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INTRODUCCIÓ: EL MUNICIPI DE RIBA-ROJA D’EBRE

El tram riba-rojà del riu ha estat i és protagonista de la vida de tot el territori, a més de
possibilitar, amb la seva amplada i majestuositat, la pràctica de la pesca i de diversos
esports nàutics.

L’evolució històrica de la zona, amb la petjada de sarraïns i els templers, ha ocasionat
la característica configuració del nucli antic de Riba-roja, on destaquen les restes del
castell templer i el mirador de la Pena.
El present de Riba-roja gira a l’entorn de la diversificació econòmica i una creixent
dinàmica cultural i associativa. La gran aposta de futur és el desenvolupament
agrícola, turístic i industrial sostenibles.

El municipi de Riba-roja ocupa una extensió
de 99,14 km2 i és situat al NW de la
comarca, a banda i banda de l'Ebre, des de
poc després de la seva confluència amb el
Segre fins al pantà de Flix.

És un dels catorze municipis que configuren
la Ribera d’Ebre. Limita amb l’Aragó i és el
primer nucli de població que troba l’Ebre en
entrar a Catalunya.

El riu Ebre entra al terme de Riba-roja
encaixonat per serralades, i en surt
descrivint el meandre on es troba la vila.
Tot el territori és un conglomerat de
muntanyes, valls, barrancs i paisatges
fluvials de gran bellesa, amb rics i variats
ecosistemes.
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1. PRESENTACIÓ

Mitjançant el Pla Local de Joventut, avaluem les polítiques de joventut incloses en
l’anterior Pla i les realitzades al municipi fins ara. Això ens permet conèixer les
necessitats dels joves del nostre poble, marcar-nos uns objectius i intentar assolir-los
en el nou Pla Local de Joventut.

Així, l’actual Pla té com a propòsit fer, d’una banda, un anàlisi i diagnosi de la realitat
dels joves de Riba-roja d’Ebre en relació a diferents aspectes sociodemogràfics i
estructurals, laborals, educatius, necessitats principals, demandes d’intervenció a nivell
municipal, etc.; i de l’altra, i com a conseqüència d’aquesta diagnosi, dissenyar i
elaborar línies d’actuació per al nou Pla Local de Joventut.

Un dels principals objectius és poder aconseguir desenvolupar veritables polítiques de
joventut, intentant que impliquin transversalment totes les àrees i que es tinguin en
compte a l’hora d’elaborar el pressupost municipal.

Per tal de dissenyar el Pla Local de Joventut hem comptat amb el suport de l’OSJ del
Consell Comarcal i hem seguit les pautes de treball proposades al Pla Nacional de
Joventut. Tant mateix, hem realitzat un anàlisi de la realitat juvenil tal i com proposa
l’Observatori Català de la Joventut.

L’anàlisi de la realitat juvenil l’hem realitzat a partir d’una anàlisi quantitativa i una
anàlisi qualitativa. L’anàlisi quantitativa es basa en les taules de dades de l’IDESCAT
confeccionades pel mateix observatori, i també en les dades del padró municipal
actualitzant les que es refereixen a immigració, edat i sexe.

L’anàlisi qualitativa l’hem realitzat a partir dels grups de discussió entre joves i experts
del territori en matèria juvenil, establerts segons el número d’habitants del nostre
municipi. D’altra banda, hem actualitzat aquest anàlisi tenint en compte l’opinió de
diversos grups de joves associats i no associats, així com també la visió que en tenen
d’aquesta realitat la informadora juvenil, l’AODL i les diferents àrees implicades en
joventut.

Primer de tot, hem fet una visualització del conjunt d’actuacions, serveis i programes
desenvolupats per l’àrea de joventut i les altres àrees. Hem dut a terme un anàlisi de la
realitat juvenil, comparant la joventut del nostre municipi amb la resta de la Comarca i
Catalunya (aproximació quantitativa). Desprès des fer diverses reunions amb els joves i
de mantenir grups de discussió, hem fet l’aproximació qualitativa sobre la situació de
la joventut i les seves necessitats i problemàtiques. Per últim, hem dissenyat les
diverses actuacions que es duran a terme dins el nostre Pla Local de Joventut.

Per fer veritables polítiques de joventut s’ha de treballar transversalment, implicant la
resta d’àrees, institucions i de manera molt directa als mateixos joves i sobretot,
encertar en el diagnòstic a partir d’una bona detecció de les necessitats i problemes
dels joves. El Pla Local de Joventut és l’eina adient per aconseguir-ho.
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2. ANÀLISI DE LA REALITAT MUNICIPAL

2.1. Recursos humans

Per poder desenvolupar el Pla Local i totes les actuacions o procediments recollits en
ell hem comptat amb la col·laboració dels tècnics de joventut del Consell Comarcal i de
les Terres de l’Ebre, donat que el municipi no compta amb un tècnic de joventut propi.
D’altra banda, tenim l’ajuda de la informadora juvenil del PIJ, la Regidoria de Joventut,
la resta de l’equip de Govern juntament amb els tècnics municipals i sobretot amb la
col·laboració directa dels joves del municipi i les seves associacions.

Per realitzar aquest Pla hem comptat també amb l’AODL, qui mitjançant el contacte
directe amb aquesta joventut, per tal d’orientar-los en el món laboral i formatiu, pot
arribar a fer-nos un anàlisi de la realitat de les perspectives de futur que té la joventut
de la nostra localitat. Amb les noves perspectives que s’obren per a la localitat, la
joventut i les seves necessitats són un punt clau per a que les actuacions que s’han de
dur a terme en els pròxims anys puguin tenir èxit i ser profitoses per a tota la població.

No tenim que oblidar que al municipi, a banda de l’Associació de Joves, existeixen
altres associacions de diversos àmbits que ens presten la seva ajuda quan se’ls
sol·licita: l’ADF, la Colla De Diables “Figots Satànics”, l’Associació Cultural Los Músics de
Riba-roja d’Ebre, la Joventut Esportiva de Riba-roja d’Ebre, el Club de Tennis Riba-roja,
els Quintos i el Cos de Voluntaris de Protecció Civil, integrat majoritàriament per joves.

Finalment els monitors i professors encarregats del desenvolupament d’activitats,
principalment esportives o lúdiques i culturals: monitor d’esports i lleure, i professora
de l’aula d’art.

També cal tenir en compte els premonitors i monitors de lleure, així com els que han
realitzat el Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIATE). Aquests treballen exclusivament
dedicats als joves i constitueixen una eina imprescindible pel bon funcionament del
nostre Pla Local de Joventut.
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2.2. Recursos financers

Una de les línies d’actuació prioritàries del nostre Pla Local de Joventut és el foment de
l’emancipació entre els nostres joves. És per aquest motiu que dins la línia d’actuació
de l’emancipació hem intentat desenvolupar actuacions en tots els eixos que formen
part important de la vida dels nostres joves.

D’aquesta manera, hem previst realitzar actuacions en ocupació, educació, salut,
habitatge i cultura, incloses en cinc dels sis projectes a desenvolupar durant els
propers quatre anys: Anem per feina, Formació Jove, Salut Activa, Habitat i Temps
Jove.

Per últim, també durem a terme un sisè projecte d’actuacions, Riba-roja es Mou, que
correspon a la línia de participació.

Tot seguit incloem un quadre on es poden observar les diferents actuacions de cada
projecte, l’eix al qual pertanyen i el pressupost destinat a cadascuna.

QUADRE 1: RECURSOS FINANCERS

LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ

PROJECTES ACTUACIONS DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS EIX PRESSUPOST
ANUAL

SOL
(Servei
d’Orientació
Laboral)

Servei d’orientació i
assessorament laboral.

Ocupació

1000€

BIF
(Borsa
informativa i/o
formativa)

Difusió de les ofertes de feina del
territori i borsa de treball.
Difusió de l’oferta formativa del
territori.
Realització, com a mínim, de dos
cursos formatius al llarg de l’any.

Ocupació i
formació

800€
Anem per
feina!

Laboràlia

Contractació de joves del municipi
formats en el món del lleure i
l’esport: 6 durant el “Parc de
Nadal”, 6 durant el “Viu l’estiu” ,
3 durant les “Nits d’Estiu” i 1
monitor de natació
- 33% de contractació jove a l’estiu
(poliesportiu)
- 1 jove per a la gestió del Casal de
Joventut

Ocupació

24.000€

Transporta’t!
Transport dels joves que cursen
estudis no obligatoris (Batxillerat i
CF)

Mobilitat i
educació

20.000€

Connecta’t! Cursos i actuacions al Telecentre Educació 500€

Informa’t!
Xerrades i exposicions
relacionades amb el món juvenil

Educació en
valors 300€

Formació
Jove

Sigues creatiu!
Murals i Graffitis que ajuden a
conservar l’entorn

Educació en
valors 300€
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ

PROJECTES ACTUACIONS DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS EIX PRESSUPOST
ANUAL

PromoHabitat
Promoció d’habitatges de
protecció oficial

Habitatge
0€

Habitat

InfoHabitat
Servei d’orientació i
assessorament sobre la compra i
el lloguer d’habitatge.

Habitatge

0€

Salut Activa Tria Salut!

Difusió del diferents dies
mundials de la salut (la SIDA,
contra el tabac...)
Xerrades, exposicions i/o tallers
relacionats amb la salut.

Salut

300€

Temps Jove FesTrad

Diferents actuacions relacionades
amb l’oci juvenil i la preservació
de tradicions locals (Concerts,
Vestits tradicionals pubilles i
hereus, “Tunning”, “Puenting”,
Jornada Cultural, Nit Celta...)

Cultura

29.000€

LÍNIA D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ

PROJECTES ACTUACIONS DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS EIX PRESSUPOST
ANUAL

Jove Solidari
Cos de Voluntariat de Protecció
Civil. Jornada Cultural. 5.600€

Trobada Diables
III Trobada de Diables de les
Terres de l’Ebre. 6.000€

Engresca’t

Integració de la música el teatre la
poesia i els hàbits saludables.
Vivim el teatre. Riba-roja al carrer.
Trobada poètica a Riba-roja.
Marxa de la Lluna Plena.

Foment de
la
participació

10.370€

Espai Jove
Suport de les activitats
desenvolupades per l’Associació
de Joves.

Associacioni
sme

2000€

Riba-roja es
Mou

Dinamització
Digital

Taller de curtmetratges.
Tècniques audiovisuals. Concurs
de Cartells. Fotografia’t.

Educació en
valors,
foment de
la
participació
i la cultura. 4.250€
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2.3. Recursos funcionals

Podem parlar, en aquest sentit, de tres tipus de recursos, en un primer lloc els recursos
com a Entitats Juvenils, com a grups de referència inicial per a tota la joventut local,
en aquest espai podem parlar de:

 L’Associació de Joves de Riba-roja d’Ebre.

 Colla de Diables “Figots Satànics”.

 L’Associació Cultural Los Músics de Riba-roja d’Ebre.

 Els Quintos/es, que tot i no ser una entitat realitzen diverses actuacions durant
el seu any de “celebració”.

 Grups Musicals: grups de diverses temàtiques: rock, puynk, batucada,
grallers...

En un segon lloc, podem parlar de les instal·lacions que aquestes associacions fan
servir per poder portar a terme les seves actuacions:

 Casal de Joves.

 Biblioteca.

 Telecentre.

 Sala Polivalent de l’Ajuntament.

 Punt d’Informació Juvenil.

 Oficina de Desenvolupament Local.

 Oficina d’Assessorament Laboral i Formatiu.

 Borsa de Treball.

 Local de l’Associació de Joves.

I per últim, a part d’aquestes instal·lacions, també parlem d’altres que els joves de la
nostra localitat fan servir habitualment per realitzar tots els actes que duen a terme:

 Poliesportiu i Pavelló Municipal.

 Camp Municipal d’Esports.

 Aula d’Art.

 Escoles de Ioga i Judo.

 Àrea de pesca.

 Club Nàutic. Port Fluvial Sant Francesc.

 Societat “La Llum del Dia”

 Ermites de Berrús i Santa Madrona.

 Plaça ENHER.

 Plaça del Forn.

 Plaça del Refossar.
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3.VISUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

3.1.Actuacions realitzades per l’administració pròpia

3.1.1. Actuacions realitzades per la Regidoria de Joventut

Des de la Regidoria de Joventut del municipi i amb l’ajut de l’OSJ del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, es procura implicar a la majoria de regidories d’aquest Ajuntament
en les diverses actuacions dirigides als joves, destinant-hi part dels seus recursos. Hi
ha actuacions que es desenvolupen des de la pròpia regidoria i d’altres, la majoria, que
pretenen implicar a la resta d’àrees, actuant així de manera transversal en matèria de
joventut.

A continuació s’expliquen el conjunt de serveis, actuacions i programes desenvolupats
des de la Regidoria de Joventut, i des d’aquesta regidoria conjuntament amb d’altres
àrees, durant els últims anys, és a dir, els inclosos a l’anterior Pla Local de Joventut.

Eix: Educació

Activitat: Suport al curs de monitor de lleure realitzat pel Consell Comarcal
El Consell Comarcal ha anat realitzant durant l’estiu de 2009 de monitor de lleure, al
qual es van inscriure alguns dels joves del nostre municipi. Aquest curs va durar dues
setmanes, una setmana es va realitzar al municipi veí de Flix, i l’altra, al nostre
municipi. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Joventut se’ls hi van facilitar les
instal·lacions i els mitjans necessàries per al desenvolupament d’aquest curs, així com
per al desenvolupament del monogràfic “Integració d’infants”.

Activitat: Conscienciació sobre la importància del reciclatge
S’han realitzat diferents xerrades sobre la importància del reciclatge així com tallers a
l’escola municipal explicant els usos dels diferents contenidors.

Activitat: Monogràfics
S’han realitzat diferents monogràfics de 90 h durant el setembre del 2009 orientats als
joves de temàtiques variades organitzats per l’Ajuntament, Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre on els participants pagaven una petita part.

Eix: Ocupació

Activitat: Servei d’orientació i assessorament laboral a través del PIJ
Aquesta activitat ha consistit en informar i orientar els joves respecte els diferents
recursos disponibles relacionats amb el món laboral, és a dir, llocs o institucions on
poder informar-se sobre: estratègies i habilitats per enfrontar-se al procés de recerca
de feina, canals i tècniques de recerca de feina, autoocupació, estudis o sortides
professionals, contractes, convenis, nòmines...
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Activitat: Difusió de les ofertes de feina del territori
Hem difós les ofertes de feina del territori per tal de possibilitar l’accés al major
nombre possible de joves, i en condicions òptimes facilitar-ne la col·locació. Aquestes
ofertes les hem optés mitjançant un ampli ventall de fonts d’informació (webs, revistes
de la zona, borsa de treball del Consell Comarcal, cartelleria, anuncis, etc.).

Activitat: Cursos relacionats amb les TIC
S’han desenvolupat una sèrie de cursos relacionats amb les noves tecnologies al
Telecentre, garantint la igualtat entre els joves ja que hi ha alguns que no tenen la
possibilitat d’accedir a aquestes tecnologies des de la pròpia llar i que per tant, poden
arribar a formar part dels joves en risc d’exclusió social. Referent a aquesta activitat,
val a dir que els joves han trobat aquests cursos massa elementals i que ens han
demanant d’altres cursos més específics, per la qual cosa en el desenvolupament dels
següents cursos tindrem en conte la seva petició.

Eix: Habitatge

Activitat: Servei d’informació i orientació a través del PIJ
Des del Punt d’Informació Juvenil, la informadora juvenil informa a tots els joves
interessats sobre qualsevol tipus de consulta relacionada amb l’habitatge: subvencions
per compra o rehabilitació, ajuts al lloguer, habitatges de protecció oficial, etc.

Eix: Salut

Activitat: Curs nutrició
Aquesta actuació ha inclòs dos tipus d’activitats. Per una banda, un seguit de xerrades
per als joves sobre nutrició, piràmide alimentària i trastorns alimentaris com l’anorèxia
o la bulímia a càrrec d’una especialista en dietètica i nutrició. Per altra banda, un curs
de cuina on s’han ficat en pràctica alguns dels coneixements adquirits, finalitzant amb
un sopar popular per a tots els assistents al curs.

Activitat: Dinamització d’ entitats esportives
Aquest passat any 2011 després de realitzar varies reunions amb els joves del municipi
s’ha recuperat un club esportiu: La Joventut Esportiva de Riba-roja d’Ebre
desapareguda des del 1998, s’ha ajuda’t en la constitució de la junta, la redacció dels
estatus així com el suport econòmic inicial per engegar l’activitat. A resultat tot un
revulsiu pels joves, tant pels que formen part de l’equip com per la dinàmica
participativa que s’ha generat al voltant dels partits de futbol.
Una altra entitat esportiva que s’ha reactivitat després de més de 15 anys d’inactivitat
ha estat el Club de Tennis Riba-roja, actualment estan realitzant cursos amb un total
d’unes 40 persones participants.
També en la mateixa linea que les anteriors aquest any 2012 s’ha constituït nova junta
del Club Nàutic Riba-roja, on s’estan renovant les instal·lacions i la zona nàutica per
poder realitzar cursos de piragua, rem i activitats nàutiques.
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Eix: Participació

Activitat: Potenciació del Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
Un dels elements clau per al bon desenvolupament de les polítiques de joventut ha
estat la instal·lació del Punt d'Informació Juvenil a la biblioteca. Aquest PIJ consta de
ordinadors i d’un espai propi i diferenciat dintre de la biblioteca municipal on es pot
trobar material informatiu per a joves sobre diferents temàtiques, a més del suport
d’una persona formada com a informador juvenil.

Activitat: Dinamització i gestió del Casal de Joventut
Amb l’ajuda de l’Associació de joves s’han realitzat activitats durant tot l’any al Casal
de Joves fomentant la participació i la implicació dels mateixos joves en la realització
de les activitats. Actualment s’estan realitzant reunions per dinamitzar l’espai
conjuntament amb la regidoria.

Activitat: Conveni amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la contractació
d’un tècnic de joventut compartit

Seguint en la línea del pla anterior aquests passats anys em comptat amb un tècnic de
joventut compartit entre diversos municipis de la Ribera d’Ebre, oferint d’aquesta
manera un millor servei en matèria de joventut. El tècnic de joventut ens ha estat
imprescindible per tal de potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació en matèria
juvenil, treballant d’una manera directa amb la Regidoria de Joventut del municipi i
amb l’Associació de Joves.
Aquest any el conveni s’ha abolit per que des de la direcció general de joventut s’ha
decidit subvencionar directament als Consells Comarcals.

3.1.2 Actuacions realitzades per la Regidoria de joventut conjuntament amb altres
regidories

Eix: Educació

Activitat: Consolidació i dinamització del servei de Telecentre
Cal destacar la consolidació i dinamització del servei de Telecentre, que de moment
consta amb nou ordinadors i que constitueix una eina imprescindible per a molts joves
del municipi, tant pel que fa a la consulta com per la formació.

Activitat: Aula d’art
Es realitzen diversos cursos artístics com per exemple pintura, escultura, construcció
de caps grossos, maquetisme, fabricació de cases de nines, aerografia, dibuix manga,
modelisme i treballs manuals en general. Els alumnes es fan càrrec de part del material
i l’ajuntament subvenciona el professor i la resta del material. Cal destacar els darrers
anys dos joves artistes del municipi, la Roser Gay Guanyador de la Convocatòria d’Art
Jove de les Terres de l’Ebre 2008 i l’Adrià Cid, guanyador del Certamen Internacional
de Monuments (2006) a Barcelona i Estrasburg i Guanyador de la Convocatòria d’Art
Jove de les Terres de l’Ebre 2010.
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Activitat: Graffitis i murals
S’han subvencionat íntegrament la realització de graffitis i murals al poble. S’ha pogut
comprovar que ajuden a conservar l’entorn ja que disminueixen les pintades a d’altres
indrets del municipi i doten d’atractiu algunes zones degradades del municipi.

Eix: Ocupació

Activitat: Contractació temporal de joves del municipi amb el projecte “Anem per
feina”
Mitjançant aquesta activitat hem aconseguit l’ocupació de joves del municipi en
períodes de vacances escolars per a la realització d’activitats del món del lleure, l’oci
alternatiu i l’esport; així com, tallers de reciclatge i activitats relacionades amb la salut.
La contractació d’aquests joves formats com a premonitors de lleure, monitors de
lleure o tècnics esportius s’ha realitzat durant el Parc de Nadal, el Casal d’Estiu i les
activitats dirigides als joves durant el programa “Nits d’Estiu”. S’ha demostrat que el
projecte ha esdevingut tot un èxit, alguns dels monitors que van començar a formar-se
en aquest àmbit han continuat els estudis en les diferents disciplines educatives i
socials.

