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1. INTRODUCCIÓ 

 

Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta creiem prioritari treballar 

per a que els nostres joves puguin completar amb èxit una de les seves etapes 

de la vida.  Ja han passat la infantesa i ara toca el treball, l’esforç i la constància 

per a que quan arribin a la plena maduresa puguin portar a terme els seus 

projectes vitals. 

 

Però també estan a una etapa de poder gaudir de la joventut. L’oci responsable i 

les diverses activitats culturals i esportives han d’estar a les seves mans. I 

nosaltres, com a ens municipal, hem de procurar que així sigui. 

 

És per això que elaborem aquest Pla Local de Joventut, el qual compta amb 

diversos projectes que es basen en quatre eixos principals: la formació, el treball, 

l’habitatge digne i un oci responsable i segur. 

 

Un dels nostres grans propòsits, en aquests quatre anys, és la creació d’un 

Consell Local de Joventut format per el teixit associatiu jove i per aquells nois i 

noies amb ganes de construir una ciutat que respongui a les seves necessitats.  I 

qui millor que ells i elles per saber quins projectes poden arribar a solucionar les 

seves inquietuds i les seves problemàtiques. El Consell Local ens ha de permetre 

trencar aquesta barrera que separa la població jove amb l’administració pública, 

alhora que és una eina per a que el jovent assumeixi responsabilitats i pugui 

donar veu als projectes de joventut. 

 

Només resta animar als joves de la nostra ciutat a sumar-se a aquest projecte 

per anar plegats per un camí que ens portarà a un millor futur com a societat.  
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2. DIAGNÒSTIC 

 

2.1.  Anàlisi de la realitat juvenil 

 

Aquest diagnòstic és una visió panoràmica i objectiva de la realitat juvenil que 

presenta el nostre municipi. Marcar un perfil comú del jovent és una tasca molt 

difícil al tractar-se d’un col·lectiu heterogeni i complex.  

 

Hi trobarem dades extretes de l’IDESCAT, d’enquestes sobre participació política i 

ciutadana, del mateix Padró Municipal del consistori i dels Registres d’Atenció 

Juvenil dels mateixos serveis de Joventut Comarcals que han estat compilades i 

interpretades pels professionals en matèries de joventut. 

 

A aquestes dades qualitatives, hi podem afegir comentaris i experiències 

extretes de relacions amb diferents grups de la nostra societat en matèria de 

participació ciutadana, com les associacions juvenils. 

 

Tota aquesta informació fa que puguem tenir un retrat bastant encertat de la 

joventut ampostina. 

 

2.1.1.  Característiques sòcio-demogràfiques 

 

Amposta, com a capital de la Comarca del 

Montsià, té una població de 20.852 

habitants, segons dades del padró municipal 

del mes de juliol de 2016. Tenint en compte 

les dades d’aquest mateix òrgan de 

desembre del 2011, en el qual Amposta 
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tenia una població de 21.510 habitants, la ciutat ha reduït lleugerament la seva 

població en un 3,05%. 

Pel que fa a la població juvenil, en aquest moment la ciutat té 2.902 habitants 

entre 16 i 29 anys, significant un 13,49% del total de la població de la ciutat. Si 

mirem enrere, al 2006 els joves representaven un 21,05% i al 2012 un 15,82% del 

total de la població. Si que és cert, que la població global de la ciutat, també està 

patint un descens, però en la franja d’edat de 15 a 29 anys, aquest descens ha 

estat més notable. 

 

Tal i com assenyalàvem en l’últim Pla Local de Joventut, que comprenia els anys 

2012-2015, la piràmide de la població del municipi ja presentava una reducció de 

la població jovent fins als nivells mínims on ens situem ara. Cal afegir que segons 

aquesta piràmide, la població jove seguirà estable durant el proper quatrieni. Per 

la qual cosa, les franges d’edat juvenil són equitatives en nombre, ja sigui de 15 a 

19, de 20 a 24 o 25 a 29 anys, mentre que anteriorment la més elevada en 

nombre era la de 25 a 29 anys. 

