin realitzar i coordinar activitats que
siguin del seu interès.
Descripció:
Dinamitzar el sector de joves amb més inquietuds del municipi perquè s’associïn i
reactivin l’associació de joves local per esdevenir un actor emissor i receptor de
demandes per i des dels joves.
Dotar a aquesta associació d’un local ampli a l’hotel d’entitats per reunir-se i usar-lo
també com a seu social perquè tinguin un lloc de trobada per debatre, trobar-se i
reactivar-se.
Convidar als membres d’aquesta associació a les reunions de l’administració local per
debatre amb ells quines demandes tenen per cada una de les àrees d’acció de cada
regidoria.
Una bona proposta seria el trasllat del PIJ (Punt d’Informació Juvenil) i serveis a la
Joventut al mateix local, ja que per proximitat encavalcaria molt bé amb els joves que
anessin al casal. Evidentment que la part tècnica de personal de l’Ajuntament estaria
constantment en comunicació amb aquest grup i seu del PIJ. Treballarien de manera
conjunta amb el seguiment de la regidoria, així com donant forma als programes que
es desenvoluparien per als joves del Perelló. A canvi, els joves del casal, farien de
dinamitzadors juvenils, organitzant i creant activitats per als joves de la població.
Caldria disposar d’una persona per fer tots els serveis de dinamització del PIJ, tasques
administratives i d’atenció al públic (compaginat amb el grup de joves- que aquests de
manera voluntària anirien cobrint-ho), però pressupostàriament no és viable per aquest
Ajuntament. Seria interessant que es pogués compartir un tècnic de joventut entre
poblacions petites de la mateixa manera que els serveis socials del Consell Comarcal
són compartits per diferents poblacions.
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PROGRAMA 2: JOVE, TREBALLA AL MÓN DEL LLEURE

A qui va dirigit: a joves a partir de 18 anys amb la inquietud de formar-se en
l’educació en el món del lleure i que estiguin interessats en treballar en períodes de
vacances per poder compaginar aquesta feina amb els seus estudis acadèmics i/o
altres.
Objectius:


FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE:
o
o



Organitzar un curs de formació en monitor/es de lleure infantil a la població.
Facilitar que aquesta formació no sigui en període lectiu, per tal
d’aconseguir amplificar les inscripcions.

FOMENT DE L’OCUPACIÓ JOVE i EMANCIPACIÓ:
o
o

Crear una oferta d’ocupació per la població jove local qualificada en el món
del lleure i establir una borsa de joves amb aquest perfil.
Implementar el programa d’educació en el món del lleure i contractar al
personal local qualificat.

Descripció:
Aquesta actuació es basa en el foment de l'ocupació de la població jove en les
activitats de lleure del municipi: casal d’estiu i parc de nadal. En aquest sentit s'ha
buscat fomentar un sector d'ocupació “a mida” per a joves a partir de 18 anys, amb
una vida acadèmica activa durant els períodes lectius, amb inquietuds de formació
extra-acadèmica i amb la necessitat d'estar ocupats únicament en els períodes no
lectius i de vacances perquè la seva vida acadèmica no els permet buscar una
ocupació regular i estable. Aquesta línia té dos vessants principals: la formació i
l'ocupació.
L'ocupació d'aquest col·lectiu en concret en el programa de lleure municipal s'entén
arran de la formació que aquest grup ha anat rebent al llarg dels anys mitjançant
l’organització de cursos de monitors de lleure realitzats amb col·laboració amb l'Escola
de l'Esplai de Tarragona i l'Ajuntament del Perelló des del 2011. La realització
d'aquests cursos va significar cobrir un buit important de personal qualificat per
treballar en el món del lleure i un recurs de personal per l'Ajuntament en dos
direccions:
- Personal qualificat amb el títol de monitor de lleure per treballar de forma regular en
tots els programes de lleure municipal.
- Personal en pràctiques que acabarà la seva formació en els programes de lleure del
municipi i per tant suposaran un cost econòmic menor, a la vegada que augmentaran
la plantilla local de personal qualificat un cop hagin superat la formació.
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PROGRAMA 3: JOVE, INFORMA’T
A qui va dirigit: a joves a partir de 15 anys en endavant que tinguin la necessitat
d’informar-se sobre qualsevol aspecte de la vida quotidiana que els inquieti o en
tinguin interès.
Objectius:
o Dissenyar una estratègia de comunicació des de l’àrea de joventut amb
l’objectiu de millorar i renovar les eines comunicatives i projectar una imatge i
veu de l’àrea de joventut de confiança i proximitat.
o Crear un espai d’informació de confiança al que els joves se sentin còmodes
per sol·licitar qualsevol tipus d’informació, orientació i suport en qualsevol tipus
de qüestió relacionada amb la seva vida quotidiana: educació, treball, sanitat,
habitatge, participació ciutadana, oci, àmbit jurídic, transport, etc.
o Apropar els joves a l’administració local perquè experimentin que poden
aprofitar els recursos existents per a les seves activitats..
o Connectar els joves locals amb espais i recursos que tenen a la seva disposició
en l’àmbit comarcal i també provincial.