Eix: Habitatge

Activitat: Habitatges de Protecció Oficial
L’Ajuntament recentment ha adquirit una edificació propera al casc antic amb la idea
de convertir-lo en habitatges de Protecció Oficial per a compra o lloguer per a joves.
S’està realitzant l’estudi previ per part de la Subdirecció General d’Habitatge, s’estima
que hi haurà 3 habitatges amb pàrquing amb un cost aproximat de 200.000 €.
Es va fer un sondeig dels joves interessats en adquirir o llogar habitatge de protecció,
de les setanta tres persones inscrites de moment, cinquanta nou són joves.

Eix: Salut

Activitat: Campanyes informatives
S’ha implicat als joves en campanyes com la del Dia Mundial de la SIDA, col·laborant en
la tria del material necessari per a aquesta campanya (tríptics, calendaris...) i
participant activament en la seva divulgació. Durant el dia mundial de la SIDA es
reparteixen llaços, preservatius, tríptics informatius a les oficines de l’Ajuntament, al
PIJ i en col·laboració amb l’Associació de Joves.
D’altra banda, s’han realitzat un seguit de xerrades al PIJ relacionades amb la salut i els
nostres joves: Xerrada sobre mètodes anticonceptius a càrrec d’una llicenciada en
farmàcia, xerrada sobre la SIDA a càrrec d’un expert en la matèria, Xerrada sobre
drogues, etc.

Activitat: Cursos de natació específics
Cursos de natació específics destinats a joves amb malalties o lesions com són
desviacions de columna i altres problemes als ossos, a més de joves que vulguin
millorar la seva condició física o millorar el seu estil.
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Activitat: Torneigs de futbol sala
S’han realitzat diferents torneigs de futbol sala, basquet i altres esports durant tot
l’any afavorint els hàbits saludables, la participació i la cohesió dels joves.

Activitat: Bicicletada populars
Durant l’Agost es va realitzar una sortida oberta a totes les edats durant tot un matí
seguint un circuit per la població i els voltants on s’anaven realitzant algunes parades i
es comentava sobre la fauna i la flora de la zona, l’activitat va ser un èxit d’assistència.

Activitat: Nits d’Estiu
Recull d’una sèrie d’activitats esportives que aporten valors que allunyen als joves de
comportaments agressius i de conductes de risc que es venien detectant especialment
a les nits d’estiu. Per aquest motiu, cada nit es van realitzar activitats esportives com
bàsquet, voleibol i futbol sala des de les 22 h a les 24:30h. Cal destacar l’activitat com
un èxit, ja que els joves participen activament i ha esdevingut com una activitat fixa en
el calendari anual.

Activitat: Cursa de Nadal
Aprofitant les dates festives del Nadal, es va realitzar una cursa per franges d’edat, on
s’intenta promoure els hàbits saludables entre els més petits així com afavorir la
cohesió social i la participació, la peculiaritat d’aquesta cursa es que els participants
tenien que anar amb algun detall nadalenc.

Eix: Cultura

En els últims anys les activitats culturals relacionades amb els joves han anat en
augment, l’Associació Cultural Los Músics de Riba-roja que des de l’any 2009 realitzen
activitats culturals com xerrades, tallers, exposicions artístiques, concerts musicals
amb temàtiques diferenciades donant suport als musics locals com comarcals així com
activitats relacionades amb el patrimoni i la història del municipi han implica’t a una
massa de joves que de manera indirecta participen i potencien la cohesió social.

S’han realitzat al llarg de l’any diferents activitats relacionades amb els joves i la
cultura com a medi de diversió i alhora, com a medi de conservar les nostres tradicions
i costums. Les principals han estat: la realització de diversos concerts de rock, la
subvenció dels vestits tradicionals catalans per als hereus i les pubilles de cada any,
etc. Cal destacar les actuacions desenvolupades pels joves amb motiu de
l’agermanament del nostre municipi amb el municipi francès de Solignac. Aquestes
actuacions han tingut lloc en els dos municipis, alternant-se en el decurs dels anys i
han consistit en: viatge als corresponents municipis, competicions esportives, actuació
del grup de diables, sopar de germanor, etc.
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Eix: Mobilitat

Activitat: Transport dels joves que cursen cicles formatius o batxillerat fora del
municipi
Els joves del nostre municipi s’han de desplaçar diàriament amb l’autobús a l’Institut
de Flix per realitzar Cicles Formatius o Batxillerat. Aquesta és una necessitat primordial
per a la formació dels nostres joves. Els costos d’aquests transport contribueixen a
agreujar la situació de moltes de les famílies del municipi, ja que suposa un cost molt
elevat. Per aquest motiu, i pensant sempre en el futur dels nostres joves, vam decidir
sufragar els costos d’aquest transport, essent una quantitat força important dins el
pressupost destinat a joventut. Val a dir, que aquest servei no té res a veure amb el
transport a l’IES dels alumnes d’ESO, ja que aquest transport fa referència única i
exclusivament a la formació no obligatòria dels nostres joves.

Eix: Participació

Activitat: Medi ambient i joventut
Pel que fa en matèria de participació, han estat molts els joves del nostre municipi que,
conjuntament amb l’ADF, s’han implicat en actuacions relacionades amb el medi
ambient i que han anat destinades a la neteja de l’entorn de l’ermita de Berrús, la zona
del pantà de Riba-roja i a la repoblació forestal.

Activitat: Suport a les activitats desenvolupades per l’Associació de Joves
D’altra banda, l’Ajuntament ha donat suport a diverses activitats desenvolupades per
les distintes associacions de joves, com poden ser els diferents concerts de rock que
s’organitzen al llarg de l’any, les sortides a la neu, etc.

3.2. Actuacions realitzades per altres administracions

3.2.1. Actuacions realitzades per l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre

Si visualitzem la resta d’administracions, la que tenim més propera és el Consell
Comarcal que, des de l’Oficina de Serveis a la Joventut (OSJ), manté una relació directa
amb la regidoria de Joventut de l’ajuntament i fa una sèrie d’actuacions d’àmbit
comarcal que beneficien tots els ajuntaments. La majoria d’activitats organitzades des
de l’OSJ són itinerants, la qual cosa permet que tots els municipis de la comarca se’n
puguin beneficiar.

Actuacions i programes desenvolupats pel Consell Comarcal que beneficien joves del
municipi:
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Educació

Ja fa anys que el Consell Comarcal du a terme el programa “Coneix i decideix”, donada
la necessitat d’informació que cal que rebin els joves dels diferents itineraris formatius.
S’apropa la informació directament als centres educatius i els joves també tenen la
possibilitat d’acudir o de contactar amb l’OSJ sempre que els calgui a la recerca
d’informació.

D’altra banda, i en aquesta línia, s’apropa també als centres educatius xerrades sobre
diversos temes d’interès per als joves com poden ser, per exemple, xerrades sobre
pírcings i tatuatges, addicció a les pantalles, maltractaments de gènere, etc.

Relacionat amb l’àmbit del treball, s’organitzen cursos que són d’interès per als joves i
que tenen l’objectiu de donar-los feina en períodes vacacionals o d’apropar-los diversa
formació de qualitat a la comarca, com són cursos de monitors o directors de lleure, de
socorrisme, etc.

Altres activitats que es fan relacionades amb l’educació són: el cicle de xerrades
“Parlem dels nostres fills”, adreçades a pares d’adolescents i joves en què l’objectiu
també és tractar diversos temes conflictius per als pares per tal de millorar l’educació
que donen als seus fills.

D’altra banda, el Telecentre comarcal promou cursos virtuals d’informàtica; el
Departament d’Educació disposa d’una Escola d’Adults a Móra d’Ebre amb diferents
tipus de formació, entre d’altres.

Ocupació

Com a eina més actual i atractiva pel jovent volem destacar la borsa de treball en línia
que podem trobar al web de l’OSJ i que permet que els joves puguin consultar les
ofertes de treball d’àmbit comarcal i algunes de comarques veïnes. Aquesta borsa té la
particularitat que permet que els joves puguin estar informats mitjançant una única
borsa de totes les ofertes de treball presents al territori, ja que ressegueix moltes
altres borses que tenen ofertes de feina de la zona puntuals. També permet que els
joves que busquen feina puguin penjar la seva demanda de treball mitjançant petits
anuncis al mateix web.

El sistema és dinàmic i les ofertes de feina estan un màxim de temps d’un mes
penjades a la borsa de treball per tal que no quedin obsoletes. També s’envia un
correu setmanal a tots els ajuntaments, entitats i persones interessades a buscar feina
amb les noves ofertes que s’han rebut.

En el mateix àmbit del treball, el Consell Comarcal disposa del departament de
Dinamització Econòmica on es fan tasques de foment de la creació de treball estable
(mitjançant ajuts a les empreses que creen llocs de treball estables), es pot accedir al
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Servei Autoempresa del Departament de Treball, es pot demanar informació i
assessorament per a la creació de noves empreses, etc.

El departament d’Informàtica, mitjançant el Telecentre comarcal i les seves seus locals,
també procura fomentar el teletreball.

Tal com comentàvem anteriorment, l’OSJ organitza anualment alguns cursos destinats
a joves i que també tenen com a objectiu facilitar l’accés al món del treball: cursos de
monitors i directors de lleure, curs de manipulador d’aliments, curs de socorrisme
aquàtic, etc., a més de promoure la formació d’adults o qualsevol formació en línia que
faciliti l’accés dels joves al món laboral.

Habitatge

El Consell Comarcal disposa de l’Oficina Jove d’Habitatge, una oficina que té com a
objectiu oferir pisos de lloguer a un preu just i informar i dur a terme els tràmits
corresponents per sol·licitar els ajuts que publica la Generalitat de Catalunya. D’altra
banda, la borsa també compta amb una base de dades de persones que busquen casa
per llogar.

D’altra banda, el consell comarcal també compta amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge
on es pot demanar informació sobre subvencions i ajuts per a l’adquisició, rehabilitació
i lloguer d’habitatges. També s’hi poden fer tràmits per obtenir la cèdula
d’habitabilitat, etc.

Per altra banda l’ OSJ disposa d’una borsa d’habitatge al web que es gestiona
conjuntament amb l’Oficina Jove d’Habitatge.

Salut

En aquest àmbit som conscients que queda molta feina per fer i que és imprescindible
el suport dels ajuntaments a la tasca de l’ OSJ per poder obtenir resultats satisfactoris.
Fins al moment s’han fet diferents activitats com són: la difusió dels dies mundials de
la salut mitjançant el web de Joventut o la potenciació de productes com el Som.nit de
Creu Roja. D’altra banda, des de l’OSJ es du a terme des de fa més de 10 anys una
jornada formatives sobre salut juvenil a l’Hospital de Móra d’Ebre dirigides a personal
sanitari i educatiu, inicialment, però a la qual, en les últimes edicions, hi ha
representants dels Mossos d’Esquadra, responsables de menjadors escolars, etc.

Cal destacar la tasca del departament de Serveis Socials amb programes per a joves
amb disminució, seguiment i coordinació dels joves en situació de risc, tramitació i
derivació a centres de salut i/o especialitzats, etc.
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Cultura

Per tal de promoure la cultura i les activitats lúdiques que es realitzen a cada municipi,
l’OSJ ha creat una agenda en línia al web que, a més a més, s’envia setmanalment a
una llista de distribució formada per correus electrònics d’ajuntaments, entitats i,
sobretot, joves. També es procura fomentar la creativitat juvenil mitjançant el suport a
entitats juvenils i culturals i es potenciar el concurs de postals de Nadal, entre d’altres.

Altres entitats com pot ser el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) també
promou la cultura entre els joves amb el premi llibresebrencs.org de relats curts a
Internet.

Des del 2009 es va crear el catàleg Ribera Músic, el qual pretén promoure els grups
musicals de la comarca. Els grups poden formar part de catàleg sol·licitant-ho a l’OSJ i
aquesta subvenciona una part de l’actuació d’aquests grups als ajuntaments. El
coneixement del Ribera Músic entre els ajuntaments cada cop és més gran i cada cop
és més valorat. Finalment, comentar que des de l’OSJ es dóna assessorament a
ajuntaments i grups sobre quins són els millors procediments, segons la legalitat, per
tal de fer aquestes contractacions.

Participació

Per tal de fomentar la participació l’OSJ procura que els ajuntaments incloguin els
joves en la creació, planificació i execució del pla local. També es fomenta la creació
d’entitats juvenils i se’ls dona suport en qualsevol temàtica. S’està estudiant la
possibilitat de dur a terme alguna activitat entre tots els ajuntaments i l’OSJ per tal de
fomentar-hi la participació de tots els joves de la comarca, però encara s’està
estudiant. Si més no, la voluntat manifestada per tots els regidors és la reunir-se
mensualment per compartir activitats i experiències, així com també la creació de
programes comarcals d’activitats.

Per tal de poder dur a terme aquestes gestions, organitzar-ne d’altres, etc., es compta
amb la figura de la tècnica compartida, que permet als regidors poder gaudir d’un
suport més important i personalitzat i ha facilitat la implantació de les polítiques de
joventut a la comarca.

3.3.Teixit associatiu juvenil

L’espurna de l’associació de joves va originar-se en el Pla 2004 – 2007, primer de tot,
va haver una sèrie de reunions entre els joves i l’àrea de joventut, assessorats pel OSJ
del Consell Comarcal de la Ribera. Es va crear el Consell Local de Joves integrat per 18
joves representatius dels joves del poble. Aquests joves van mostrar molt interès en
participar activament en polítiques de joventut, però no tenien prou en participar-hi,
volien ser els promotors d’altres, i es per això que el Consell Local de Joves va derivar
en l’Associació de Joves de Riba Roja d’Ebre, constituïda formalment.
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Des de llavors han passat varies juntes, algunes més enèrgiques que d’altres però
sempre amb activitat. L’any 2011 va haver un canvi de junta, aquesta s’ha mostrat
molt activa i ha organitzat varies jornades pel jovent.

Aquesta Associació té com a seu un local cedit per l’Ajuntament al recinte del
poliesportiu i ha rebut el suport de les àrees implicades en les diverses activitats que
han desenvolupat.

D’entre totes les actuacions dutes a terme per l’Associació cal destacar:

 Gimcana, sopar popular i concert a l’Ermita de Berrús.

 Concerts de rock.

 Festa de la piscina: activitats ludicoesportives i sopar popular.

 Col·laboració en les campanyes del dia mundial de la Sida i el dia mundial sense
tabac.

 Sortida a la neu.

 Neteja de l’entorn de l’ermita de Berrús, la zona del pantà de Riba-roja i
repoblació forestal conjuntament amb l’ADF.

 Gestió i dinamització del Casal de Joventut.

 Realització de campionats esportius.

 Col·laboració amb la festa de quintos.

 Col·laboració durant les vint-i-quatre hores de futbol sala i els campionats de
tennis taula.

Un altre punt a destacar són les actuacions la colla de diables Figots Satànics que
aplega un gran nombre de joves del municipi. Participen per Sant Joan, per les Festes
Majors, en la jornada d’entitats, amb l’agermanament amb Solignac i amb diverses
festes tradicionals del poble. Aquest grup compta amb 19 anys d’història. Durant el
proper any 2013 s’ha previst realitzar la Trobada de Diables de les Terres de l’Ebre i
realitzar varies activitats dins de la celebració del seu 20é aniversari.
També cal parlar de l’Associació Cultural Los Músics de Riba-roja d’Ebre, entitat de
caire cultural que properament constituiran una secció juvenil, entitat molt activa en la
dinamització de l’oferta cultural i participativa del municipi amb: organització de
concerts, tallers de música, dansa tradicional, tai-chi, projeccions de pel·lícules, etc.
Anualment preparen la Jornada Cultural i la Ruta Gastronòmica, diada on es realitzen
activitats, xerrades i tallers per nens, joves i adults, aquest any 2012 serà la 4ª edició.

Anualment les tres entitats, representatives de la joventut local, col·laboren
conjuntament en la realització de l’ENROJA’T una jornada d’entitats del municipi on
realitzen una gimcana per tot el casc antic ambientada amb la historia del poble i els
llocs emblemàtics, un sopar popular i un concert de música.

Dins el teixit juvenil cal destacar els Quintos/-es, que encara i no ser una associació,
cooperen en moltes de les actuacions desenvolupades al llarg de l’any al municipi:
muntatge del pessebre vivent de Nadal, festa de l’ermita de Berrús...
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4.ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

4.1. Aproximació quantitativa

Us presentem una anàlisi de Riba-roja realitzada a partir de les dades de l'IDESCAT i les
taules i gràfiques dissenyades per l'Observatori Català de la Joventut. Val a dir que hem
actualitzat algunes dades referents a sexe, edat i immigració segons les dades més
recent trobades al padró municipal.

POBLACIÓ

En els darrers anys l’evolució demogràfica de la població ha estat variable: mentre que
durant el període 1996 al 2001 la població va disminuir en gran mesura, a partir del
2002 s’ha viscut un increment demogràfic ( un increment de 33 persones entre 2001 i
2007) degut, en part, a l’arribada de població estrangera (especialment d’anglesos).
Aquest increment ha sofert un el procés invers l’any 2007 coincidint amb l’ inici de la
crisis econòmica i arribant a dades similars al any 2002 i estabilitzant la població fins
l’any 2011.

EVOLUCIÓ RECENT DE LA POBLACIÓ (PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS)

ANY NOMBRE HABITANTS

2011 1.321

2010 1.336

2009 1.348

2008 1.328

2007 1.332

2006 1.353

2005 1.357

2004 1.350

2003 1.339

2002 1.334

2001 1.329

2000 1.350

1999 1.377

1998 1.425
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Gràfic 1.1. Evolució de la població del municipi. 1981 - 2007

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d’habitants, Cens
1991 i 2001, Estadística de Població 1996. IDESCAT(1) Increment anual brut

Fent referència concretament als joves, el seu percentatge d’entre 15 i 29 anys
respecte a la resta de la població és d’un 17,1% l’any 2007, i passaria a ser d’un 22,7%
si hi afegíssim el quinquenni de 30-34 anys. La franja dels 10 als 14 anys i els futurs
joves del poble, presenten bastants menys individus que la resta de franges, el qual és
bastant preocupant.

El percentatge dels joves d’entre 15 i 29 anys del municipi ha mantingut una tendència
decreixent si comparem les dades dels anys 96, 2001 i 2003 ja que s’ha passat d’un
19,29% a un 17,93% (disminució d’un 1,37% entre l’any 96 i el 2001) i a un 17,48% el
2003 (disminució el 0,45%) fins arribar al 17,1% del 2007 ( amb una disminució del
0,83%). Aquesta proporció es manté similar amb les dades de la comarca, tot i que la
disminuït d’una manera més significativa passant d’un 19,35 % de l’any 2003 a un 18,1
% i per tant perdent un 1.25 %. En l’àmbit de Catalunya, podem observar que la
tendència és també negativa passant d’un 21.42 % del 2003 en un 19 % en el 2007
(una disminució del 2.42%).

Gràfic 1.2. Evolució de la població jove del municipi. 1981 – 2007
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d’habitants, Cens
1991 i 2001, Estadística de Població 1996. IDESCAT

El problema és que tot i que la tendència a la disminució dels joves a nivell comarcal i
municipal és menor sota de la mitjana catalana, les proporcions del municipi en el
decurs dels anys 96 al 2003 han estat sempre inferiors a les de la comarca i les
d’aquesta inferiors a les de Catalunya.

Pel que fa al nombre absolut, a nivell municipal hi ha un descens de població jove, però
en poca significació passem dels 235 joves del 2003 a 231 al 2007. A nivell de la Ribera
d’Ebre observem que hi ha un augment de població juvenil, que tot i ser poc
significativa (estem parlant de 92 joves més) pot reforçar la idea de un increment
positiu de la població juvenil a les nostres terres. Si ens fixem en Catalunya, podem
parlar de descens, en aquest cas (parlem només de 1768 joves menys que al 2001).