 

Al mateix moment, els joves ampostins representen 1/3 del jovent de la comarca 

del Montsià. 

 

Pel que fa als sexes dels individus, l’anterior anàlisi la ciutat presentava una 

població juvenil masculina predominant amb un 51% enfront el 49% de població 

juvenil femenina, mentre que en l’actualitat és presenta a l’inversa. Una població 

femenina del 51%, i una població masculina del 49%. 

 

Tal com podem veure en la piràmide de població, l’augment d’immigració en 

busca d’un nou futur i el boom de natalitat va fer augmentar l’índex de població, i 

per tant també l’índex de població juvenil en els següents anys, engrossien així la 

població jove. Però avui en dia ja no es reben tantes altes de joves nouvinguts i el 



 

 

 
 

- 5 - 

boom de la natalitat s’ha refrenat, tal com podem veure en la piràmide de 

població, que presenta franges estables en la seva part inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest refrenament del creixement de la població i la reducció de joves 

immigrants fa que l’índex d’immigració juvenil s’hagi reduït d’un 29,26% al 

21,31% en l’últim quatrieni, segons dades de l’IDESCAT. 

 

Aquesta població jove, davant la impossibilitat de trobar una estabilitat laboral i 

econòmica, utilitzen l’espai educatiu per preparar-se un futur més pròsper. És 

per això que, tant estudiants com les empreses demanen que l’educació reglada, 

i també la no reglada, sigui de qualitat, i sobretot, que l’oferta formativa del 

territori estigui al abast de tots i totes. 
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Cal destacar també, que hi ha al voltant del 10% de la població juvenil cursant 

estudis superiors fora d’Amposta. Entre d’altres necessitats comunes, 

principalment tenen la segona residència i els trasllats constants com a depeses 

importants. Aquesta població, tot i viure fora del municipi, seran el futur 

especialitzat de la societat Ampostina. Per la qual cosa, tant els joves com els 

experts, consideren que aquest col·lectiu universitari són un capital important a 

l’hora de participar en les activitats de lleure, compreses en cap de setmana i 

estiu. No em d’oblidar,  que aquest col·lectiu acostuma a ser gent amb 

inquietuds i molt interessada amb el desenvolupament de la vida social dels 

joves i la pròpia dinàmica de la ciutat. 

 

El problema és que, gran part d’aquestos joves que estan estudiant, només 

pensen en marxar fora a fer estudis superiors, i un cop allà, no tenen intencions 

de tornar a la ciutat, principalment a causa de la dificultat per accedir al món 

laboral del territori.  

 

Actualment els joves han d’estar altament formats per ocupar llocs de treball, 

que no necessàriament es veuran remunerats o adequats a la seva categoria. 

Necessiten eines i incentius que recompensin la excel·lència acadèmica per estar 

motivats i promoure la seva superació, tant laboral, com personal. 

 

Pel que fa el panorama laboral, la branca d’activitats amb més pes encara 

segueix sent el sector de l’agricultura i la ramaderia mantenint bons nivells 

d’ocupació. La indústria manufacturera, la construcció i el comerç, tot i haver 

comptat amb polítiques actives d’ocupació i emprenedoria, estan encara patint 

una desacceleració econòmica. El sector dels serveis es veu com l’opció més 

viable d’aconseguir feina en un futur proper, tal i com marquen les xifres d’atur. 

Aquesta ocupació sol ser ocasional, de temporada i poc remunerada, per la qual 
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cosa no es preveu que sigui el motor per sortir de les taxes d’atur tant elevades 

que estem patint. 

Atur per sectors econòmics

189,2

221,5

1.109,2

211,6

Agricultura

Indústria

Serveis

Cosntrucció

 

 

Es detecta la necessitat de coordinar tots aquestos serveis d’informació, 

acompanyament i prospecció de joves a l’atur enfront el món laboral. 