Descripció:
Des de la regidoria de joventut s’impulsarà el coneixement de tots els recursos dels
que disposen la població jove i als que poden accedir ja sigui a nivell local, comarcal,
provincial, nacional i europeu.
Es faran accions actives des de les xarxes socials municipals per connectar amb la
població jove local i millorar la proximitat i disponibilitat de l’àrea i s’organitzaran
xerrades periòdiques per donar a conèixer els serveis a la seva disposició.
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5.- METODOLOGIA
En quant a la metodologia hi ha diferents camps que cal tractar, com són la relació
entre els membres del mateix ajuntament, o interdepartamentalitat; la relació de
l’ajuntament amb les institucions comarcals, nacionals; amb el teixit associatiu local, en
especial el sector jove.
5.1.- El treball departamental:
En la regidoria d’esports i joventut recau la responsabilitat de dinamitzar el pla local de
joventut i els seus objectius. Malauradament aquest no disposa d’una persona
dedicada exclusivament a l’àrea de joventut, pel que fa molt complicat una acció
efectiva amb els “tempos” que requereix.
Per incloure les demandes dels joves en les accions i polítiques municipals es vol
crear un grup d’assessorament, format per col·laboradors, als que també s’encoratjarà
a reactivar l’associació de joves i d’altres que de manera rellevant tenen un pes
considerable dintre de les colles d’amics, entitats i en definitiva, són significatius per a
la població del Perelló per la seva inquietat i activitat social.
Aquest grup d’assessorament es reuniria un cop al mes, de manera periòdica i si cal,
de forma extraordinària quan fos necessari per debatre les propostes de la regidoria i
les seves pròpies.
Amb la resta de departaments de l’ajuntament, joventut col·laborarà de manera
transversal amb les iniciatives pròpies i les que necessitin d’ella per a col·laboracions i
actuacions conjuntes per poder desenvolupar els projectes escollits.
La metodologia que s’utilitzarà per al disseny i l’avaluació és de caire participatiu
(consell o assemblea de joves; implicació de l’associació en la detecció de les
necessitats i en l’elaboració dels objectius).
L’equip impulsor treballarà tant en la realització d’aportacions al diagnòstic del
municipi, com en la planificació del pla, realitzant propostes d’actuació.
La coordinació d’aquest equip serà clau per establir un sistema eficaç de comunicació i
intercanvi i un marc que possibiliti l’acció dels grups o persones que als diferents
moments es vegin implicats al Pla.
Seran funcions prioritàries del coordinador/a del grup la sensibilització i coordinació
dels actors implicats, articulant la participació i afavorint l’intercanvi d’informació entre
la ciutadania i els nivells polítics i tècnics.

5.2- El treball interinstitucional:
L’Ajuntament manté una estreta relació amb l’oficina jove del Consell Comarcal i amb
la Coordinadora de Joventut de les Terres de l’Ebre que donen suport a les iniciatives
locals i supleixen la manca de polítiques i iniciatives locals amb les que implementen a
nivell comarcal, provincial i nacional.
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5.3.-La Participació Jove
Aquest tercer nivell ha de reflectir les actuacions i els programes desenvolupats pel
teixit associatiu, formalitzat o no, en matèria juvenil i dins el nostre àmbit territorial.
D’aquesta manera, al Perelló, els joves són interlocutors directes amb les diferents
regidories però des de l’associació a la que pertanyen. El que es pretén és dinamitzarlos i assessorar-los per a què reactivin l’associació de joves, tal i com hem mencionat
anteriorment. Aquesta reactivació és important per poder identificar un interlocutor
directe. Mentre aquesta associació no es reactivi, es formarà un grup de joves amb
incidència al vida social del municipi perquè vehiculin les demandes del sector que
representen en la política local i participin en les accions de difusió dels programes que
es recullen en aquest pla.
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6.- AVALUACIÓ