Si ens fixem en les franges d’edat, veiem que en totes ells hi va haver una disminució
en els números absoluts entre el 2001 i el 2007, tret de la franja 22-24 on observem un
augment en l’actualitat i no en el 2001. El que sí es manté estable es l’augment de
joventut de la franja 25-29 on l’augment es considerable en tots dos casos. Si incloem
en aquest estudi les franges 10-14 i 30-34 podem veure que porten camins diferents,
mentre que la primera franja tendeix a la disminució (amb la mitjana més baixa el 2001
i el 2007), la segona representa un increment continu. Les proporcions més elevades
el 2003 les tenen les franges d’edat superiors, les de 25-29 i 30-34, que arriben al
22,7%. Destaca l’evolució sempre positiva de les proporcions del grup d'entre 25-29
que registra els increments més forts de les mitjanes.
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La proporció de joves del municipi respecte el total comarcal és del 5,4% durant l’any
2007.

MIGRACIÓ

El nombre joves que ha marxat del territori els anys 2003 i 2006 ha estat superior a la
de joves que hi han arribat. Però hem de tenir en compte que aquesta tendència,
encara que ha anat en augment entre els anys 1990 i 1995, ha disminuït
considerablement si comparem les dades del 2001 i el 2006.
Així, podem observar un increment considerable del número de immigrants, dels 19
immigrants joves del 2001 passem a 39 immigrants al 2006, representant un augment
de més del doble. També podem observar que el grau de emigració de la localitat ha
augmentat, dels 23 del 2001 hem passat als 66 del 2006, degut fonamentalment a la
manca de llocs de treball al municipi.

A la comarca, veiem que la situació és oposada , ja que l’any 2001 van marxar 113
joves més que no pas van arribar i el 2006 es va produir un saldo positiu de 27
immigrats.

L’increment del total de joves de nacionalitat estrangera de l’any 2007 respecte al
2001 al municipi és del 9%. Si ens fixem en el total d’immigrants rebuts, un 22.3%
corresponen a la franja d’edat jove.

Gràfic 2.1. Evolució de la proporció de joves de 15 a 29 anys de nacionalitat
estrangera per grups d’edat quinquennals. Municipi. (Percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. IDESCAT.
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A nivell local podem parlar de una forta immigració de la Unió Europea un 68.75 % de
la joventut immigrant procedeix de aquest països (sobretot Anglaterra i Romania), la
resta d’immigració procedeix de països d’Amèrica del Sud ( un 21.8 % ) i finalment
trobem un índex baix d’origen asiàtic, sent un 4% de la població immigrant a Riba-roja
d’Ebre.

A nivell comarcal la tendència continua, destaquen els joves nouvinguts d’Europa i la
Unió Europea (es sumen 188 i 165 joves respectivament) seguits del grup de 57
d’Àfrica, 41 d’Amèrica del Sud i dels 10 joves arribats de Àsia.

A Catalunya tot i que segueix la mateixa tendència s’incrementa substancialment el
nombre de joves vinguts d’Amèrica del Sud (amb un augment de 69.234 persones que
l’any 2006 representen un 37.2% del total d’immigrants) i de Europa i la Unió Europea
que amb 21759 i 27114 respectivament representant un 26,2 % respecte al total
d’immigrants del 2006. Increments menys forts presenten els Africans representant un
12.8 % de la immigració total, els vinguts d’Àsia i Oceania amb 13672 immigrants i
representant un 7.3 % del total de la immigració.

1.5. Migracions externes dels joves

Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen i per
grups d'edat. Municipi. 2011

UE Resta
Europa

Àfrica Amèr.
N i C

Amèrica
S

Àsia i
Oceania

Total

15-19 12 0 0 0 0 0 12

20-24 9 0 0 0 3 0 12

25-29 7 1 1 1 0 0 10

15-29 28 1 1 1 3 0 34

%15-20 82,35 2,94 2,94 2,94 8,82 0,00 100

Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d’origen. Municipi,
comarca i Catalunya. 2007 (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. IDESCAT.
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Si parlem de franges d’edats inferiors a 14 anys tenint un nombre de 17 joves que es
troben en aquesta franja, i per tant representen un 9.7 % de la immigració que tenim a
la nostra localitat. Aquests s’han de tenir en compte ja que representen un
percentatge prou important dels futurs joves de la nostra localitat.
Si analitzem les dades des de la perspectiva de gènere, ens adonem que la majoria de
dones immigrants procedeix de la Unió Europea. El número de dones immigrants de la
localitat representa un 43.4 % de la població jove immigrant; d’aquest percentatge un
72.8 % és d’origen Europeu o comunitari mentre que la resta (un 27.2 %) és d’origen
sud-americà, no tenint cap representant d’altres països.
En quant als homes trobem un alt número també d’immigrants d’origen comunitari (
un 66.6 % ), un 20 % són d’origen sud-americà i la resta, un 13,4 % de la immigració
masculina juvenil és de procedència asiàtica.
Del total d’immigrants joves compresos entre 14 i 29 anys, els homes en constitueixen
un 60 %, mentre que les dones representen un 40 %. Tot i així, els homes representen
un 10.4 % de la població de joves d’entre 15 i 29 anys de Riba-roja enfront el 10.5 % de
les dones.

FECUNDITAT

No disposem de dades de fecunditat al municipi. Si analitzem la evolució de la Ribera
d’Ebre i de Catalunya del 1991 al 2001 del grup d’edat de dones d’edats entre els 15 i
els 49 anys, ens trobem davant evolucions un tant diferents (tal i com mostra la gràfica
2 de Fecunditat). En el cas de la comarca, al 1996 la taxa va disminuir 25 punts
respecte 1991 situant-se a 10 punts per sota de la mitjana catalana, i al 2001 va
augmentar 4 punts respecte a l’any 1996 situant-se 5 punts per sobre de la mitjana del
país. Per tant, trobem que a Catalunya, al 1991 teníem una mitjana 2 punts superior a
la de la Ribera que també va disminuir a l’any 1996 tot i que 18 punts (7 punts menys
que a la Ribera d’Ebre) i que, al contrari de la Ribera d’Ebre, va seguir disminuint,
quedant en 10 punts per sota respecte el 1996, a una distancia de 5 punts per davall
de la mitjana del 2001. Així, a l’any 2001 a la comarca tenim una taxa del 73,6%
enfront el 68,6% de Catalunya però encara està molt per sota del 95,4 % que tenia el
1996.

TREBALL

Els joves de15 a 34 anys de Riba-roja d’Ebre al 2001, podem veure que del total de la
població, un 63% pertany a la població activa, mentre que la inactiva és d’un 37%. De
la població activa, un 57,83% treballa enfront un 5,43% de desocupats. Pel que fa la
població inactiva, un 27,48% dels joves estan estudiant i un 7,35% fan feines de la llar,
mentre que la resta, un 1,92% es troba en altres situacions (incapacitats permanents
etc.).
A Riba-roja no hi ha gairebé atur femení.
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Gràfic 3.1. Població de 15 a 34 anys segons situació laboral i per grups d'edat. Municipi.
2001. (percentatges)

Gràfic 3.2. Població de 15 a 34 anys segons situació laboral i per grups d'edat. Municipi.
1996. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Si comparen aquestes dades amb les de la comarca veiem que són molt similars: hi
trobem un 64% de població activa enfront un 37,6% d’inactiva. El percentatge del grup
dels que treballen, però, és 2,5 punts inferior respecte a Riba-roja d’Ebre. En canvi, la
població dels desocupats és superior, fet que fa que el total dels actius sigui
lleugerament superior a nivell comarcal que a nivell municipal.

Les dades de Catalunya, no obstant, són més positives que a les nostres terres: el
percentatge d’ocupants (63,24%) és bastant superior al del municipi i al de la comarca ,
així com el de desocupats (8,70%) que sumen una població activa que rossa el 72%.
Tanmateix la població inactiva a nivell de Catalunya és 10 punts inferior a la municipal i
la comarcal. Sobta, però, que el percentatge d’estudiants sigui tant inferior al de les
nostre terres (19,88 % enfront un 27,48 del municipi i un 28,54 de la comarca).
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Sobre la precarietat de la feina d’aquests joves, veiem que al municipi segueix la tònica
de Catalunya i Espanya: el nombre de contractes temporals a joves és bastant superior
al d’indefinits.

Les dades ens mostren que els joves menors de 20 anys, no aconsegueixen contractes
indefinits ja que en aquesta franja el 100% dels contractes són temporals. Veiem, però,
que la situació dels joves no millora a mesura que es fan més grans: només un 14%
dels contractes a joves d'entre 30-34 anys van ser indefinits l’any passat enfront el
33,33% de la franja de 25-29 i el 22% del la de 20-24 anys.

Si fem una ullada a la situació dels treballadors joves d'entre 19 i 34 anys, veiem que
només un 19 % dels contractes van ser indefinits enfront un 80,95% de temporals.

Pel que fa l’atur, el número total d’aturats va baixar a Riba-roja entre el 2001 i el 2003
passant de 11 a 9. Per sexes, veiem que al municipi els anys 2001 i 2002 presenten
proporcions molts similars, on el percentatge de dones
aturades és un gairebé un 50% inferior al d’homes. Aquesta tendència s’inverteix el
2003 on hi ha el doble de dones aturades que el d’homes (un 66% femení enfront un
33,33%masculí). Durant l’any 2007 podem parlar d’un descens del atur a la nostra
localitat, quedant 3 homes i 2 dones en atur durant aquest any.

Gràfic 3.3. Taxa d’atur dels joves de 16 a 29 anys i dels majors de 29 anys per sexe.
Municipi. 2001.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Referent a l’evolució per sexes a la comarca, observem que a la Ribera d’Ebre la
tendència ha estat ben diferent ja que el número d’aturades ha estat sempre superior
al d’aturats.

A Catalunya la proporció del 2001 és similar a la de la comarca presentant també un
atur femení molt superior el 2001 (del 64,10% envers el 35,90%), però aquesta
diferència entre sexes es redueix el 2002 i el 2003 per l’augment de l’atur masculí i la
reducció del femení (del 41,91% enfront el 58,67% i el 42,57% envers el 57,43%
respectivament). Així doncs, el 2003 l’atur femení és superior al masculí a les tres
demarcacions.
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Taula 3.1. Taxa d’atur dels joves de 16 a 29 anys. Municipi, comarca i Catalunya. 1996
i 2001.

1996 2001

Riba-roja d’Ebre 19,40 5,88

Ribera d'Ebre 15,35 7,49

Catalunya 17,42 9,26

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens
2001. Idescat.

Gràfic 3.12. Evolució de l’atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, per sexe. Municipi.
(dades absolutes)

Gràfic 3.13. Evolució de l’atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, per sexe. Comarca.
(dades absolutes)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat.

Pel que fa a la branca d’activitat de la població jove de 16 a 34, destaquen els sectors
de la construcció, les indústries manufactureres i el comerç i la reparació, on hi
treballen un 16,57%, un 23,76% i un 12,15% de joves respecte al total de joves actius
del municipi respectivament.



PLA LOCAL DE JOVENTUT
RIBA-ROJA D’EBRE 2012 - 2015

29

Si ho comparem amb les mitjanes de la comarca i Catalunya, trobem que si bé les
proporcions dels que treballen en les indústries manufactureres i el comerç i la
reparació són similars, en el sector de la construcció el percentatge de Riba-roja d’Ebre
és 7,42 punts superior a la taxa comarcal i 12,64 a la de Catalunya.

Cal destacar que en el sector dels serveis a les empreses, les mitjanes de la comarca i la
municipal estan per sota de la catalana, a una distancia de gairebé 4 punts. Tanmateix,
la taxa d’ocupats en agricultura i ramaderia al municipi és bastant inferior a la de la
comarca (un 3,31% envers un 8,71%).
En el de l’electricitat, gas i aigua, en canvi, les proporcions del municipi i la comarca
estan bastant per sobre que la mitjana catalana (un 5,52% de Riba-roja envers un
0,60% de Catalunya i un 3,55% de la comarca). El mateix succeeix amb el sector de la
sanitat i serveis socials on la mitjana municipal del 8,29% supera la taxa comarcal i la
catalana, del 5,75 i 5,39% respectivament.

EDUCACIÓ

Dels 101 alumnes de segon cicle d'ESO avaluats al curs 2003-2004 a l'IES de Flix, un
64,36% s’han graduat en ESO, un 20;79 % han obtingut només la Certificació
d'Ensenyament Obligatori i un 14,85% romanen al centre, és a dir, encara no tenen el
GES tot i que ja el podrien tenir, no han deixat el centre i per tant repeteixen curs. Si
analitzem l’evolució en el decurs dels anys escolars, veiem que tot i que ha augmentat
discretament el nombre d’estudiants des de el curs 2000-2001 fins al 2003-2004
(malgrat la devaluada del curs 03-04 respecte a l’any anterior), ha augmentat
considerablement el nombre de joves que no arriben a obtenir el Graduat
d'Ensenyament Secundari (el 4,17% de 00-01 s’incrementa fins a un 20,79% el curs
passat) i ha disminuït el d’alumnes que sí l'han obtingut (passem d’un 73,96% de l’any
2000-01 a un 64,36% del darrer curs). El nombre d’estudiants que romanen al centre
disminueix al llarg dels cursos.

Els alumnes matriculats de 4art d'ESO al IES al llarg dels cursos 1999-2000 a 2002-2003
ha anat disminuint moderadament passant dels 61 matriculats el 99-00 a 42 el curs
2002-2003. Quant als percentatges d'acreditats de Riba-roja, veiem que l’evolució
entre els cursos 99-00 i 00-001 va ser molt positiva amb un guany de 7 punts
percentuals (es va passar d’un 1,48% a un 18,64%). Tot i així, el curs següent es va
capgirar la tendència de tal manera que la taxa d'acreditats es va anar reduint els dos
cursos següents fins arribar el curs 2002-2003 a un 11,90%, gairebé el mateix valor que
el cursos enrere.

Pel que fa el grup dels que només obtenen la Certificació d'Ensenyament secundari,
veiem que anava en augment des de l’any 1999 fins al 2002, destacant aquest últim
amb un augment de 4.41 punt (de 10.17% al 14.58%)degut al nombre d’alumnes
inscrits.
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A partir del curs 2002-2003 el percentatge de joves amb certificat d’ensenyament
obligatori ha disminuït ja que segons la taula 2, ha passat del 14.58% al 2001-2002, al
11.90% al curs 2002-2003.

Pel que fa referència als cicles formatius, el curs 2002-2003 hi havia un 10,33% de
matriculats en cicles formatius de grau mitjà, un 7,06% en cicles formatius de grau
superior i un 21% en batxillerat. L’evolució dels matriculats en batxillerat al llarg dels 4
cursos entre 1999 i 2003 ha estat sempre al voltant del 20%. Els que s’han matriculat
en cicles formatius superiors van augmentar bastant el curs 2001-2002 però van
disminuir al curs següent en gairebé 3 punts percentuals. Els matriculats en cicles
formatius de grau mitjà han anat augmentant al llarg dels cursos i van passar d’un 9%
el curs 99-00 a un 11,21% el 2001-2002 i a un 10,33% el 2003.

La taxa de joves analfabets al municipi els anys 96 i 2001 ha estat nul·la. A nivell de
comarca i Catalunya el 2001 hi ha hagut un augment respecte al 1996. Així, el 2001 ens
trobem amb una mitjana d’analfabetisme del 0,53% a la comarca i una taxa superior
del 0,66% a nivell de Catalunya.

Hi observem que, pel que fa els joves amb una titulació màxima de primària, gairebé
no hi ha hagut canvis entre el 96 i el 2001 a cap de les demarcacions. La mitjana més
alta la presenta la comarca, seguida de la del municipi, que el 2001 queda 2 punts per
sobre de la catalana.

La proporció de joves de 15 a 29 anys que van assolir una titulació màxima de
secundària es reduïa passant d’un 41,55% a un 34,89% entre els anys 1996 i 2001, la
mitjana dels que tenien una titulació universitària augmentava d’un 9,51% a un
15,32%. Tant les tendències com les proporcions a nivell de Riba-roja són molt similars
a les de la comarca i Catalunya (del 15,32%, 13,49% i 15,77% respectivament).

L’evolució dels joves universitaris en el temps és positiva en els tres àmbits, i hi
destaquem l'increment de 9.51 punts a nivell comarcal (el municipi i Catalunya
registren un augment de 5,81 i 5,58 punts respectivament). Per franges d’edat, veiem
que, al municipi, augmenta considerablement el percentatge d’universitaris d'entre 20
i 24 anys, més que no pas el de joves de 25 a 29.

SANITAT

Ni a l’any 1996 ni al 2001 es registra cap naixement de mares joves de 15 a 20 anys al
municipi. A l’any 2002, però, hi trobem una mare jove soltera de 18 anys. A la comarca
hi ha una davallada entre el 96 i el 2001 passant de 4 (dues d’elles casades) a 0, no
obstant el 2002 registra una pujada arribant a la xifra de 6 mares solteres. Així doncs,
la comarca i el municipi registren un increment.

El mateix succeeix a nivell de Catalunya, on passem de les 1091 mares joves el 1996 a
les1407 el 2001 (augment de 316 noies) i a 1482 l’any 2002 (es sumen 75 mares). Pel
que fa la proporció en relació al total de noies d’entre 15 i 19 anys de les demarcacions
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corresponents, veiem que l’any 1996 Catalunya i la comarca tenien percentatges
semblants (del 0,48 i el 0,52% respectivament) mentre que el municipi no registrava
cap naixement. El 2001 només Catalunya registra una proporció, que és del 0,83%. El
2002 Catalunya i la comarca presenten mitjanes molt similars, del 0,86 i l’1%
respectivament, mentre que al municipi ens trobem amb una proporció superior del
3,33 %.

4.2. Aproximació qualitativa

L’anàlisi qualitativa de Riba Roja d’Ebre l’hem basat amb diferents reunions amb dos
grups de discussió i amb les converses mantingudes amb l’Associació de Joves i d’altres
joves no associats del municipi. D’altra banda també hem tingut en compte l’opinió de
la informadora juvenil, l’encarregada del telecentre, l’AODL i la Regidoria de Joventut,
juntament amb la d’altres regidories.

4.2.1.Anàlisi qualitativa dels dos grups de discussió

Els dos grups de discussió es van realitzar durant el mes de gener de l’any 2012 i van
ser els següents: Un grup de joves del municipi d’entre 13 i 17 anys i un altre de 18 a
30 anys.
S’ha de tenir en compte que les dades extretes dels diferents grups de discussió s’han
anat actualitzant a través de les diferents reunions amb els joves i grups de joves
associats i no associats- del municipi.
A continuació trobem el buidatge d’aquests grups de discussió desenvolupats als
municipi, els guions dels quals estan a l’annex.

BUIDATGE DELS GRUPS DE JOVES

Els grups de discussió amb els joves es van
realitzar al Casal de Joventut. Des de la Regidoria
de Joventut es va convocar als joves assistents
mitjançant facebook, cartes personalitzades,
pregons i cartells.

De la reunió amb els joves de 13 a 17 anys venen
un total de 10 joves, 6 noies i 4 nois. De la reunió
amb els de 18 a 30 anys venen un total de 12
joves, 9 noies i 3 nois.

Les encarregades de dirigir la reunió van ser les
dos tècniques de joventut del Consell Comarcal.
Es passa un qüestionari sobre les activitats que
volen realitzar i posteriorment es comenten
entren tots i totes.
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L’objectiu d’aquestes reunions era conèixer la realitat del municipi relacionat amb
temes de participació, educació, habitatge, treball, oci i salut, per després analitzar-ho i
extreure’n conclusions.

TREBALL

Tots coincideixen en que és molt complicat trobar feina al poble, l’oferta (comerços i
bars familiars) no s’adequa als seus estudis i comenten que la gent vol treballar a lo
fàcil (Nuclear, la fàbrica, Urbaser, etc..).
En general no hi ha esperit emprenedor tot i que alguns d’ells si veuen factible crear la
seva empresa (en general models turístics i restauració).

No tenen la percepció de que augmenti l’atur dels joves, el que passa és que molts
joves marxen fora i per tant creuen que les dades no són realistes.

També es comenta que la gent no es mou per trobar feina ni tampoc utilitzen canals
per trobar-ne (excepte internet), suposen que la majoria de joves del poble no
coneixen els cursos ocupacionals ni en que consisteix la formació ocupacional.

Consideren que les persones amb qualificació alta marxen a treballar fora i es queden
les persones amb menys qualificació per a treballar per exemple a la restauració, i
remarquen que és el que passa a tots els pobles.

El treball és la principal raó de canvi de població per part dels joves del municipi.