 

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament d'Amposta, en concret, des de l’Àrea de 

Polítiques d’Ocupació, ja s’estan duent a terme diferents programes destinats 

exclusivament a fomentar l’inserció laboral dels joves. En són un exemple el 

Programa Joves per l’Ocupació, que dona servei a 90 joves cada any i el 

Programa Fem Ocupació, que dona servei a 25 joves cada any. 

 

En relació a l’habitatge, els joves comenten que després de la feina, i de vegades 

inclús abans, és la principal problemàtica per a l’emancipació, ja que el preu de la 

vivenda és molt alt. En aquest punt, destaquem que els lloguers són molt cars 
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per als joves si els comparem amb les hipoteques per la compra de l’habitatge 

en propietat. 

 

Tot i que els joves tenen l’emancipació com a menys prioritària, ja que les 

primeres necessitats són cobrir les necessitats laborals i poder arrancar així el 

seu projecte de vida, per aconseguir una emancipació de qualitat, han 

d’aconseguir una feina sòlida i ben remunerada. Per la qual cosa, i tornant als 

inicis, per poder aconseguir un bon lloc de treball, estable i durador, necessiten 

un patrimoni formatiu de futur, que afavoreixi la seva contractació o la seva 

actitud emprenedora. 

 

Els joves, han anat canviat la seva manera d’accedir als habitatges. Anteriorment, 

molts joves s’endeutaven per aconseguir un habitatge de propietat, però degut 

al desequilibri entre el sou i la quota hipotecària i sumant els alts preus de 

l’habitatge, aquesta tendència ha canviat. Actualment, els joves que donen el 

primer par a l’accés a l’habitatge ho fan des de l’opció del lloguer que va abaixant 

els preus. 

 

Proposem dur a terme polítiques per a facilitar l’accés a l’habitatge dels joves, 

com un lloguer just, la informació sobre possibles ajudes i bonificacions... . ja que 

una quarta part de les vivendes de la ciutat, estan buides. 
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Estat de les vivendes

77%

23%

Ocupades

Desocupades

 

 

Un altre punt a debatre, és la sensació que es desprèn de l’anàlisi qualitatiu, on 

podem percebre una preocupació en la dimensió participativa i els valors 

compartits per la població jove ja que mostren desinterès per assumir 

responsabilitats. 

 

Els joves ampostins participen a l’igual que la resta de Catalunya en les entitats i 

associacions, tot i que en menor interès que els adults. La part positiva, és que 

quan els joves participen, ho fan des de càrrecs organitzatius actius. 

 

En l’àmbit esportiu, destaquem la importància que els joves i experts li atorguen 

a les entitats esportives com a element integrador de la població jove immigrada, 

així com a element fomentador d’hàbits saludables dels joves. 

 

En les qüestions de participació democràtica es veu un lleuger augment 

quantitatiu pel que fa a entitats i per tant, a una reducció de la ràtio joves-

entitats a la ciutat d’Amposta tot i que es visualitza una falta d’informació en 

quant a legalització d’aquestes. 
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També en l’apartat d’estils de vida i participació democràtica dels nostres joves, 

cal remarcar el fenomen local de localitzar un punt de trobada comú en un 

“club”. Aquestos espais són locals on grups de joves es reuneixen al voltant 

d’inquietuds comunes, ajudant al creixement de l’individu. Observem que aquest 

fenomen, és un pas intermig per formar un teixit associatiu a tenir en compte.  

 

Els pares veuen aquest element associatiu com una eina de localització dels seus 

fills. Però també preocupa que en certs “clubs” s’aconsegueix un aïllament legal 

per consumir drogues com els cada cop més habituals “porros”. Però en general, 

es veu els “clubs” com a focus a intervenir en matèria de participació i prevenció. 

 

És també preocupant l’opinió de molts joves sobre la generalització del consum 

de drogues entre la població juvenil, especialment els porros, i una tendència a 

entrar en aquest món cada cop adolescents més joves. 

 

Destaquem les següents necessitats i problemàtiques, amb els respectius 

objectius generals que se’n deriven: 

 

 NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES OBJECTIUS 

H
A
B
IT

A
TG

E -El lloguer és la única via per a l’accés a 

l’habitatge. 