El Pla Local de Joventut és un document de treball planificat per als propers 2 anys, el
qual està obert a possibles modificacions o noves incorporacions. Per tant, es
important realitzar una avaluació continua dels programes que es vagin executant.
L’avaluació la realitzarà la pròpia regidoria de joventut de l’Ajuntament. En alguns
casos, les reunions amb àmbit polític, grup de joves i tècnics, han de fer aflorar
aquesta mateixa avaluació que cerquem.
En primer lloc, cal realitzar una tasca contínua de recollida de dades sobre la
realització de cada actuació, dades que variaran en funció de cada projecte i per a les
quals s’hauran de preparar els instruments adients. L’observació de les activitats, les
reunions amb joves participants implicats i amb els agents que desenvolupin l’activitat
ens permetran fer un dibuix de com s’ha desenvolupat l’actuació des de la seva
preparació i si ens porta cap als objectius plantejats i si realment donen solució a les
necessitats i problemàtiques dels joves.
La mateixa recollida de dades ens pot fer veure amb l’avaluació contínua que
suposa, si apareix algun fet significatiu que pot requerir modificacions vers les
actuacions. També l’opinió dels beneficiaris de l’actuació s’haurà de valorar, opinió que
s’obtindrà mitjançant converses més o menys formals amb ells. En que s’ha
L’avaluació final ha de ser un “informe d’avaluació” que no només ens informi de si
hem fet o no una anàlisi de la realitat, si la nostra intervenció ha estat o no coherent,
eficaç o eficient; sinó que ens doni resposta, sobretot, als "per què". Que posi sobre la
taula els motius del perquè les nostres polítiques han estat, o no, accessibles; han
estat, o no, útils, conegudes i ben valorades pels diversos agents implicats. En aquest
sentit, i d’acord amb el que entenem que han de ser les finalitat de l’avaluació,
l’informe final haurà d’orientar-nos en relació al per què i el com podem millorar en
relació a cadascun dels aspectes treballats (eficàcia, eficiència, cobertura, etc.) i
finalment, ajudar-nos a reorientar els propers Plans i Projectes de joventut.
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7.- DIFUSIÓ
La difusió d’aquest pla i programes que conté es farà en diferents àmbits:
1.- Difusió d'àmbit supramunicipal.
Es difondrà el pla i programes mitjançant una nota de premsa als mitjans de
comunicació del territori amb major cobertura a les Terres de l'Ebre, per tal de
compartir l'experiència amb la resta de municipis del territori.
2.- Difusió d'àmbit municipal.
Es difondrà el pla, programes i els objectius del mateix a la revista d'informació
municipal L'Ajuntament Informa, i un article a la revista local L'Abeurador.
Es farà una penjada de cartells de les convocatòries per l’eix comercial i als
equipaments municipals i també per megafonia municipal i l’aplicació de mòbil ebando.
El principal canal de difusió serà a través del portal web municipal i la difusió del
mateix per les xarxes socials facebook, twitter i whatsapp.
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8.- CRONOLOGIA

El programes exposant en aquest pla es duran a terme durant els propers 2 anys, amb
la següent previsió, tot i que cal remarcar que són programes complementaris i
s’implementaran al mateix temps:

PROGRAMA 1: REACTIVAR L’ASSOCIACIÓ DE JOVES LOCAL
Anualitat 2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. Disseny i presentació
Anualitat 2018-2019
2. Implementació
Anualitat 2019
3. Avaluació

PROGRAMA 2: JOVE, TREBALLA AL MÓN DEL LLEURE
Anualitat 2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. Disseny i presentació
Anualitat 2018-2019
2. Implementació
Anualitat 2019
3. Avaluació

PROGRAMA 3: JOVE, INFORMA’T
Anualitat 2017
1. Disseny i presentació
Anualitat 2018-2019
2. Implementació
Anualitat 2019
3. Avaluació
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9.- PRESSUPOST

Com ja hem mencionat anteriorment la regidoria de joventut és una regidoria
compartida amb Esports, que a la vegada comparteix partida pressupostària amb les
àrees d’educació i cultura.
La dotació anual a la partida 2017/330-22609 – Activitats culturals tradicionals,
d’esbarjo i esportives, és de 38.000,00€
Per poder fer front als programes establerts i d’acord amb la capacitat pressupostària
d’aquest ajuntament caldrà establir les prioritats anuals en cadascuna de les àrees
atribuïdes a aquesta partida per poder implementar de forma real els programes
d’actuació que es recullen en aquest pla, i en la mesura del possible, any rere any
caldria augmentar la dotació pressupostària de la partida o crear una partida exclusiva
per les despeses de joventut.

DILIGÈNCIA:
Aquest Pla ha estat aprovat en sessió plenària de data 26 de setembre de 2017
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