MOVILITAT

Comenten que la majoria de joves que coneixen els agradaria tornar al poble però no
ho fan degut a la falta d’oferta laboral i formativa. Apunten que la majoria de joves que
estan fora venen els caps de setmana. Amb l’actual crisis econòmica consideren que és
possible que alguns joves tornin al poble

EDUCACIÓ:

Pel que fa referència a la política d’educació, moltes famílies han de fer un gran esforç
econòmic perquè els seus fills vagin a estudiar fora. Algunes famílies no ho poden
pagar. Per aquest motiu troben de gran ajut el que se’ls hi faciliti el transport escolar
de manera gratuïta per cursar cicles formatius i batxillerat.
La majoria estudien fora. Molts acaben batxillerat i marxen. L’objectiu principal dels
joves és l’estudi de batxiller per després continuar estudiant. Diuen que els que
estudien cicles formatius tenen poca sortida a la comarca.

Es queixen de que les beques i ajuts no són suficients. Si vols treballar no pots perquè
és incompatible amb els horaris de la facultat.
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Activitats extraescolars: Encara que no tenen gairebé temps per fer-ne perquè tenen
molta feina dels estudis, aquestes activitats són imprescindibles ja que al poble no hi
ha moltes alternatives. Al poble hi ha aula d’art, futbol, tennis, gimnàstica, escacs,
tennis taula, etc.

Informació de què estudiar: Reben orientació a les tutories i també consulten una web
d’informació. No es queixen de desinformació. Troben a faltar cicles formatius com
per exemple infermeria o estètica (diuen molts joves els agradaria que hi hagués
infermeria).

PARTICIPACIÓ

Comenten que la gent participa molt més en les activitats que s’organitzen i diuen que
es degut al canvi polític. També comenten que hi ha agut un canvi de mentalitat en la
joventut. Coincideixen en que si les activitats s’organitzen per col·lectius de joves la
gent si que participa i funciona però si les activitats les organitza directament
l’ajuntament és més difícil.

Comenten que seria una bona idea fer un banc de treball voluntari (jo puc ensenyar
“X” i l’altra persona ensenyar “Y”). Tots afirmen que seria interessant poder realitzar
activitats amb joves d’altres pobles de la Ribera d’Ebre i també del Priorat perquè
troben que falta trobar nexes d’unió entre els pobles petits.

Alguns joves artistes comenten la necessitat de crear un espai d’exposició i creació
artística. També comenten que seria interessant un espai a l’estil centre cívic on
diferents associacions puguin reunir-se per desenvolupar les seves activitats i
d’aquesta manera crear vincles per l’organització de projectes conjunts.

HABITATGE

No creuen que falti oferta de pisos de lloguer però comenten que en molts casos son
cases velles i poc atractives, la compra no és una opció ja que no són barates perquè
els anglesos han fet pujar el preu. Tots estan decebuts perquè “fa anys” des de
l’Ajuntament van parlar de pisos de protecció oficial i molts d’ells es van apuntar a les
llistes però després del pas de temps ha quedat en no res a demés diuen que no els
van informar i tot va quedar en l’oblit.
La majoria dels joves marxen de casa perquè s’emancipen amb la parella, i que

actualment els joves no marxen a viure als pobles del costat, com passava
anteriorment.
Tots estan interessats en pisos de lloguer de protecció oficial en opció a compra, el
regidor comenta la possibilitat de fer-los al casc antic i tots ho veuen bé, sempre i quan
tinguin totes les comoditats.
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SALUT I ESPORT

No detecten cap problema relacionat amb trastorns alimentaris. Els casos
d’embarassos en joves d'entre 15 i 19 anys no són corrents al municipi.
Si és parla de que la gent fuma massa porros i veu massa alcohol, amb aquest aspecte
comenten que seria una bona solució portar a gent que ha estat amb contacte amb la
droga i que expliqui la seva experiència de com ha sortit de la droga i demés però
també se n’adonen que la gent que consumeix “passaria” i no serviria realment.
Cada vegada hi ha més tipus de drogues a les que es pot accedir amb facilitat.

També es parla de la dificultat de posar límits als joves i de la manca d’educació per
part dels pares molt deguda a la societat en la que vivim.

Es promouen els esports per tal de fer polítiques de promoció de la salut, però es veu
una desgana en els joves alhora de participar en aquests esports, també repercuteix
que al poble no hi han joves i molts altres que no els hi agrada fer esport.
Sobretot els agraden les activitats a l’aire lliure, proposen realitzar algun taller de
senderisme o excursionisme, també comenten que és clau reactivar el Club Nàutic per
la realització d’activitats aquàtiques. També estan interessats en realitzar sortides amb
bicicleta. Tots reconeixen que hi ha equipaments esportius però falta dinamitzar-los,
tots veuen molt positiva la reactivació de la Joventut Esportiva de Riba-roja i el Tennis.

OCI

Comenten que hi ha falta d’oferta d’activitats lligades amb l’oci nocturn i tot s’acaba
resumint amb la ingesta d’alcohol i les drogues i “passar” les hores al bar/pub. En
general és difícil de canviar aquesta dinàmica però estan oberts en participar en
activitats d’oci alternatiu però no troben la fórmula d’activitat.

Aquí hi ha el resum de les activitats demandades pels joves:

Temàtica Títol Descripció
Esports Futbol – Basquet Al pavelló. Sobretot a l’hivern entre setmana i

caps de setmana.

Curs
d’excursionisme

Realitzar rutes pel poble. Tot l’any.

Patinatge Com a activitat extraescolar.

Curs de ball Estiu o hivern. Tècniques de ball i fer concurs.

Un gimnàs

Tennis

Activitats amb
bicicleta

A l’estiu. Sortides i rutes.

Activitats de Natura Senderisme, bicicleta, esports nàutics
(recuperar el club nautic), cursos d’orientació
a la muntanya.
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Potenciar l’esport Fomentar l’esport no competitiu, facilitar els
equipaments esportius. Al hivern els caps de
setmana.

New Age Creixement
personal

Sortides i tallers relacionats amb el
creixement personal.

Cultura Taller de serigrafia A l’estiu.

Cinema Divendres i dissabtes.

Locals per artistes Creació d’un espai multidisciplinari per la
realització de projectes artístics i gràfics.

Sala d’exposicions

Activitats a l’estil
dels centres cívics

Tallers de ceràmica, llengües estrangeres,
dibuix, sortides culturals, activitats de
senderisme, cuina bàsica, rebosteria, remeis
naturals, sortides històriques pel poble i la
comarca, nutrició.

Escola de Música Recuperar l’escola de música.

Feina Xerrades sobre
feina

Canals de busca de
feina

Donar a conèixer mitjançant xerrades els
diferents canals de recerca de feina, així com
els tallers de formació ocupacional.

Salut Xerrades de
drogues

Xerrades realitzades per gent que han passat
per experiències difícils.

4.2.2.Anàlisi qualitativa des de la Regidoria de Joventut

Al llarg d’aquest passat any, la Regidoria de Joventut ha estat en contacte permanent
amb els joves del municipi, associats i no associats, i amb l’Associació de Joves, Colla de
Diables i l’Associació de Músics. Aquests joves ens han fet arribar la seva opinió sobre
les polítiques de joventut, alhora que ens han exposat les necessitats i problemàtiques
per ells detectades.

De la mateixa manera, les diferents àrees de l’Ajuntament involucrades en polítiques
de joventut (salut, habitatge, ocupació, cultura, educació, etc.) ens han donat la seva
visió sobre la situació dels joves del nostre municipi.

Així, després d’haver realitzat els dos grups de discussió, i tenint en compte la
visualització de la realitat juvenil que s’ha fet des de l’àrea de joventut i la resta d’àrees
de l’Ajuntament; així com, l’opinió dels joves, associats i no associats, i dels tècnics
(AODL i Informadora Juvenil), es poden extreure una sèrie de conclusions que a
continuació veurem diferenciades segons l’àrea de la qual què es tracti i en relació a
les dades quantitatives del territori extretes de l’IDESCAT i del padró municipal.
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CONVIVÈNVIA

El poble ha actuat durant molts anys com a centre d’emissió de població tan en edat
formativa com laboral, fet que ha desencadenat l’envelliment i l’asimetria de gènere
(fruit de la desigualtat de possibilitats laborals) en el si de l’estructura demogràfica
local.

Es constata una elevada taxa d’envelliment de la població agreujat, entre altres coses,
per la emigració juvenil cap a altres zones urbanes (Barcelona, Lleida i Tarragona
majoritàriament) per la manca d’ofertes formatives i laborals principalment.
La immigració juvenil prové majoritàriament d’Anglaterra. No es coneixen conflictes
manifestos d’integració si bé és present el discurs de “gueto” entre la població local.
Si valorem la situació actual dels joves, es detecten un seguit de problemàtiques que
dificulten els processos de convivència:

Aïllament dels joves: La majoria de joves estudien fora i venen poc al poble, com a
conseqüència no es creen sinergies que desemboquin en activitats conjuntes.

Joventut fragmentada: S’observa un distanciament entre grups, que obeeix més a
qüestions d’identitat, a com s’ha anat configurant el poble i els subgrups juvenils, a l’
individualisme imperant, a la manca de sentit de comunitat que no pas a conflictes ni
baralles. Cal apuntar que alguns joves no es senten identificats amb els grups ja
consolidats per una falta de motivació cap a les actuacions.

Manca d’espais de trobada: El nexe d’unió entre els més joves és l’esport i tret de les
activitats extraescolars del CEIP Sant Agustí no hi ha espais de trobada diferenciats. En
els adolescents les mancances son més accentuades, els llocs de trobada acostumen a
ser als bars o pubs, el local de joves esta en desús on les raons poden ser varies:
emplaçament del telecentre en l’espai destinat als joves, manca d’oferta d’activitats,
manca d’un dinamitzador juvenil o la manca d’implicació de l’associació de joves en la
dinamització de l’espai.

Falta de motivació i implicació amb el teixit social i les iniciatives que es proposen des
dels diferents àmbits originat principalment en la manca de relleu generacional
d’entitats i grups.

Socialització i valors

Cal destacar el paper de l’escola com a agent de socialització i més en concret, de
transmissió de valors politics cap a l’alumne.

Pel que fa a les activitats més habituals entre els joves esmenten els esports i en
especial els relacionats amb la natura, d’oci nocturn, com anar a sopar amb els amics i
amigues, assistir a locals tipus bars i pubs tot i que apunten que en aquest aspecte hi
ha manca d’oferta, a més d’altres com sortides de cap de setmana o vacances.
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Es destaca l’esport coma a agent socialitzant important, hi ha joves que s’engloben
dins les activitats relacionades amb el futbol del club esportiu “Joventut Esportiva de
Riba-roja d’Ebre” i el tennis amb el Club de Tennis Riba-roja.

També cal destacar el paper dinamitzador d’algunes entitats com:

 La colla de diables els “Figots Satànics” encara que les seves activitats son els
correfocs i cercaviles si que en els últims anys han jugat un paper aglutinador
de la principal massa juvenil del poble realitzant activitats participatives i de
cohesió social.

 L’associació cultural “Los Músics” de Riba-roja amb l’organització d’actuacions
musicals, tallers i xerrades i amb la “Jornada Cultural” una activitat consolidada
en el calendari local amb una implicació molt important de la ciutadania on es
potencien valors com la cohesió, la participació i el sentiment de pertinència al
territori.

 L’associació de joves, també amb activitats organitzades principalment per a
joves i per joves es destaca com una entitat aglutinadora i activa.

SALUT

En l’àmbit de la salut, no podem constatar per falta d’informació les dades
relacionades amb malalties i drogues.

Al municipi disposem d’un Consultori Local malauradament la capacitat de resposta
d’aquests centres es pobra i la població es veu obligada a desplaçar-se a la capital de
comarca per manca d’infraestructura o de personal, davant de proves de diagnòstic
bàsiques com actuacions sanitàries.

Les dades d’accidents de trànsit a la comarca no indiquen una situació fora de la
normalitat estadística de territoris poc poblats però malgrat siguin poques, aquestes
tenen un impacte molt gran ja que al tractar-se de nuclis petits les relacions afectives
entre la ciutadania i els joves en especial són molt estretes. Pel que fa a seguretat vial,
des de diferents organitzacions es fan cursos d’educació vial i xerrades informatives
principalment al CEIP Sant Agustí.

Així doncs fem un recull de les principals problemàtiques i necessitats que hem
detectat:

En les edats més joves els problemes de salut que apareixen a l’adolescència cada
vegada es detecten en edats més joves (iniciació en el consum de drogues, trastorns
d’alimentació, problemes mentals, iniciació a la sexualitat).

Consum abusiu d’alcohol i tabac, lligat a la normalització i acceptació social d’aquests
consum (també passa amb els anomenats “porros”), i a la manca de percepció de risc
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(es creu que és menys perjudicial per a la salut que el consum d’altres substàncies). Els
i les joves consideren que el consum de drogues, sobre tot de cànnabis, és habitual
entre la població jove de la comarca, alhora que posen de manifest que hi ha hagut un
avançament en l’edat d’inici del consum.

Associació de l’oci i la festa amb el consum d’alcohol, tabac i altres drogues. Oci,
mobilitat i alcohol (i/o altres drogues) són tres idees que van associades a un risc
innecessari. Tanmateix, pel que fa a la conducció després d’haver begut, es posa de
manifest l’apreciació que en l’actualitat no es dóna tant com abans, bàsicament pels
controls policials i les sancions econòmiques, que consideren abusives per part de les
autoritats.

L’accés a les drogues resulta molt fàcil i la informació es difon per canals pròpiament
juvenils com: el boca-orella, els amics, etc. Molts joves reconeixen que hi ha un
consum molt elevat de drogues tant a Riba-roja com en els nuclis urbans més propers
com Flix, Mora d’Ebre i Mora la Nova en el context dels espais d’oci nocturn ho
relacionen a una dinàmica instal·lada, una cultura de l’alcohol arrelada, la manca
d’inquietuds (una manera de matar l’avorriment) i una necessitat d’evadir-se en una
comarca tan petita amb un control social molt fort i amb un ventall de relacions socials
molt limitat i quasi cap alternativa d’altres centres d’activitats en general i nocturnes
concretament.

Hi ha una manca d’oferta de lleure alternatiu, que permeti als joves quedar-se al
propi municipi a gaudir del temps lliure, que proposi als joves diferents opcions per a
divertir-se, que els ofereixi una sèrie de valors relacionats amb l’esperit crític, la
capacitat d’auto organitzar-se, la creativitat, etc. Aquesta oferta d’activitats, properes i
inclusives, es veuria també com una possible sortida al consum de drogues i alcohol,
oferir una alternativa de fer activitats per als joves en lloc d’estar al carrer o als locals
d’oci nocturn sense cap altra opció.

Mal ús dels mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual, les pautes
poc conscients i immadures en les relacions sexuals, els mites i desconeixement
respecte la sexualitat i respecte les relacions afectives són encara notablement esteses
entre la gent jove, sobretot adolescents, i fan necessaris els projectes i iniciatives
d’educació sexual i afectiva reforçant les polítiques d’informació i divulgació sobre
sexualitat i mètodes anticonceptius. Els instituts apareixen com els espais principals en
els què es tracten aquests temes.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Molts joves remarquen la manca d’oferta cultural i assenyalen sobretot que la
col·laboració de la ciutadania en les activitats de caire més participatiu és, en general,
escassa, tot i que reconeixen que en l’últim any hi ha hagut un canvi de dinàmica.

Molts dels problemes de l’associacionisme tenen a veure amb la falta de relleu
generacional, en l’escassetat de mitjans tècnics de suport i amb la inexistència d’una
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dinàmica o política de coordinació que en el territori que ens trobem seria (en principi)
molt més fàcil que en altres zones més poblades.

En els darrers anys s’observa un augment de les iniciatives associatives i informals
culturals, d’oci i esportives que han enriquit notablement el panorama cultural i que
estan contribuint des de la seva activitat a impulsar polítiques públiques de cohesió
social, de promoció cultural i de participació i de dinamització del municipi.

Tot i això hi ha una dispersió i fragmentació del teixit associatiu municipal on hi ha
grups petits i dispersos, associacions de tota la vida amb rutines ja molt marcades, fins
i tot amb una certa rivalitat que afavoreix que les activitats que es realitzen siguin de
qualitat i amb gran força mediàtica.

Els àmbits més representants en quan a nombre d’associacions es corresponen a les
associacions esportives en primer lloc i culturals i socials en segon i tercer lloc
respectivament. Aquestes aglutinen bona part dels grups socials del municipi com són
les associacions de jubilats, joves, dones, puntaries, etc. i són una mostra del grau
d’organització de diferents col·lectius específics.

Molts joves assenyalen la manca d’espais on s’afavoreixi la participació. La
participació passa per l’opció personal (voler o no voler participar) però també per les
influències rebudes en el procés de socialització i de l’entorn on s’ha crescut. Els valors
de la participació, de la responsabilitat i del compromís s’aprenen en el si de la família,
de l’entorn proper, dels amics, del barri dels veïns, de l’escola,etc.

Desmotivació d’una part dels joves cap a la participació per motius diversos:

 no se senten cridats a tenir un lloc protagonista en la societat, ni en el poble,

 no senten que puguin fer res per a transformar l’entorn proper,

 els atreuen qüestions allunyades i desvinculades del seu entorn proper,

 tenen els interessos i les amistats fora del municipi,

 manca de suport, manca de tradició.

El sentiment de pertinença al poble va lligat al procés de configuració de la pròpia
identitat del jove. Fer alguna cosa pel poble és una idea que pren sentit per un conjunt
de joves molt concret, no per a tots, ja que implica sentir-se responsable del
desenvolupament del poble i la construcció de la societat.

Els joves que participen tenen una implicació molt gran, la participació porta a més
participació, ja que és un procés d’aprenentatge i socialització. Es tracta d’una manera
de participar molt intensiva: hi ha pocs joves que participin, però aquests participen a
diversos llocs, dediquen molt de temps, part de la seva vida gira entorn de la
participació: amistat, preocupacions, projecció de futur.

L’opinió política dels joves en quan a participació dels joves que més participen i
estan actius en dinàmiques i activitats municipals tenen una opinió política formada
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que denota crítica o recolzament cap a les propostes des dels ajuntaments marcada
per les influències polítiques familiars. En general les queixes i demandes dels joves
giren entorn a les necessitats d’informació i comunicació.

Cal aconseguir que la implicació dels joves en les activitats sigui com a organitzadors,
els propis joves reconeixen que són molt més participatius sempre que ells siguin els
promotors de les activitats, encara que reconeixen que la part política els influencia en
el greu de participació.

Es valora positivament la realització d’activitats conjuntes amb joves d’altres
municipis, es posa de relleu la possibilitat de dur a terme un banc del temps. Es valora
com una manera de tenir contacte amb altres generacions i d’aprendre i ensenyar
adequada als temps que corren.

MOBILITAT

La major part de la mobilitat està motivada per la manca d’activitats al municipi, tant
a nivell d’oci, com de participació, de treball, d’estudis, etc.

Els joves consideren freqüents els desplaçaments per motius laborals o formatius. Els
desplaçaments serien bàsicament a Flix, Ascó, o Mora d’Ebre sobre tot per motius
laborals, i també cap a altres ciutats fora de la comarca, principalment Tarragona i
Lleida.

Pel que fa als mitjans de desplaçament públics, els joves es veuen obligats a utilitzar
el transport privat. Les deficiències en el transport públic, es veuen com la principal
limitació de la mobilitat, que afecta a una part dels joves, els menors de 18 anys i als
que per nivell adquisitiu o altres motius no disposen de vehicle propi.

EDUCACIÓ

Els joves assenyalen diversos factors que influeixen en l’elecció dels estudis. Es destaca
la pròpia voluntat o interès personal, que sovint es combina amb les expectatives
laborals que es tenen.

Manca d’alternatives davant l’abandó dels estudis, fet que aboca al mercat laboral tot
un col·lectiu de joves sense cap preparació professional, fet que els agreuja la seva
situació de precarietat i vulnerabilitat social.

L’autonomia vinculada a una independència econòmica i la manca de motivació són
alguns dels motius pels què determinats joves abandonen els estudis.

L’educació, especialment la universitària es percep com un mecanisme de
reconeixement social.
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Hi ha una queixa de la sobrevaloració que es fa de les titulacions universitàries per
damunt d’altres tipus d’estudis (com per exemple dels Cicles Formatius). Tanmateix,
no es percep aquest nivell d’estudis com un factor assegurador d’estabilitat laboral
com succeïa anteriorment.

S’estableix una clara vinculació entre l’educació i la projecció professional. Es fa una
crítica a un sistema basat en els estudis, segons el qual el jove sense estudis té greus
dificultats per a desenvolupar-se professionalment, i en el que abandonar estudis
abans del 16 anys significa “quedar-se penjat” fins assolir l’edat legal per a treballar (16
anys).

Manca de capacitat de les institucions (instituts i altres) per donar resposta i actuació
sobre el malestar escolar (mal ambient, conflictes) generat per la desmotivació d’un
sector de l’alumnat. El grup de més joves considera que tenen molt poc marge de
decisió i poca autonomia en els centres escolars, sobre tot si ho comparen amb el
sistema universitari.

El nombre d’alumnes matriculats a l’escola, malgrat ser menor que en el passat, ha
aconseguit mantenir-se a uns nivells acceptables i es realitzen algunes activitats
conjuntes sobretot lligades als esports, que afavoreixen l’ intercanvi i coneixença entre
els alumnes de diferents centres educatius (un factor de cohesió important per a
l’etapa de transició a secundària).

El professorat reclama més implicació i responsabilitat per part dels pares i mares.
Alguns pares i mares també s’afegeixen a la demanda del professorat però consideren
que la institució educativa necessita adaptar-se a les noves circumstàncies i millorar la
seva tasca i compromís educatiu.

Cal incidir en la formació local. Riba-roja d’Ebre i la Ribera d’Ebre en general, es troben
amb la casuística que estan lluny de nuclis de grans de població on s’imparteixen
cursos diversos. El transport públic és inexistent, i aquests factors fan que els joves
valorin molt positivament l’apropament de formació diversa.

ECONOMIA I TREBALL

Les circumstàncies industrials de la comarca marquen l’emprenedoria dels joves,
tradicionalment, la Ribera d’Ebre ha estat una comarca amb indústries molt potents
que han absorbit molts treballadors amb un bon horari i un bon sou. Aquest fet ha fet
que molts joves escollissin un camí fàcil abans que estudiar o crear una empresa. Per
tant, el sentiment d’emprenedoria està aletargat. Algunes persones sí veuen possible
crear una empresa, en general, relacionada amb l’àmbit del turisme i restauració, però
reconeixen que no coneixen els recursos existents per poder-ho fer.

L’activitat turística és considera com un sector en expansió amb potencial a la
comarca i en especial a Riba-roja d’Ebre.
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Les evidents dificultats dels sectors primaris i secundaris fan difícil d’imaginar també
que apareguin iniciatives industrials noves importants, per bé que podria ser
interessant i viable la petita industria quasi artesanal de transformació i elaboració
d’embotits, derivats de la llet, conserves, mel,... activitats que avui tenen una
presència molt puntual.

Bona part dels joves (d’ entre 13 i 16 anys) veuen el seu futur fora de la comarca.
Consideren que l’auto-ocupació, malgrat no sigui gens senzill, és la manera de superar
la precarietat de les condicions que ara tenen com a treballadors, i molts veuen en el
teletreball una opció de futur gràcies a la implantació de la connexió d’alta velocitat i la
fibra òptica.

Els joves conviuen amb la precarietat laboral: dels testimonis dels joves amb estudis
universitaris o de formació professional, es desprèn la idea que hi ha un període inicial
en la vida laboral del jove en què es fan feines variades, de curta durada, aconseguida
a través de canals informals, de les que no s’espera una estabilitat, ni de sou, ni
d’horari, sovint vinculades a l’economia submergida, on s’està disposat a treballar
sense contracte, o amb contractes temporals, on sovint es combinen més d’una feina, i
on també s’hi combinen èpoques d’atur.

Aquesta etapa de la vida laboral és viscuda com una inversió per acumular experiència,
per tenir nous contactes, per tenir diner de butxaca, per tenir una responsabilitat,
entre altres motivacions.

Un desig d’estabilitat laboral: També s’ha manifestat la voluntat de sortir d’aquesta
etapa. En l’imaginari de molts joves existeix una feina, “la feina”, que els proporcionarà
una estabilitat econòmica, fins i tot una realització personal, i que serà el fruit de la
inversió feta havent patit la precarietat laboral durant una bona temporada de la seva
vida.

Així mateix, s’expressa una clara percepció de les dificultats que representa
aconseguir-ho, es considera que la crisis actual influeix negativament en l’estabilitat
laboral. També hi ha la visió que els treballadors i treballadores estan sobre qualificats
en relació a les demandes de les empreses, és per això que entenen que els salaris
seran en funció de la feina realitzada. Tanmateix, es percep que a més nivell d’estudis,
a llarg termini, s’aconsegueix una major estabilitat laboral així com feines amb més
responsabilitat i amb més possibilitats de realització professional.

Hi ha una manca d’orientació: què vull ser? La dificultat d’inserció laboral exigeix una
obertura en les expectatives laborals i no pas una concreció en el desig i la voluntat
formulada o explícita sobre el futur laboral. Tot i així, els professionals tendeixen a
afirmar que com més laxe és el desig i l’expectativa laboral, més difícil es fa la recerca
de feina, i la confecció d’un itinerari professional.

Percepció i crítica de la divisió sexual de feines i estudis: que implica desigualtats i
barreres en l’accés a segments del mercat laboral.
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Fan crítica als serveis existents d’orientació laboral diuen que està bé que existeixin
però es veuen com a insuficients (manca de recursos), desfasats a nivell d’ús de
tecnologies, massa acotats a segons quins perfils socials. Alhora es considera que no
s’han promogut gaire i són desconeguts per part de la població en general.

HABITATGE

En general els joves valoren negativament el mercat immobiliari i consideren molt
reduïda l’oferta d’habitatges a preus assequibles.

Tot i que un dels aspectes que els joves autòctons afirmen tenir en compte a l’hora de
centrar les seves expectatives quan a l’habitatge és la proximitat a la llar d’origen, cada
cop és més freqüent l’expulsió dels joves cap a fora del propi municipi i la comarca. La
concentració urbanística de la comarca i la conseqüent pujada de la demanda de sòl
per construcció d’habitatge, ha encarit molt el preu de l’habitatge, fet que lligat a les
dificultats econòmiques dels joves per la seva situació laboral, ha provocat que els
joves juntament amb altres capes de la societat econòmicament més desafavorides
hagin de marxar del seu municipi per a trobar un lloc on viure.

Al mateix temps hi ha una manca d’oferta d’habitatge de lloguer de qualitat, vinculada
a diversos motius: baixa demanda de lloguer, preus cars de lloguer, cases antigues, etc.

Aquest darrer aspecte cal completar-lo amb que diverses circumstàncies afavoreixen
l’existència d’habitatges buits no disponibles per al lloguer dels joves:

 habitatge vell que necessita una rehabilitació;

 habitatge nou o en bon estat en espera de ser revaloritzat i revenut;

 habitatge nou o en bon estat destinat a ús privat a mig o llarg termini (pares o
avis que esperen que els seus fills o néts els ocupin)

Calen pisos de protecció oficial al municipi, els joves manifesten la voluntat de
quedar-se a viure al poble, tot i que demanen pisos de protecció oficial de lloguer amb
opció a compra.

Les cases del municipi són velles encara que l’Ajuntament contempla la possibilitat de
poder construir-hi pisos d’aquestes característiques al nucli antic del municipi per tal
de no abandonar-lo i mantenir-lo en bon estat.

Tots aquests fets suposen un allargament de la convivència amb els pares. En la
majoria dels casos, obligada per la situació dels joves en quant a inserció laboral i
habitatge, i ben acceptada per la majoria de joves i de pares i mares. La família actua
coma xarxa protectora del risc d’exclusió i pobresa de molts joves. D’aquesta
circumstància cal ressaltar: manca de privacitat dels joves, confortabilitat, des
responsabilització de tasques domèstiques i obligacions familiars i la permissibilitat
dels pares i mares.
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Tot i que els joves s’emancipen més de la família, i que alguns joves opten per pisos de
pas (compartits entre estudiants o bé entre joves recentment emancipats), la gran
majoria de recerques d’habitatge estan acompanyades d’un projecte de creació d’un
nucli familiar (parella, fills).

5.DIAGNÒSTIC

Després de revisar la visualització de les polítiques de joventut i les necessitats
detectades a les anàlisis, tant les qualitatives com les qualitatives a partir dels dos
grups de discussió realitzats, i de l’anàlisi fet des de les diferents regidories i tècnics
municipals, passem a extreure quin és el camí a seguir els propers anys.

Si observem la visualització de les polítiques desenvolupades fins al moment per part
de les institucions del municipi, cal destacar que les polítiques educatives, culturals i
lúdiques són les que fan participes als joves d’una manera més dinàmica i directa, i
això ve donat per les dimensions demogràfiques i territorials existents i sobretot pels
recursos econòmics. És més fàcil que els joves participin en actuacions d’aquest tipus i
aquestes són més fàcils d’organitzar; a més sent un poble petit, moltes estan dirigides
a tota la població per poder assegurar-ne la participació.
El que cal reorientar, no és només el nombre d’aquestes activitats per poder incidir
més en les que manquen, sinó la manera de triar i organitzar les que es facin, i veure si
es podria treballar conjuntament amb els joves per guanyar en eficàcia i participació.

El servei de Telecentre ha estat una eina del tot imprescindible dins les nostres
polítiques educatives, ja que el nombre d’usuaris és molt elevat. Aquest fet també es
degut, en part, a la bona situació d’aquest servei, ja que en el mateix edifici es troben
el Casal de Joves, el PIJ i la Biblioteca Municipal.

D’altra banda, s’ha pretès potenciar les formes d’expressió artística i la creativitat. Una
de les actuacions que té molt bona acollida any rere any ha estat la realització
d’actuacions artístiques per part dels nostres joves, contribuint a la conservació de
l’entorn.

L’objectiu per part de la Regidoria de Joventut és informar als joves sobre determinats
aspectes derivats de les conductes de risc i alhora promoure hàbits de vida saludables.
Destaquem, dins les actuacions destinades a la promoció de la salut, el

desenvolupament d’activitats lúdiques i esportives durant les “Nits d’Estiu”, les quals
estan tenint molta acceptació dins dels joves i es proposa reconduir les activitats
desenvolupades fins al moment perquè tinguin una major participació. És per això que
el que s’intenta és una màxima cohesió entre institucions municipals i sota un objectiu
comú, els joves.

Es pretén desenvolupar xerrades i tallers informatius sobre salut i conductes de risc,
així com també fer una major difusió dels dies mundials de la salut, en coordinació
amb els joves.
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Sobre habitatge i treball, podem veure perfectament, que no s’ha fet gairebé res al
respecte i que a partir de les anàlisis realitzades es detecta una necessitat de polítiques
d’aquests dos eixos.

Els nostres joves es queixen de la dificultat per a accedir a l’habitatge, actualment
s’està treballant amb les vivendes de protecció oficial per donar resposta a unes
necessitats reals dels joves però el projecte es troba en una fase embrionària encara
que l’Ajuntament ja és propietari d’una parcel·la que es destinarà a quest propòsit.

Cal destacar la contractació com a monitors de lleure i esport dels joves estudiants en
èpoques de vacances (amb el projecte Anem per Feina). Aquesta potser no és una
mesura que solucioni la manca de treball de manera permanent, però ofereix
l’oportunitat a molts dels joves del nostre municipi d’iniciar-se en el món laboral,
alhora que tenen uns determinats ingressos que els ajuden pels seus estudis i pels seus
“gastos”.

També, pel que fa a l’ocupació, s’ha pogut constatar la manca d’orientació en matèria
laboral; per tal, hem de reorientar les nostres polítiques d’ocupació, complementant
les actuacions existents pel que fa a la contractació de joves, potenciant el servei SOL
(Servei d’Orientació Laboral) i creant una borsa de treball actualitzada.

D’altra banda, cal impulsar la coordinació entre els diferents agents socials i econòmics
del territori per a que el nostre projecte arribi a bon fi.

Si la manca d'opcions laborals i altres factors, com els preus dels habitatges, poden
afavorir l’èxode dels joves cap a ciutats o poblacions veïnes, és important incidir
especialment en aquest àmbit per tal de revertir la situació.

Des de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Riba-roja es treballa per
obrir noves vies de futur, a partir d'actuacions com ara:

 La divulgació de filons d'ocupació i àmbits emergents en els diferents sectors
econòmics.

 La redacció d'un projecte de remodelació del nucli antic i la façana fluvial, que
s'ha d'acollir al programa "Viure al Poble Més" i que ha de fomentar les
activitats turístiques i altres en general.

 L'optimització d'una infraestructura com la fibra òptica per al desplegament de
diverses modalitats de teletreball.

 El disseny d'una marca local i diferents materials i canals de promoció integral
del municipi.

No obstant això, la dimensió de la problemàtica i la situació de partida fa necessari
coordinar els projectes locals amb una orientació conjunta d'abast subcomarcal i
comarcal. Concretament, cal destacar el procés de creació d'un Consorci per a la
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promoció dels municipis del nord de la Ribera d'Ebre, a partir del colideratge dels
municipis de Flix i Riba-roja d'Ebre.

Aquest Consorci ha de permetre optimitzar especialment els mecanismes de suport a
les empreses, la millora de la formació i la promoció del territori com a espai per a la
localització d'activitats empresarials.
Un altre punt fort a destacar dins els eixos de mobilitat i educació és la dificultat que
tenen els nostres joves per a accedir als diferents Cicles Formatius, ja que l’oferta és
molt limitada i no hi ha mitjà de transport entre els diferents centres (Flix, Mòra d’Ebre
i Gandesa).

Creiem que seria bo actuar de manera conjunta entre tots el municipis per tal de
garantir-ne el transport i la diversitat en l’oferta formativa. Per la nostra banda, el
nostre Ajuntament es fa càrrec de les despeses derivades del transport dels joves que
cursen estudis no obligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius), essent aquesta una
despesa considerable i que ens suposa un gran esforç.

D’altra banda, s’ha d’impulsar l’oferta formativa dirigida als joves i per aquest motiu,
cal fer una difusió més àmplia d’aquesta oferta dins el territori i, alhora, realitzar
diferents cursos formatius al llarg de l’any, sempre tenint en compte les necessitats i
aspiracions dels nostres joves.

Cal estabilitzar la comunicació entre la Regidoria i les Associacions que engloben la
major part del joves del municipi per tal que participin activament en la tria d’activitats
i en l’organització i execució d’aquestes en la mesura possible.

Per altra banda, s’ha d’intentar donar suport a les associacions per tal que segueixin
cohesionades i amb ganes de realitzar activitats ja que les entitats són els pilars de una
societat participativa i unida i son indicadores d’una bona salut social.

És des de l’Ajuntament i sobretot des de la Regidoria de Joventut, que es vol mantenir
un flux de informació i cohesió amb les associacions mitjançant reunions periòdiques
per fomentar aquesta participació tan necessària amb el col·lectiu.

El Casal de Joves del municipi és un espai de trobada i desenvolupament d’activitats,
encara que cal dinamitzar més aquest local mitjançant la realització de diverses
actuacions consensuades i organitzades de manera conjunta pels mateixos joves, la
Regidoria de Joventut i amb la possibilitat de tenir un dinamitzador de joventut,
establint i reforçant espais de diàleg entre els joves, col·lectius de joves i
Administració.
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6. DISSENY DEL PLA INTEGRAL DE JOVENTUT: OBJECTIUS I PROJECTES

Una de les línies d’actuació prioritàries del nostre Pla Local de Joventut és el foment de
l’emancipació entre els nostres joves. Emancipar-se no equival tan sols a marxar de
casa dels pares, amb aquest terme ens referim, a banda de l’habitatge, a d’altres
aspectes de la vida dels joves que possibiliten que aquests inicien el seu propi projecte
de vida. Així hem de tenir en compte d’altres eixos que contribueixen a l’emancipació
juvenil: l’ocupació, la formació, l’accés a la cultura, la promoció d’activitats
saludables...

És per aquest motiu que dins la línia d’actuació de l’emancipació hem intentat
desenvolupar actuacions en tots els eixos que formen part important de la vida dels
nostres joves. D’aquesta manera, hem previst realitzar actuacions en ocupació,
educació, salut, habitatge i cultura.

Dins l’emancipació hem inclòs cinc dels sis projectes que durem a terme durant els
propers quatre anys: Anem per feina!, Formació Jove, Salut Activa, Habitat i Temps
Jove. El sisè projecte d’actuacions, Riba-roja es Mou!, correspon a la línia de
participació.

Tot seguit passarem a descriure quins són els objectius que pretenem assolir amb
cadascun dels nostres projectes, tenint en compte les necessitats detectades, els
destinataris i la temporalitat d’aquests.
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PROJECTE 1: ANEM PER FEINA!

Aquest és un projecte de suport a l’ocupació jove, l’objectiu del qual és el de conciliar
joves i treball; partint de les premisses d’una actuació local basada en la participació
activa dels joves pel que fa a l’ocupació i la formació dirigida cap a aquesta ocupació.

Objectius generals:
Orientar i acompanyar als joves en el seu procés d’elecció professional i/o formativa.
Dotar els joves de les competències i eines adequades per a accedir al món laboral.
Afavorir la inserció laboral dels estudiants en èpoques de vacances.
Impulsar la coordinació entre els diferents agents socials i econòmics del territori.
Aconseguir l’obertura regular i dinamització del Casal de Joves.

Objectius específics:
Difondre les ofertes formatives i d’ocupació del territori, intentant que a través
d’aquest servei aconsegueixen feina almenys quinze joves del municipi.
Identificar trajectòries i objectius professionals dels joves i assessorar-los en relació a
les possibles ofertes de feina del territori, aconseguint almenys 5 consultes mensuals.
Orientar i acompanyar els joves que facin ús del servei en la inserció laboral, dotant-los
de recursos materials, tècnics i humans per poder realitzar de la manera més rendible
possible una recerca activa d’ocupació.

Aconseguir l’ocupació d’un jove format com a monitor de natació durant la temporada
d’estiu. Garantir que del personal contractat a la temporada de l’estiu per a les tasques
del poliesportiu (neteja, taquilla, etc.), almenys un 33% sigui jove.
Contractació temporal de joves del municipi formats en el món del lleure i l’esport en
èpoques de vacances. Aconseguir l’ocupació de trenta joves amb titulació de monitor
de lleure o monitor esportiu (CIATE), o que estiguin cursant estudis relacionats amb el
lleure o l’esport. Aquests joves desenvoluparan tasques de monitors o d’ajudants,
depenent de la seva formació i/o experiència

Estructura:

L’ANEM PER FEINA es divideix en tres actuacions dirigides a assolir els objectius abans
esmentats:

SOL (Servei d’Orientació Laboral)
Promoció i consolidació del Servei d’Orientació Laboral amb l’objectiu que el jove
s’iniciï en les tècniques de recerca de feina a la vegada que disposarà del suport tècnic
de l’AODL que podrà atendre individualment la seva demanda (consells per a la
redacció del currículum, nòmines, convenis, contractes, foment de l’autoocupació,
utilització de l’aparell informàtic, ...).
D’aquesta manera s’ofereix a la població jove un servei d’orientació laboral i, si
s’escau, una proposta d’itinerari totalment individualitzat.
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La finalitat bàsica és la d’acompanyar al jove a saber més sobre ell mateix i sobre el
món del treball que l’envolta i, d’aquesta manera, aconseguir que el jove esdevingui
subjecte actiu de la seva elecció.
Aquest servei d’orientació i assessorament laboral es desenvolupa al llarg de tot l’any i
es complementarà amb el servei del PIJ, mitjançant la informadora juvenil. Aquesta
actuació està destinada a tots els joves del municipi que necessiten informació i
orientació en matèria laboral.

Mitjançant aquesta actuació es pretén donar a conèixer tots els recursos existents
d’orientació i assessorament laboral. Ens referim a aspectes com: estratègies i
habilitats per enfrontar-se al procés de recerca de feina, canals i tècniques de recerca
de feina, autoocupació, estudis o sortides professionals, contractes, convenis,
nòmines, etc., i els llocs on es pot accedir a alguns d’aquests recursos, a banda del
Servei d’orientació Laboral del municipi, com per exemple, el PIJ municipal i el PIJ
comarcal, el Departament de dinamització econòmica comarcal, el servei d’orientació
laboral del Consell Comarcal, les Oficines de Treball de la Generalitat, etc.

BIF (Borsa informativa i/o formativa)

Oferir al jove un cens de totes les ofertes formatives (cursos de formació ocupacional,
reciclatge i privats) que desitgi incloent-hi informacions complementàries.
Difusió de les ofertes de feina del territori i difusió de la borsa de treball local, on
s’inclouran les ofertes a la borsa del Consell Comarcal.
A partir d’estudis de necessitats i demandes, tant del mercat com de les preferències i
característiques de la població jove, s’oferiran com a mínim dos cursos formatius al
llarg de l’any, i alhora s’intentarà motivar a les empreses locals per a que formin als
seus treballadors. Aquest servei es desenvoluparà al llarg de tot l’any i anirà destinat a
tots els joves del municipi que necessitin informació i/o formació en matèria laboral.

Laboràlia
Contractació temporal de joves del municipi com a monitors i que estiguin formats en
el món del lleure i l’esport. D’altra banda, es pretén assegurar que dins la contractació
del personal de l’estiu destinat al poliesportiu i les piscines, un 33% siguin joves.

Respecte a aquesta línia d’intervenció es pretén facilitar la transició formació-treball
mitjançant l’ocupació directa de joves del municipi en tasques de lleure i esport. Tot i
que la contractació sigui temporal, alguns dels seus efectes com poden ser l’adquisició
d’experiència, d’hàbits i/o disciplina, així com el donar-se a conèixer a institucions i
empreses de la zona, poden tenir conseqüències laborals futures en un marc més
estable.

Tots els joves del municipi amb recerca de feina poden ser beneficiaris del projecte
Anem per feina!. D’aquests, uns vint d’entre 17 a 29 anys se’n beneficiaran
directament donada la contractació temporal de l’Ajuntament durant el període de
vacances.
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PROJECTE 2: FORMACIÓ JOVE

A l’hora de parlar d’emancipació podem dir que la formació ajuda i molt a facilitar el
camí cap al món laboral i amb aquesta intenció volem fomentar la participació dels
joves en diverses actuacions formatives, que amb diversos objectius, es volen dur a
terme a la nostra localitat.
Aprofitant que tenim els espais idonis per facilitar l’accés als joves de les noves
tecnologies i a diversos mètodes formatius volem que l’accés al món laboral sigui el
més adequat per a cada una de les necessitats del jovent de la localitat.

Objectius generals:
Facilitar l’accés a les noves tecnologies.
Conscienciar els joves de la realitat que els envolta i de la necessitat de tenir cura de
l’entorn.
Potenciar les formes d’expressió artística i la creativitat.
Facilitar l’accés al sistema educatiu no obligatori.

Objectius específics:
Garantir i millorar l’accés del 80% dels joves del municipi a les noves tecnologies a
través del Telecentre.
Realitzar almenys dues actuacions anuals destinades a la conscienciació dels joves i
l’educació en valors.
Incrementar la participació juvenil en les diferents actuacions de caire artístic i creatiu
realitzades al municipi. (>15 joves per actuació).
Aconseguir que el transport al sistema educatiu no obligatori (Batxillerat i Cicles
Formatius) sigui gratuït per als usuaris.

Estructura:
El projecte FORMACIÓ JOVE consta de quatre actuacions, tres de les quals corresponen
a l’eix d’educació i la quarta al de mobilitat, destinades a aconseguir els objectius que
ens em proposat: :

Transporta’t!

Mitjançant aquesta actuació es pretén facilitar l’accés dels nostres joves al sistema
educatiu no obligatori (Batxillerat i Cicles Formatius). Aquesta actuació s’inclou dins
l’eix de mobilitat.

Els joves del nostre municipi s’han de desplaçar diàriament amb l’autobús per tal de
realitzar Cicles Formatius o Batxillerat. Aquesta és una necessitat primordial per a la
formació dels nostres joves, atès que no hi ha cap altre medi de transport alternatiu i si
no hi hagués aquest servei no podrien realitzar cap d’aquests estudis. Els costos
d’aquests transport contribueixen a agreujar la situació de moltes de les famílies del
municipi, ja que suposa un cost molt elevat. Per aquest motiu, i pensant sempre en el
futur dels nostres joves, vam decidir sufragar els costos d’aquest transport, essent una
quantitat força important dins el pressupost destinat a joventut.
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Val a dir, que aquest servei no té res a veure amb el transport a l’IES dels alumnes
d’ESO, ja que aquest transport fa referència única i exclusivament a la formació no
obligatòria dels nostres joves. Amb aquesta actuació s’aconsegueix que el transport
sigui gratuït per als usuaris del servei.
Aquesta actuació està destinada als joves del municipi que cursen estudis de Batxillerat
i Cicles Formatius fora del municipi, i tindrà lloc en època escolar.

Connecta’t!

Cal destacar la creació del servei de Telecentre, que de moment consta amb nou
ordinadors i que constitueix una eina imprescindible per a molts joves del municipi,
tant pel que fa a la consulta com per la formació. El Telecentre garanteix i facilita
l’accés dels joves a les noves tecnologies, essent alhora un espai de trobada entre els
mateixos joves.
El servei de Telecentre està en funcionament durant tot l’any, i hi tenen accés tots els
joves del municipi al igual que la resta de la població.
Es pretén dinamitzar aquest servei mitjançant la realització de diferents cursos
destinats als joves del municipi i que tindran lloc en èpoques de vacances per tal de
facilitar l’accés dels estudiants.

Informa’t!

Cal conscienciar els joves de la realitat que els envolta i de les diferents
problemàtiques que els puguin afectar: consum responsable de l’aigua, solidaritat amb
altres joves, respecte per altres cultures i altres grups d’edat... El fet de apropar a la
joventut a una realitat que de vegades, per viure a una localitat petita, no tenen a
l’abast facilita la seva capacitat empàtica i això potencia en gran mesura la seva
capacitat de aprenentatge i millora personal...

De vegades tot allò que ens envolta, no té gaire a veure amb la realitat que trobem a
les localitats més properes, i el fet de que nosaltres, com a població petita, no
tinguéssim una problemàtica concreta no vol dir que haguéssim de tancar els ulls
davant d’aquesta realitat. Per aquest motiu, és necessari que de vegades miréssim més
enllà del més proper i coneguéssim altres realitats, mitjançant la realització de cursos,
xerrades, exposicions i altres actuacions volem portar al nostre jovent a unes
situacions que tot i no sembli que no ens han d’afectar directament, mai està de més
tindre-les en compte. Volem dur a terme diverses campanyes informatives per aquest
grup d’edat, des de exposicions sobre la gestió de l’aigua, i la importància d’un ús
responsable d’aquesta, la conducció responsable i altres temes que puguin afectar-los
directa o indirectament.
Aquesta actuació va dirigida a tots els joves del municipi i es desenvolupa al llarg de
tot l’any.
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Sigues creatiu!

Es pretén potenciar les formes d’expressió artística dels nostres joves mitjançant la
realització de diferents activitats com per exemple els graffitis, murals i creacions
artístiques, amb l’objectiu que el jovent conservi el seu entorn i potenciï la seva
creativitat habilitant-los llocs per fer-ho. Aquesta actuació va dirigida als joves del
municipi d’entre 14 i 25 anys amb inquietuds artístiques i creatives i es desenvolupa a
l’estiu en èpoques de vacances dels estudiants.
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PROJECTE 3: HABITAT

El tema de l’habitatge també es converteix en un eix bàsic de referència per la
emancipació del jovent de la localitat. El tema de la vivenda i la seu continu increment
de preus provoca en el jovent una inseguretat molt significativa a l’hora d’intentar
emancipar-se. El fet de no poder assumir una despesa tan gran degut a la inseguretat
laboral i a la precarietat dels sous fomenta que el jovent no pugui accedir a una
vivenda digna amb una certa facilitat.

Amb aquest objectiu i per facilitar la possibilitat d’accedir a una vivenda digna, es té
previst dur a terme la construcció de 62 vivendes de protecció oficial, un percentatge
molt significatiu de les quals van destinades al jovent de la localitat.

Objectius generals:
Fomentar l’accés dels joves a l’habitatge de protecció oficial.
Donar a conèixer els recursos existents en relació a l’habitatge.

Objectius específics:
Garantir un 60% d’habitatge de protecció oficial destinat als joves.
Informar als joves pel que fa als ajuts, subvencions i mitjans adients per a l’adquisició,
lloguer o rehabilitació d’habitatge.

Estructura:
El projecte HABITAT contesa de dos actuacions destinades a assolir els objectius fixats:

PromoHabitat

Mitjançant aquesta actuació es pretén facilitar l’accés dels joves del municipi a
l’habitatge de protecció oficial, garantint-ne un 60% destinat a ells.
Tot i estar realment implicats en aquest projecte, el fet de dependre d’altres
institucions per dur a terme aquestes actuacions, ens porten a no poder donar de
moment una temporalització exacta d’aquest programa.

InfoHabitat

Des del Punt d’Informació Juvenil i des de l’AODL s’informa a tots els joves interessats
sobre qualsevol tipus de consulta relacionada amb l’habitatge: subvencions per
compra o rehabilitació, ajuts al lloguer, habitatges de protecció oficial, etc. Aquesta
actuació es desenvolupa al llarg de tot l’any.
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PROJECTE 4: SALUT ACTIVA

Consisteix en la realització de programes de prevenció i informació. Es continuarà fent
les Nits d’Estiu, activitats esportives amb grups de joves a les nits sota l’objectiu
d’allunyar-los de les conductes de risc incloent noves activitats. També es
desenvoluparan cursets de natació per a persones joves amb malalties i lesions,
juntament amb el curs de perfeccionament, natació, classes de judo i ioga, activitats
que fins al moment estan donant molt bona resposta.

Objectius generals:
Informar els joves sobre les conseqüències de determinades conductes de risc.
Donar a conèixer activitats relacionades amb la salut.

Objectius específics:
Realitzar almenys dues actuacions anuals destinades a la promoció d’hàbits saludables
(conducció i alcohol, drogues, trastorns alimentaris...).
Fer difusió dels diferents dies mundials de la salut implicant els joves de manera
directa en la tria i la realització de les diferents activitats.

Estructura:
El projecte SALUT ACTIVA es basa en una única actuació que engloba totes les
activitats relacionades amb la salut:

Tria Salut!

Es desenvoluparan campanyes informatives sobre la SIDA, conducció i alcohol, tabac...
mitjançant la col·laboració d’experts en sanitat.

Durant l’època de vacances i, amb la col·laboració d’un expert en dietètica i nutrició
del municipi, es realitzarà un curs de cuina i nutrició per a joves per fer-los conscienciar
de la importància que té una bona alimentació.
El projecte Salut Activa està dirigit a tots els joves del municipi i es desenvolupa al llarg
de tot l’any, tenint en compte dates significatives en la promoció dels dies mundials
de la salut.

Durant els mesos d’estiu es continuaran fent actuacions destinades a promoure la
salut dels nostres joves mitjançant la pràctica d’esports alternatius: Nits d’estiu, cursos
de natació, aquagym, etc.
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PROJECTE 5: TEMPS JOVE

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una sèrie d’activitats lúdiques i
culturals dins el municipi que ajuden als joves a relacionar-se entre ells i fomentar la
participació i coordinació entre ells.

Objectius generals:
Implicar els joves en l’organització i realització de les diferents activitats lúdiques i
culturals realitzades al municipi.
Impulsar i implicar els joves en la conservació de les tradicions popular.

Objectius específics:
Programar i desenvolupar de manera conjunta amb els joves almenys set actuacions
de caràcter lúdic i destinades als mateixos joves al llarg de l’any (Concerts de rock,
“Puenting”, “Tunning”, “Jornada Cultural”, Nit celta...).
Implicar de manera activa els joves en la conservació de les tradicions locals (Jota de
Riba-roja, vestits tradicionals catalans de les pubilles i hereus, muntatge del
pessebre...)

Estructura:
El projecte TEMPS JOVE consta d’una única actuació on s’inclouen totes les activitats
previstes destinades a assolir els objectius fixats:

FesTrad
Atenent a la necessitat de mantenir les festes i tradicions que donen identitat al
municipi, i la d’implicar al grup de joves de la localitat en el manteniment d’aquestes,
ens proposem facilitar als joves l’accés a les tradicions més arrelades de la localitat
(pubilles i hereus, ballada de la Jota de Riba-roja d’Ebre amb els vestits tradicionals,
conservació de tradicions pròpies).

L’objectiu d’aquesta actuació fonamentalment és el d’evitar que l’oci juvenil giri
únicament al voltant del bar. Per aquest motiu, hem volgut desenvolupar un projecte
d’activació juvenil que es durà a terme durant els caps de setmana des del mes de
maig fins al setembre ambdós inclosos, tenint en compte l’època de vacances dels
joves del municipi. Cal destacar algunes actuacions com per exemple: Concert de Folk,
“Nit Màgica de Sant Joan”, Ribera Rock, Triatló, “Hot Tunning”, “Jornada Cultural”,
Concerts de Rock, etc.

Amb aquesta actuació també pretenem que poc a poc a la població es vagin establint
nous punts d’interès cultural que puguin arribar a ser en un futur trets identificatius de
la nostra pròpia cultura, com poden ser les actuacions dels diables, els concerts de
rock, el triatló... Aquest projecte va dirigit a tots els joves del municipi, encara que s’hi
veuen beneficiats molts joves de la resta de la comarca que participen en les diferents
actuacions que es duen a terme. D’altra banda, la majoria d’actuacions
desenvolupades tenen lloc durant l’època de vacances i fonamentalment a l’estiu.
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PROJECTE 6: RIBA-ROJA ES MOU!

A partir de la diagnosi del Pla Local de Joventut , i basant-nos en l’anàlisi de la realitat
juvenil del municipi, hem extret les següents conclusions:
El joves opinen que és necessària una dinamització de les activitats de l’associació de
joves on se’ls tingui en compte i és per això, que a tots els hi agradaria formar part
d’aquesta associació i poder dir la seva. Pensen que participar en l’associació és un bé
pel poble i que ja que hi ha alguna cosa bona, s’ha d’aprofitar.
La majoria de joves estan associats, encara que això no significa que participen
activament en l’organització de les activitats a desenvolupar. La feina feta per
l’associació és bona, però cal motivar a la gent amb diferents activitats que els facin
integrar-se més i participar.
El Casal de Joventut és un local destinat als joves que constitueix un veritable punt de
trobada, i on s’organitzen nombroses activitats destinades a ells.

La participació és un eix en el que s’ha treballat amb força i amb il·lusió des de la
Regidoria de Joventut i els resultats han estat satisfactoris. Ara cal establir els canals de
comunicació adients per a que les Associacions que aglutinen la major part dels joves
del municipi participin activament en la tria de les diferents activitats destinades a tots
els joves i, en l’organització i l’execució d’aquestes.

A partir d’aquestes conclusions la Regidoria de Joventut del municipi conjuntament
amb el tècnic del Consell Comarcal, es van reunir amb aquests joves i entre tots, van
decidir presentar un projecte dins el Pla anomenat: Riba-roja es Mou!

Objectius generals:
Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació en matèria juvenil.
Donar suport tècnic a les associacions formades per joves.
Reconèixer, impulsar i donar suport a l’associacionisme juvenil, fomentant alhora les
relacions i la participació dels joves i la seva associació.
Oferir un espai de trobada i desenvolupament d’activitats per tal de reforçar i establir
espais de diàleg entre els joves, col·lectius de joves i Administració.
Potenciar i ampliar la participació juvenil en el desenvolupament de les diferents
actuacions del Pla Local de Joventut.

Objectius específics:

Aconseguir que l’Associació de Joves realitzi el seu propi Projecte d’Activitats.
Aconseguir que l’Associació de Joves planifiqui un mínim de tres actuacions anuals, i
que aquestes estiguin destinades a tots els joves.
Aconseguir que els joves i les seves associacions s’impliquin en el desenvolupament i
realització d’activitats al Casal.
Aconseguir que els joves s’impliquin en actuacions de voluntariat destinades a la
conservació del medi ambient.
Aconseguir que els joves s’impliquen en la realització i desenvolupament de les
diferents actuacions participatives incloses al Pla Local de Joventut.
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Estructura:

El RIBA-ROJA ES MOU! es divideix en 5 actuacions que pretenen assolir els objectius
abans esmentats:

1. Jove Solidari

Jove Solidari és una actuació que consisteix en la creació d’un cos de voluntariat,
integrat majoritàriament per joves, que realitzen diferents activitats d’interès
municipal: neteja de l’entorn, reconeixement de rutes, col·laboració en determinats
actes i actuacions dirigides o no als joves, etc.
Mitjançant aquesta actuació es pretenen assolir tres objectius:

En primer lloc, aconseguir que el grup de voluntaris de protecció civil es mantingui
vigent, fomentant la participació d’aquests joves voluntaris en diferents cursos que els
puguin ser d’utilitat per a la seva labor.

En segon lloc, intentar incrementar el nombre de joves implicats en matèria de
voluntariat, fomentant la diversificació d’actuacions destinades a tots els àmbits (medi
ambient, labor social, educació, cohesió social, cultura...).

Dins d’aquesta actuació trobem:

 Riba-roja i la Música

Foment de la jota i la sardana entre els joves, recuperació i consolidació de les
danses populars locals, incidint sobretot en els joves, amb la introducció al
patrimoni cultural de Riba-roja amb tallers de Jota i de Sardana dins el calendari
lectiu i en el marc de la setmana cultural.

 Música al carrer

Introducció d’un calendari anual d’actuacions musicals a l’aire lliure, durant la
primavera i la tardor, per potenciar la cohesió social i la participació dels joves i de
les Associacions en la organització del calendari incidint en la música com a eina
dinamitzadora i participativa.

 Riba-roja i les Lletres

Foment de la lectura i la cultura literària amb la realització d’activitats al carrer en
espais emblemàtics del poble on s’organitzaran grups de discussió, lectura i reflexió
sobre texts literaris d’autors locals i comarcals.
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 Riba-roja i les Tradicions

Organització de tallers i xerrades sobre les costums i tradicions del municipi així com
un itinerari d’aprenentatge d’oficis artesans tradicionals per tal de conscienciar a la
joventut de la importància de la cultura i les tradicions en quan a la cohesió social.
Intercanvi d’experiències generacionals, banc de memòria amb la gravació de
càpsules de vídeo amb l’objectiu de crear un arxiu audiovisual.

 Riba-roja i la Història

Explicar als més joves mitjançant un recorregut patrimonial pel municipi la historia,
anècdotes i l’evolució de la vila de Riba-roja al llarg del temps per potenciar la
pertinença al territori i els valors patrimonials de Riba-roja.

2. III Trobada de Diables de la Federació de Diables de les Terres de l’Ebre

La colla de Diables del municipi integrada majoritàriament per joves, s’ha proposat
realitzar la III Trobada de la Federació de Diables de les Terres de l’Ebre pel proper any
2013 dins els actes de celebració del seu 20é aniversari, i amb aquest objectiu han
decidit dur a terme diferents actes sol·licitant la participació de tots els joves i de
l’equip de govern municipal per tal de dur a terme el seu objectiu.

D’aquesta actuació se’n beneficiaran tots els joves del municipi i la resta de la població,
establint alhora mecanismes participatius en els quals s’integren la resta de joves de
les Terres de l’Ebre. L’actuació tindrà lloc durant l’estiu de l’any 2013.

3. Engresca’t

Els joves del nostre municipi, juntament amb l’Associació de Joves, Associació cultural
los músics i els diferents grups musicals integrats per joves, ens van fer arribar el seu
interès per organitzar actuacions amb integració de la música, el teatre, la poesia i els
hàbits saludables. Per aquest motiu, es va sol·licitar aquest projecte que inclou les
següents actuacions:

 Cultura Musical

Fomentar l’interés cap a les diferents variants o estils musicals treballant la cohesió i
participació social.

Es vol realitzar una sèrie d'actuacions de manera descentralitzada, per donar a
conèixer l'evolució de la música al llarg del temps i el seu paper cohesionador envers la
societat. L'activitat inclou xerrades divulgatives de l'evolució de la música i dels estils
representats en cada actuació, així com l'edició de material informatiu amb aquesta
mateixa finalitat.
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Es planteja durant la tardor i en horari de tarda com a element cohesionador i
dinamitzador de l'activitat cultural al llarg de l'any afavorint la participació de tot tipus
de persones.

 Curs d'orientació i Marxa de la Lluna

Donar a conèixer els instruments i les tècniques bàsiques d'orientació per a la pràctica
d'excursionisme potenciant la participació i el coneixement del terme municipal i el
seu patrimoni.

Es vol realitzar un taller d’orientació i excursionisme mitjançant teoria i pràctica, per
aprendre tècniques bàsiques emfatitzant en itineraris històrics de la Guerra Civil al
terme municipal.

Als vols del setembre durant la lluna plena es realitzarà una caminada/gimcana
d'orientació: "la marxa de la lluna plena", com a eina de participació i cohesió social
entre persones de totes les edats, organitzat pels joves per posar de manifest el
paisatge i els espais emblemàtics del terme municipal, incidint en l'observació del
astres i el seu paper en les mobilitats al llarg de la història.

 Vivim el teatre

Realització de tallers i activitats participatives destinades als infants i joves del municipi
i començar a treballar valors amb els més petits com la cohesió, la participació i el
voluntariat.

Durant l'època d'estiu –i al Casal Municipal- es pretén treballar l’estampació, tècniques
interpretatives, elaboració de vestits, realització de decorats, disseny d'un guió teatral,
amb l’objectiu de potenciar valors com la cohesió del grup, la tolerància i l'empatia,
incentivant la imaginació i creativitat dels joves mitjançant les arts escèniques.

El projecte culminarà amb la realització d'una representació teatral, posant en valor
l'espai públic de la Plaça del Forn com a element històric del casc antic del municipi,
amb l’actuació de tots i totes les participants a les diferents activitats i tallers del casal.

 Riba-roja Art al Carrer

Incentivar la tasca dels joves creadors artístics locals en les diverses disciplines, fent
que una part significativa de la seva obra es pugui divulgar al seu propi municipi i
aconseguint que el nucli de Riba-roja guanyi en atractiu cultural, patrimonial i turístic.
Un dels objectius és que aquests artistes puguin tenir una dedicació professional o
semiprofessional a aquestes activitats, mitjançant la creació de microempreses
dedicades a la millora d’espais públics i intervencions paisatgístiques.

A partir d’un disseny global previ que consideri els espais públics de major valor
simbòlic i espais pendents de recuperació patrimonial i urbanística, es planteja la
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realització d’un concurs d’escultures al carrer, conferències i seminaris d’emprenedoria
i tallers específics per a la realització de murals artístics en espais degradats.
Complementàriament, es proposa la inclusió progressiva de les obres en un itinerari
artístic local i la realització d’activitats de promoció i difusió cultural.ç

 Trobada poètica de Riba-roja

Impulsar la poesia com a àmbit literari amb valor específic i necessitat de recolzament,
així com la trobada entre joves poetes de diferents orígens i la posada en valor del
municipi de Riba-roja d’Ebre com a espai propici per a la creativitat cultural i artística.

Inclou la realització d’una diada dedicada a la poesia, amb lectura de poemes per part
d’autors locals i forans en espais singulars i balcons del nucli antic de la població,
incentivant la participació complementària de veïns de Riba-roja i l’entorn de totes les
edats.

4. Dinamització Digital

Aquest projecte pretén per una banda incidir en les TIC i les noves tecnologies i per
altra banda fomentar la creació artística de les diferents disciplines audiovisuals
incidint en la participació i implicació dels joves en les activitats.

 Taller de tècniques audiovisuals i Certament de Curts.

L’activitat pretén divulgar l’art cinematogràfic i, més concretament, el format del
curtmetratge, com a vehicle per a la creativitat local i comarcal.

Es pretén fomentar la creativitat artística amb les TIC com a element principal.
Primerament es realitzarà un taller formatiu per dotar d'eines als participants (13 - 35
anys) dinamitzant el telecentre local. Posteriorment es realitzarà un concurs que
consistirà en la projecció de diversos curtmetratges, a partir d’un fil de coherència
temàtica, per tal de procedir al seu comentari i valoració pública.

L’activitat representa un element de diversificació qualitativa de l’oferta cultural del
municipi i una oportunitat de projecció sobre els municipis de l’entorn en un àmbit
molt específic, ajudant alhora a dinamitzar l’activitat de l’entitat organitzadora.

També és vol incidir en la dinamització de la televisió local com a eina participativa
amb entrevistes a gent gran, receptes locals tradicionals, documentals de temàtiques
locals...

 Cartell de Festes Majors

Disposar d’un cartell divulgatiu de la Festa Major fet amb un criteri de creativitat i
participació, a un cost assequible per al municipi i autènticament representatiu de les
festes, tradicions i valors locals.
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Es tracta de la realització d’un concurs per a la selecció del cartell oficial de la Festa
Major de Sant Bartomeu, a partir del seu caràcter obert a la població, entitats i centres
escolars.

Es pretén potenciar la creativitat dels joves i fomentar la participació en les activitats.

 Fotografia’t

Interpretar la fotografia com a disciplina artística de primer ordre, afavorint la
creativitat i la innovació i la participació dels joves locals (en el marc de la incentivació
dels diversos canals artístics).

Consisteix en la realització d’un taller orientat específicament a la fotografia on es
planteja fer parts teòriques al telecentre (tècniques, equip fotogràfic, retoc digital,
fotografia artística..) i parts pràctiques que consistiran en realitzar sortides pel terme
municipal per posar de manifest l’espai natural i històric.

Posteriorment es realitzarà una convocatòria d’un concurs, centrat –de manera directa
o no- en temàtiques locals, a partir d’una interpretació nova de la realitat de Riba-roja
d’Ebre i el seu entorn més proper i tenint en compte la creativitat i l’art com a valors
principals.

5. Espai Jove

Es pretén impulsar un projecte que fomenti la participació dels joves mitjançant les
seves associacions. Hem d’implicar als joves en polítiques de joventut establint canals
de diàleg entre l’administració i aquests.

No es poden fer veritables polítiques de joventut si no hi participen els mateixos joves
d’una manera activa i decisiva. És per aquest motiu, que aquesta actuació és una peça
clau del desenvolupament del nostre Pla.

Són els mateixos joves els que han de promoure i organitzar les diferents activitats a
desenvolupar; sense oblidar que compten amb tot moment amb el recolzament de
l’àrea de joventut.

Des de l’Associació de Joves, Associació de músics i Colla de Diables s’organitzen un
seguit d’activitats destinades a tots els joves, associats i no associats, que tenen lloc al
casal de Joves i fora de l’àmbit del Casal. D’aquestes activitats com hem dit abans en
són beneficiaris els joves del municipi, però també els joves de la resta de la comarca
que també hi solen participar.

Cal potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació en matèria juvenil. Per aquest
motiu, és del tot imprescindible la col·laboració d’un tècnic de joventut que treballi de
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manera directe amb la Regidoria de Joventut del municipi i, alhora, amb les
associacions.
Impulsant i donant suport a l’associacionisme juvenil es reconeixen, reforcen i
estableixen espais de diàleg i gestió entre els joves, col·lectius de joves i
l’Administració.

Les actuacions del Casal tenen lloc al llarg de tot l’any, excepte durant els mesos
d’estiu ja que les activitats destinades als joves tenen lloc fora de l’àmbit del Casal.



PLA LOCAL DE JOVENTUT
RIBA-ROJA D’EBRE 2012 - 2015

63

QQUUAADDRREE 44:: OOBBJJEECCTTIIUUSS II PPRROOJJEECCTTEESS
EMANCIPACIÓ

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre

Comarca: Ribera d'Ebre

Persona de contacte: Francesc Esteve López

Tel.: 977416003 a/e: francescricard@msn.com

Eix Objectius generals Objectius específics Projectes

Ed
u

ca
ci

ó

 Facilitar l’accés a les noves
tecnologies.

 Conscienciar els joves de la realitat
que els envolta i de la necessitat de
tenir cura de l’entorn.

 Potenciar les formes d’expressió
artística i la creativitat

 Garantir i millorar l’accés del 80% dels joves del municipi a les noves tecnologies a través del
Telecentre.

 Realitzar almenys dues actuacions anuals destinades a la conscienciació dels joves i l’educació
en valors.

 Incrementar la participació juvenil en les diferents actuacions de caire artístic i creatiu
realitzades al municipi. (>15 joves per actuació).

Projecte FORMACIÓ JOVE :

Actuacions:

 Connecta’t!

 Informa’t!

 Sigues creatiu!

*Hi ha una quarta actuació
anomenada Transporta’t!,
inclosa a l’eix de mobilitat

H
ab

it
at

ge

 Fomentar l’accés dels joves a
l’habitatge de protecció oficial.

 Donar a conèixer els recursos existents
en relació a l’habitatge.

 Garantir un 60% d’habitatge de protecció oficial destinat als joves.

 Informar als joves pel que fa als ajuts, subvencions i mitjans adients per a l’adquisició, lloguer
o rehabilitació d’habitatge.

Projecte HABITAT

Actuacions:

 PromoHabitat

 InfoHabitat

Sa
lu

t

 Informar els joves sobre les
conseqüències de determinades
conductes de risc.

 Donar a conèixer activitats
relacionades amb la salut.

 Realitzar almenys dues actuacions anuals destinades a la promoció d’hàbits saludables
(conducció i alcohol, drogues, trastorns alimentaris...).

 Fer difusió dels diferents dies mundials de la salut implicant els joves de manera directa en la
tria i la realització de les diferents activitats.

Projecte SALUT ACTIVA

Actuació:

 Tria Salut!

Eix Objectius generals Objectius específics Projectes
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O
cu

p
ac

ió

 Orientar i acompanyar als joves en el
seu procés d’elecció professional i/o
formativa.

 Dotar els joves de les competències i
eines adequades per a accedir al món
laboral.

 Afavorir la inserció laboral dels
estudiants en èpoques de vacances.

 Impulsar la coordinació entre els
diferents agents socials i econòmics
del territori.

 Aconseguir l’obertura regular i
dinamització del Casal de Jove.

 Difondre les ofertes formatives i d’ocupació del territori, intentant que a través d’aquest

servei aconsegueixen feina almenys 15 joves del municipi.

 Orientar i acompanyar els joves que facin ús del servei en la inserció laboral, dotant-los de

recursos materials, tècnics i humans per poder realitzar de la manera més rendible possible

una recerca activa d’ocupació.

 Identificar trajectòries i objectius professionals dels joves i assessorar-los en relació a les

possibles ofertes de feina del territori, aconseguint almenys 5 consultes mensuals.

 Aconseguir l’ocupació d’un jove format com a monitor de natació durant la temporada

d’estiu.

 Garantir que del personal contractat a la temporada de l’estiu per a les tasques del

poliesportiu (neteja, taquilla, etc.), almenys un 33% sigui jove.

Contractació temporal de joves del municipi formats en el món del lleure i l’esport: Sis durant

el Parc de Nadal, sis durant el Casal d’estiu Viu l’estiu, tres durant les “Nits d’estiu”.

Projecte ANE’M PER FEINA!

Actuacions:

 SOL

(Servei d’Orientació
Laboral)

 BIF

(Borsa informativa i/o
formativa)

 Laboràlia

Eix Objectius generals Objectius específics Programes

C
u

lt
u

ra

 Implicar els joves en l’organització i
realització de les diferents activitats
lúdiques i culturals realitzades al
municipi.

 Impulsar i implicar els joves en la
conservació de les tradicions popular.

 Programar i desenvolupar de manera conjunta amb els joves almenys set actuacions de
caràcter lúdic i destinades als mateixos joves al llarg de l’any (Concerts de rock, “Puenting”,
“Tunning”, “Jornada Cultural”, Nit celta...).

 Implicar de manera activa els joves en la conservació de les tradicions locals (Jota de Riba-roja,
vestits tradicionals catalans de les pubilles i hereus...)

Projecte TEMPS JOVE

Actuació:

 FesTrad

M
o

b
ili

ta
t  Facilitar l’accés al sistema educatiu no

obligatori.
 Aconseguir que el transport al sistema educatiu no obligatori (Batxillerat i Cicles Formatius)

sigui gratuït per als usuaris.
Projecte FORMACIÓ JOVE

Actuació:

 Transporta’t!
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PARTICIPACIÓ

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre

Comarca: Ribera d'Ebre

Persona de contacte: Francesc Esteve López

Tel.: 977416003 a/e: francescricard@msn.com

Eix Objectius generals Objectius específics Projectes

In
te

rl
o

cu
ci

ó

 Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació en
matèria juvenil.

 Donar suport tècnic a les associacions juvenils.

 Mantenir dos tècnics de joventut comarcals per tal de
facilitar la tasca de dinamització juvenil.

 Aconseguir que l’Associació de Joves realitzi el seu propi
Projecte d’Activitats.

projecte RIBA-ROJA ES MOU!

Actuació:

 Espai Jove

A
ss

o
ci

ac
io

n
is

m
e

 Reconèixer, impulsar i donar suport a l’associacionisme
juvenil, fomentant alhora les relacions i la participació dels
joves i la seva associació.

 Oferir un espai de trobada i desenvolupament d’activitats
per tal de reforçar i establir espais de diàleg entre els
joves, col·lectius de joves i Administració.

 Aconseguir que l’Associació de Joves planifiqui un mínim
de tres actuacions anuals, i que aquestes estiguin
destinades a tots els joves.

 Aconseguir que els joves i la diferents associacions
s’impliquin en el desenvolupament i realització
d’activitats.

Projecte RIBA-ROJA ES MOU!

Actuació:
 Espai Jove

Fo
m

e
n

t
d

e
la

p
ar

ti
ci

p
ac

ió

 Potenciar i ampliar la participació juvenil en el
desenvolupament de les diferents actuacions del Pla Local
de Joventut.

 Aconseguir que els joves s’impliquin en actuacions de
voluntariat.

 Aconseguir que els joves s’impliquen en la realització i
desenvolupament de les diferents actuacions
participatives incloses al Pla Local de Joventut.

Projecte RIBA-ROJA ES MOU!

Actuació:
 Jove Solidari
 III Trobada de Diables de les

Terres de l’Ebre.
 Dinamització Digital,
 Engresca’t
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7. TEMPORALITZACIÓ

El calendari de treball consisteix en planificar quan desenvoluparem les diferents
actuacions que proposem en el Pla Local de Joventut. Hem de tenir en compte també
que alguns dels objectius no són possibles d’assolir en un any i d’altres en canvi, que es
desenvoluparan de manera periòdica o esporàdicament, depenent de l’època de l’any
en que ens trobem.
Tot seguit establim un calendari on es pot visualitzar la temporalització dels programes
i projectes previstos:

QUADRE 5: TEMPORALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTUACIONS
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PROJECTES

1
r

tr
im

e
st

re

2
n

tr
im

e
st

re

3
r

tr
im

e
st

re

4
t

tr
im

e
st

re

1
r

tr
im

e
st

re

2
n

tr
im

e
st

re

3
r

tr
im

e
st

re

4
t

tr
im

e
st

re

1
r

tr
im

e
st

re

2
n

tr
im

e
st

re

3
r

tr
im

e
st

re

4
t

tr
im

e
st

re

1
r

tr
im

e
st

re

2
n

tr
im

e
st

re

3
r

tr
im

e
st

re

4
t

tr
im

e
st

re

EMANCIPACIÓ

SOL (Servei d’Orientació Laboral)

BIF (Borsa Informativa i/o Formativa)
Projecte 1

Anem per feina
Laboràlia Laboràlia Laboràlia Laboràlia

Transporta’t ! (Excepte durant el període de vacances dels estudiants a l’estiu)

Connecta’t!

Informa’t!Projecte 2

Formació Jove
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FesTrad
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QUADRE 5: TEMPORALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTUACIONS
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8. AVALUACIÓ DEL PLA

8.1. Quan es farà?

Hem establert un calendari de treball com a mecanisme de seguiment del Pla i dels
diferents projectes i actuacions. L’avaluació de cada actuació es farà de manera
contínua per tal de poder resoldre qualsevol mancança detectada i si cal reorientar el
nostre mètode de treball. Així el calendari d’avaluació és mensual i després de
cadascuna de les actuacions.

De la mateixa manera, avaluarem anualment els projectes i actuacions duts a terme
durant aquest període. I, per suposat, al finalitzar el quadrienni, avaluarem de forma
global tots els programes i les seves corresponents actuacions.

L’avaluació ens permet saber si realment estem donant solucions als problemes i a les
necessitats dels joves i, en cas de no complir amb els objectius plantejats, ens haurem
de replantejar les nostres polítiques de joventut.

8.2. Qui farà l’avaluació?

Per fer l’avaluació són imprescindibles el regidor de joventut, el tècnic de joventut (en
aquest cas, com que no en disposem d’un tècnic local propi, rebem l’ajut dels tècnics
dels Consell Comarcal i de les Terres de l’Ebre), la informadora juvenil i l’AODL. Val a
dir que hem contractat un tècnic de joventut a nivell comarcal, entre tots els pobles
interessats.

Cal destacar les reunions periòdiques que mantindrem amb l’àrea de joventut del
Consell Comarcal i la resta de regidors de joventut de la comarca.

També cal implicar en l’avaluació als responsables tècnics i polítics de les diverses
àrees implicades en el Pla Local de Joventut (regidors i tècnics d’altres àrees).

Les institucions, associacions i entitats relacionades amb els joves també s’han
d’implicar en l’avaluació i, de manera molt destacada, s’han d’implicar els mateixos
joves i l’Associació de Joves del municipi.

8.3. Com farem l’avaluació?

El Pla contempla espais de caràcter interdepartamental, interinstitucional i de
participació jove. Per poder desenvolupar veritables polítiques de joventut s’ha de
treballar transversalment, implicant la resta d’àrees, institucions i sobretot, als joves.
Així es pot avaluar el funcionament del nostre pla mitjançant les àrees implicades en
matèria de joventut.



PLA LOCAL DE JOVENTUT
RIBA-ROJA D’EBRE 2012 - 2015

70

A nivell interinstitucional, podrem avaluar el nostre pla a través de les reunions
periòdiques que es mantenen amb l’àrea de joventut del Consell Comarcal i la resta de
regidors de joventut de la comarca.

Per altra banda, la Regidoria de Joventut mantindrà reunions periòdiques amb els
joves i l’Associació de Joves, avaluant cada actuació després dels seu
desenvolupament. Això ens facilitarà reconduir alguna actuació en cas necessari.

Hem d’avaluar si els objectius redactats són coherents amb el diagnòstic de la realitat
juvenil del nostre municipi, i si responen a les necessitats i problemàtiques dels nostres
joves.

Així, de la mateixa manera, els projectes recollits en el nostre Pla responen als
objectius plantejats i per tant, són coherents amb el diagnòstic.

Els criteris d’avaluació han d’anar destinats a aconseguir els objectius específics que
ens havíem marcat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per fer l’avaluació hem de tenir en compte diversos criteris:

Criteri de realisme:

Els objectius plantejats responen realment a les necessitats detectades.
D’aquesta manera veurem si hem fet una bona observació de la realitat juvenil i si de
veritat l’administració i els joves s’han compromès davant d’uns determinats objectius.
Les actuacions s’han d’enfocar cap a actuacions que depenguin de nosaltres i han de
respondre a les preguntes formulades.

Criteri d’eficàcia:

Es tracta de comprovar si els objectius fixats s’han complert o no, això ho mesurarem
sobre els objectius específics plantejats en el disseny del pla.

Si no s’han assolit o no hi ha una participació jove, haurem de buscar-ne les causes.
També avaluarem si hem complert la temporització dins de cada actuació.

Criteri d’eficiència:

Haurem de verificar si els objectius plantejats s’han complert amb el mínim de
recursos possibles. Per això, comprovarem el pressupost assignat a cada actuació i el
nombre de participants o de joves implicats i si hem coordinat la nostra intervenció
amb la d’altres administracions, entitats, etc. Hem de complir la planificació
pressupostària.
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Criteri d’impacte:

Després de cada actuació analitzarem els efectes, previstos i no previstos, dins el
nostre programa, amb la implicació de les àrees relacionades en matèria de joventut i
els joves del municipi.

Criteri de cobertura i accessibilitat:
Hem de constatar que cada actuació arribi als destinataris fixats en el pla i veure si hi
ha algun perfil de jove que hagi trobat problemes per accedir als beneficis de la
intervenció.

Criteri de visibilitat:
El projecte es conegut pels joves del municipi i per la resta de població, ja que en el seu
desenvolupament hi ha intervingut els mateixos joves i agents i experts del territori
relacionats directament amb els joves. Com a primer contacte amb els joves, des de
l’inici del nostre Pla i per a que pogués arribar a tots, se’ls va convocar personalment
per carta per a implicar-los en el seu desenvolupament.
Molts dels nostres joves estudien o treballen fora del municipi i, per tant, s’han
mantingut reunions els caps de setmana per a informar-los del Pla.
Per tal de comprovar si amb les actuacions dutes a terme hem assolit els objectius
generals i específics establerts al Pla Local de Joventut, hem dissenyat diversos
mecanismes d’avaluació. Entre d’altres, cal destacar els següents:
Mitjançant el nombre d’inscripcions realitzades durant els cursos obtindrem l’índex de
participació del jovent en aquestes actuacions.
De la mateixa manera, mitjançant els fulls de seguiment comprovarem l’assistència
regular als diferents cursos formatius.
També tindrem en compte el nombre d’assistents a les diferents actuacions
desenvolupades, així com el nombre de joves implicats en la realització dels diferents
programes.
Un cop acabada cadascuna de les activitats, posarem a disposició dels joves
participants un full d’avaluació. D’aquesta manera, podrem assolir els nostres objectius
i conèixer les mancances dels nostres projectes.
Per saber si la nostra actuació ha assolit els objectius fixats, hem establert uns
indicadors i criteris d’avaluació que hem inclòs a cadascuna de les fitxes de les
diferents actuacions.

Mitjançant aquests mecanismes, comprovarem si hem assolit els objectius fixats, i
alhora observarem quines són les preferències dels joves per veure si hem de
reorientar les nostres actuacions.
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9. LA DIFUSIÓ DELS PROJECTES

9.1. Qui farà la difusió?

Per poder desenvolupar veritables polítiques de joventut s’ha de treballar
transversalment, implicant la resta d’àrees, institucions i sobretot, als joves. Així, per
fer difusió de cadascuna de les actuacions del nostre Pla, comptarem amb el suport de
cadascuna de les àrees implicades en matèria de joventut.

A nivell interinstitucional, podrem fer difusió del nostre Pla a través del Consell
Comarcal i la resta de regidors de joventut de la comarca.

No em d’oblidar la feina de difusió que realitzen els nostres tècnics: l’AODL i
l’informadora juvenil, a través dels seus respectius serveis.

Per altra banda, la Regidoria de Joventut comptarà amb els joves i les diferents
associacions juvenils per tal de fer arribar a tot el col·lectiu jove, local i extern, totes
les actuacions que es duran a terme al municipi.

9.2. Com es farà la difusió?

A través del PIJ, l’Oficina de Desenvolupament Local, la Borsa Informativa i/o
Formativa i el Servei d’Orientació Laboral es farà difusió dels diferents cursos, xerrades
i activitats organitzats en matèria juvenil.

A l’entrada de l’edifici on hi ha un seguit de serveis destinats al joves (Biblioteca
Municipal, Casal de Joventut, Telecentre i PIJ), hi ha una cartellera informativa on es
penja la informació destinada als joves o que els pugui interessar.

La pàgina del teletext municipal, els pregons, la ràdio, la pàgina web i el blog del
municipi, la premsa i el Consell Comarcal constitueixen altres canals de difusió del
nostre projecte.

Un altre lloc per fer difusió del nostre projecte és l’autobús que porta als nostres joves
a l’Institut de Flix.

La informació també es distribueix pels locals i espais freqüentats pels joves mitjançant
cartells de cadascuna de les actuacions, com poden ser el Casal de Joventut, locals
d’oci, determinats establiments i espais on es practica l’esport.

L’Associació fa arribar a tots els joves del municipi la informació necessària sobre les
activitats que s’han de realitzar, mitjançant reunions, cartells informatius i a través de
la Regidoria de Joventut.

No hem d’oblidar d’altres espais que, encara que sembli que no tenen res a veure amb
els joves, poden servir-nos de mitjans de difusió dels nostres projectes, com ara la Llar
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dels Jubilats, lloc on hi solen acudir els joves sobretot a la terrassa durant el bon
temps, i on els avis també es poden assabentar de les diferents actuacions i fer-ne
difusió als seus fills o nets.

D’altra banda, es pretén fer arribar les nostres actuacions a l’IES de Flix, lloc on
estudien molts dels nostres joves, ja que creiem que podrien ser de gran interès
diferents activitats com ara, cursos formatius, xerrades, exposicions, etc.

9.3. Quan es farà la difusió?

Fem difusió de cadascuna de les actuacions amb la suficient antelació per tal de que el
jovent se n’assabenti a temps. D’aquesta, intentarem que cadascuna de les actuacions
es facin públiques almenys quinze dies abans de la seva realització.

Tot i això, i depenent en tot moment si són actuacions que requereixen una inscripció
prèvia, es poden fer amb un mes d’antelació.

10. PRESSUPOST

QUADRE 6: DESPESES I INGRESSOS PER PROJECTES

PROGRAMA DESPESES INGRESSOS

Programa 1
Anem per feina!

25.800€

Quotes usuaris
Consell Comarcal
Ajuntament
Previsió aportació SJ

200€
300€

€
12.900€

Programa 2
Formació Jove 21.100€ Ajuntament 21.100€

Programa 3
Habitat 0€ Ajuntament 0€

Programa 4
Salut Activa 300€ Ajuntament 300€

Programa 5
Temps Jove 29.000€ Ajuntament 29.000€

Programa 6
Riba-roja es Mou!

20.220€

Ajuntament
Consell Comarcal
Previsió aportació SJ

9.810€
300€

10.110€

TOTAL 96.420€ 96.420€

Aquest pressupost és el corresponent a l’any 2012.
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11. METODOLOGIA

11.1. Criteri d’interinstitucionalitat

A l’hora de desenvolupar veritables polítiques de joventut és del tot imprescindible fer-
ho des del treball interistitucional, és a dir, s’han d’unificar els esforços de cadascuna
de les institucions per poder extreure’n el màxim profit dels recursos disponibles
adreçats als joves. Així, cal posar en comú els recursos i criteris, optimitzant-los per tal
de facilitar que els nostres joves siguin capaços de construir el seu propi projecte de
vida.

Mitjançant el criteri d’interinstitucionalitat aconseguirem garantir el desplegament de
les polítiques de joventut, no tan sols en el nostre municipi, sinó a nivell territorial,
optimitzant les actuacions que en matèria de joventut es facin des de les diferents
institucions i administracions. El Pla Local de Joventut té una major capacitat
d’actuació i incidència sobre el territori, assegurant-ne una major prestació de serveis
adreçats als joves sense necessitat de duplicar esforços. Per aconseguir-ho, cal
impulsar mecanismes de coordinació entre aquestes institucions i administracions.

En aquest sentit, cal destacar la feina feta des del Consell Comarcal, ja que mitjançant
la seva col·laboració es treballa amb polítiques de joventut, sobretot a traves de
propostes d’activitats que impliquen gairebé tots els àmbits de la vida dels joves i
dissenyades des del mateix Consell com per exemple: les jornades interculturals, la
borsa de treball, la borsa d’habitatge, diferents cursos formatius, xerrades,
organització del transport al Complex Educatiu de Tarragona, el Telecentre, l’oficina
d’assessorament laboral, jornades formatives sobre salut juvenil a l’Hospital de Mòra
d’Ebre, etc. Per coordinar totes aquestes actuacions es manté una reunió mensual amb
l’àrea de joventut del Consell Comarcal i amb la resta de regidors de joventut de la
comarca.

Val a dir, que per la nostra part sempre hem sentit molt propera l’actuació de l’Oficina
de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, que ha procurat en
tot moment descentralitzar les diferents actuacions i que en nombroses ocasions hem
estat beneficiaris directes; a tall de exemple podem destacar el Curs de monitors de
lleure organitzat pel Consell Comarcal que es va realitzar al nostre municipi i al
municipi veí de Flix.

Per últim, hem de tenir en compte que la mobilitat dins la nostra comarca és molt
elevada per raons d’estudi, sanitàries i d’oci principalment, i si col·laborem amb
poblacions veïnes o amb la comarca, se’n beneficiaran els joves.

També hem de fomentar el contacte amb d’altres administracions com per exemple
els instituts, els centres esportius, associacions, centres sanitaris, etc., per tal de
detectar problemàtiques que afectin directa o indirectament als joves.
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No hem d’oblidar la feina feta des d’altres entitats com pot ser el Centre d’Estudis de
la Ribera d’Ebre (CERE) que promou la cultura entre els joves mitjançant el premi
llibresebrencs.org de relats curts a Internet.

11. 2. Criteri de transversalitat

Les polítiques de joventut s’han de dissenyar des d’una perspectiva global que
relacioni els diferents àmbits que configuren la realitat dels nostres joves. Així calen
polítiques integrals que possibilitin l’emancipació i la participació juvenil i que afectin
les diferents actuacions desenvolupades en habitatge, ocupació, salut, educació,
cultura i participació.

Cal establir una bona política de joventut que impliqui totes les àrees, regidories i
serveis, solapant esforços i defugint de la duplicitat de serveis i actuacions. S’ha de
planificar actuacions coordinades i optimitzar els recursos existents per tal de donar un
millor servei al jovent.

Per aconseguir-ho la Regidoria de Joventut s’ha encarregat d’un seguit d’actuacions i
programes destinats específicament als joves, contant amb tot moment amb el suport
d’altres regidories (habitatge, cultura, esports, ocupació, etc.). Per cobrir totes les
necessitats i problemàtiques existents per als joves, hem d’implicar a tot l’equip de
govern en les polítiques de joventut, demanant el seu punt de vista i suport.

Una vegada s’han plantejat les possibles actuacions, es proposa desenvolupar reunions
periòdiques amb els joves, per conèixer les seves inquietuds i propostes.
Totes les actuacions o programes destinats al jovent es comunicaran a l’àrea de
Joventut perquè aporti el seu punt de vista i valorin si realment cobreixen les
necessitats existents. De la mateixa manera que les actuacions que no van directament
relacionades amb els joves o que afectin a altres col·lectius, també es comunicaran a la
Regidoria per poder valorar quina implicació tindran els joves en aquest tipus
d’actuacions.

11. 3. Criteri de participació

Els joves constitueixen una eina del tot imprescindible per a la creació i
desenvolupament d’un bon Pla Local de Joventut. Per tant, hem de dissenyar
polítiques de joventut que parteixen de la diversitat de la realitat juvenil, donant
respostes immediates i realistes a les necessitats i problemàtiques dels nostres joves.

D’aquesta manera hem d’aconseguir impulsar la participació juvenil més enllà del
diàleg per a aconseguir la corresponsabilitat en el disseny, el desenvolupament i la
gestió de les actuacions a desenvolupar.

Un altre dels objectius que ens vam fixar pel que fa a la participació jove és el del
foment de l’associacionisme juvenil. Des de l’equip de govern es dóna el suport
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necessari a les associacions del municipi, per a que participin directament en polítiques
de joventut, establint canals de diàleg entre l’administració i els mateixos joves.

A traves del Punt d’Informació Juvenil s’assessorarà i s’informarà als joves davant
determinades conductes o necessitats que puguin tenir.

Hem de donar respostes realistes davant les expectatives juvenils contrastant els
recursos disponibles i no podem prometre allò que no puguem desenvolupar per la
manca de recursos, creant així un major escepticisme.
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ANNEX 1: TAULES I GRÀFICS ANÀLISI QUANTITATIVA

1. POBLACIÓ

1.1. Evolució de la població total del municipi i de la comarca

Taula 1.1. Evolució de la població del municipi i la comarca. 1981 - 2007

Ribera d'Ebre Riba-roja d'Ebre

Any Habitants Increment a
(1)

Habitants Increment a
(1)

1981 24.984 2.104

1986 23.650 -1,07 1.798 -2,91

1991 23.055 -0,50 1.607 -2,12

1996 22.442 -0,53 1.472 -1,68

2001 21.951 -0,44 1.329 -1,94

2007 23.319 2,08 1.332 0,08

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat.

(1)
Increment anual brut

Gràfic 1.1. Evolució de la població del municipi. 1981 - 2007

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat.

(1)
Increment anual brut

Gràfic 1.2. Evolució de la població de la comarca. 1981 - 2007

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat.

(1)
Increment anual brut
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1.2. Estructura de població

Gràfic 1.3. Piràmide de població de Riba-roja d'Ebre 2007

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Gràfic 1.4. Gràfic 1.5.
Piràmide de població
de la comarca.

Piràmide de població de
Catalunya.

2007 2007

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades

continu de població. Idescat. del Padró continu de població. Idescat.

Taula 1.2. Índexs de població. 2007

Habitants Índex de Índex Índex de

2007 dep. juvenil d'envelliment dependència

Riba-roja d'Ebre 1.332 13 315 55

Ribera d'Ebre 23.319 21 186 53

Catalunya 6.813.319 22 121 51

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

Índex de dependència juvenil (Població < 15 anys / població de 15 a 64 anys)*100

Índex d'envelliment (Població > 64 anys / Població < 15 anys)*100

Índex de dependència global [(Població < 15 + Població > 64) / Població de 15 a 64 anys)]*100
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1.3. Població jove de 15 a 29 anys

Taula 1.3.
Evolució dels joves de 15 a 29 anys i de la seva proporció respecte del total de
població.
Municipi, comarca i Catalunya. (dades absolutes i
percentatges)

1996 2001 2007

joves
%

joves joves % joves joves %joves
Riba-roja
d'Ebre 284 19,29 235 17,94 223 16,74
Ribera
d'Ebre 4.393 19,57 4.151 19,17 4.243 18,20

Catalunya 1.454.489 23,88 1.380.599 21,77 1.424.462 20,91

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens
2001, Padró continu d'habitants. Idescat.

Gràfic 1.6. Evolució de la població jove del municipi. 1981 - 2007

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de
Població 1996. Idescat.

Taula 1.4. Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. Municipi, comarca i Catalunya. 2007

15-19 20-24 25-29

joves %joves joves %joves joves %joves
Riba-roja
d'Ebre 74 33,18 77 34,53 72 32,29

Ribera d'Ebre 1.080 25,45 1.428 33,66 1.735 40,89

Catalunya 337.873 23,72 464.078 32,58 622.511 43,70 00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del
Padró continu de població. Idescat.

Gràfic 1.7.
Evolució de la proporció de joves de 15 a 29 anys per grups d'edat
quinquennals.

Municipi. (percentatges)
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Font: Elaboració de la
SGJ a partir de les
dades Estadística de
Població 1996, Cens
2001, Padró continu
d'habitants. Idescat.

Taula 1.5.
Població de 10 a 34 anys per grups d'edat i sexe.
Municipi. 2007

(dades absolutes i percentatges)

Riba-roja d'Ebre homes dones total %

10-14 31 18 49 14,37

15-19 42 32 74 21,70

20-24 48 29 77 22,58

25-29 41 31 72 21,11

30-34 42 27 69 20,23

total 204 137 341 100,00
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les
dades del Padró continu de població.
Idescat.

Gràfic 1.8. Evolució de la població de 10 a 34 anys per franges d'edat quinquennals. Municipi.

(percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les
dades de l'Estadística de Població 1996,
Cens 2001, Padró continu d'habitants.
Idescat.

Taula 1.6. Població jove de 15 a 29 anys segons lloc de naixement. Municipi, comarca i

i Catalunya. 2007

nascuts a Catalunya
nascuts resta de
l'Estat nascuts a l'estranger

joves % joves % joves %

Riba-roja d'Ebre 199 89,24 7 3,14 17 7,62 100,00

Ribera d'Ebre 3.337 78,65 147 3,46 759 17,89 100,00

Catalunya 1.129.683 79,31 64.625 4,54 230.154 16,16 100,00
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les
dades del Padró continu de població.
Idescat.

Gràfic 1.9. Població del municipi segons lloc de naixement. 2007 (percentatges)
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del
Padró continu de població. Idescat.

1.5. Migracions externes

Taula 1.7. Dades generals sobre la població i els joves estrangers. Municipi, comarca i Catalunya.

2007

PNE JNE JNE (-rUE)
%PNE/total

P %JNE/J %JNE/PNE

Riba-roja d'Ebre 151 17 4 11,34 7,62 11,26

Ribera d'Ebre 2.888 747 325 12,38 17,61 25,87

Catalunya 642.846 213.582 195.224 9,44 14,99 33,22
Font: Elaboració de la
SGJ a partir de les
dades del Padró continu
de població. Idescat.

PNE Població de nacionalitat estrangera

JNE Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera

JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE

%PNE/total P
Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la
població

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves

%JNE/PNE
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total de població de nacionalitat
estrangera

Taula 1.8. Evolució de la població i dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Municipi.

1996, 2001 i 2007

PNE JNE
JNE (-
rUE)

%PNE/total
P %JNE/J %JNE/PNE

1996 3 0 0 0,20 0,00 0,00

2001 34 4 3 2,60 1,70 11,76

2007 151 17 4 11,34 7,62 11,26

PNE Població nacionalitat estrangera

JNE Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera

JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE

%PNE/total P Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la població

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves

%JNE/PNE
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total de població de nacionalitat
estrangera

Gràfic 1.10.
Evolució de la proporció de joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera per grups
d'edat quinquennals. Municipi. (percentatges)
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Font: Elaboració de la
SGJ a partir de les
dades del Padró continu
de població. Idescat.

Gràfic 1.11.
Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen.
Municipi, comarca i Catalunya. 2007(percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a
partir de les dades del Padró
continu de població. Idescat.

Gràfic 1.12.
Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen i per
sexe. Municipi. 2007(dades absolutes)

Font: Elaboració de la SGJ a
partir de les dades del Padró
continu de població. Idescat.

Gràfic
1.13.

Joves de 20 a 29 anys
segons estat civil per
sexe. Municipi. 2001.
(dades absolutes)

Gràfic
1.20.

Evolució dels joves de 20 a 29 anys segons estat civil.
Municipi. (percentatges)
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les
dades del Cens 2001. Idescat.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de
l'Estadística de Població 1986. Cens 1991 i 2001. Idescat.

2.
EDUCACIÓ

2.1. Nivell d'instrucció

Taula 2.1. Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció i per grups d'edat. Municipi. 2001.

(dades absolutes i percentatges)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15-19 0 1 33 27 5 1 4 0 0

20-24 0 1 11 16 19 14 12 11 1

25-29 0 0 14 14 7 18 2 12 12

15-29 0 2 58 57 31 33 18 23 13

% 0,00 0,85 24,68 24,26 13,19 14,04 7,66 9,79 5,53

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 100,00

1
No sap llegir o
escriure 4

ESO, EGB o Batx.
elemental 7 Batxillerat superior

2 Sense estudis 5 FP grau mitjà 8 Diplomatura

3
Primer
grau 6 FP grau superior 9

Llicenciatura i
doctorat

Gràfic 2.1. Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció. Municipi i Catalunya. 2001.

(percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.
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Taula 2.2. Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció. Municipi, comarca i Catalunya. 2001.

E. obligatoris o inferior
E. postobl. no
universitaris

E.
universitaris

j % j % j %

Riba-roja d'Ebre 28 35,44 27 34,18 24 30,38 100,00

Ribera d'Ebre 2.124 51,17 1.467 35,34 560 13,49 100,00

Catalunya 214.484 38,61 195.433 35,18 145.534 26,20 100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

3. TREBALL

3.1. Situació laboral dels joves

Taula 3.1.
Població de 15 a 34 anys segons la situació laboral per grups d'edat
quinquennals.

Municipi. 2001. (dades absolutes)

ACTIUS NO ACTIUS

desocupats

ocupats desoc.1a ocp.
desocp. ocp.
anterior estudia feines llar

altr.
situacions

15-19 12 5 0 0 0 0

20-24 49 0 4 0 0 0

25-29 63 0 4 0 0 0

30-34 57 0 4 0 0 0

15-29 124 5 8 0 0 0

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Gràfic 3.1. Població de 15 a 34 anys segons Gràfic 3.2. Població de 15 a 34 anys segons

situació laboral i per grups d'edat. Municipi. situació laboral i per grups d'edat. Municipi.

2001. (percentatges) 1996. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del

Cens 2001. Idescat.
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Gràfic 3.3. Joves de 15 a 29 anys segons situació laboral. Municipi, comarca i Catalunya. 2001.

(percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Gràfic 3.4. Joves de 15 a 29 anys segons situació laboral per sexe. Municipi. 2001.

(percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.