-Impossibilitat d’aconseguir finançament. 

-Preus alts de compra dels habitatges. 

-Fomentar l’accés dels joves a l’habitatge, 

ja sigui de lloguer o de propietat. 

-Difondre e informar dels serveis 

disponibles per a l’habitatge. 
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TR
EB

A
LL

 

-Poca autoocupació juvenil. 

-Es decideix el treball en funció de la 

remuneració i no de la motivació 

personal. 

-Desajustaments entre estudis fets i 

oferta laboral. 

-Potenciar la inserció laboral juvenil. 

-Orientar al jovent en el seu itinerari 

laboral. 

-Difondre e informar dels serveis 

d’Orientació Laboral. 

ED
U
C
A
C
IÓ

 I
 

FO
R
M

A
C
IÓ

 -Joves desorientats vocacional, personal i 

professionalment.  

-Deslocalització d’estudiants. 

-Poca iniciativa personal i professional. 

-Promocionar l’oferta educativa a la Ciutat 

i al territori. 

-Establir una eina de participació dels 

instituts amb activitats del consistori. 

SA
LU

T 

-Hi ha un augment del consum de certes 

drogues i es comencen a consumir de 

més joves. 

-S’està normalitzant el consum de 

drogues entre els joves. 

-Fomentar hàbits saludables. 

-Crear activitats d’oci responsable. 

-Fomentar hàbits de lleure alternatius i 

saludables. 

C
U
LT

U
R
A
 

-Falta de participació per part del jovent a 

les activitats culturals. 

-Manca de reconeixement al talent jove. 

-Donar a conèixer el talent dels joves 

locals. 

-Valorar els projectes dels joves. 

C
O
H
ES

IÓ
 S
O
C
IA

L 

-Manca de relació entre joves, entitats i 

joves immigrants. 

-Desconeixement sobre les cultures de 

procedència de les persones immigrades. 

-Promoure els espais de trobada entre els 

joves autòctons i els joves immigrants. 

-Fomentar la participació dels joves 

ampostins, especialment dels immigrants 
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IN
TE

R
LO

C
U
C
IÓ

 

-Manca d’informació dels joves respecte a 

joventut. 

-Necessitats d’un procés participatiu que 

englobi els “clubs”, associacions i els joves 

en general. 

-Millorar els canals de comunicació entre 

joves i entitats. 

-Crear un procés participatiu amb els 

joves de la ciutat. 

A
SS

O
C
IA

C
IO

N
IS

M
E 

I 
FO

M
EN

T 
D
E 
LA

 
P
A
R
TI

C
IP

A
C
IÓ

 

-Manca de relació entre les entitats 

juvenils. 

-Els membres de les entitats juvenils són 

poc participatius i poc constants. 

-Les persones immigrades no participen 

en les entitats. 

-Fomentar l’associacionisme entre els 

joves. 

-Fer participar als joves en el disseny 

d’activitats i projectes juvenils. 
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2.1.2. Característiques estructurals 

 

2.1.2.1. Recursos humans 

 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta disposa d’un professional a mitja 

jornada. 

 

 

2.1.2.2. Recursos financers 

 

A continuació presentem el pressupost de l’Àrea de Joventut del 2016 i una 

progressió orientativa dels propers 4 anys incrementant el pressupost del 2016 

un 2% anual, encara que des de l’Àrea de Joventut es pretén un increment major 

de la partida pressupostària. 

 

 

Total pressupost Ajuntament d'Amposta 2016 19.590.879,60 € 

Total pressupost destinat a Joventut 2016 187.380,54 € 

Percentatge del pressuspot municipal destinat a Jov entut 0,96% 

  

Total pressuspost Ajuntament d'Amposta 2017 19.982.697,19 € 

Total pressupost destinat a Joventut 2017 191.128,15 € 

Percentatge del pressuspot municipal destinat a Jov entut 0,96% 

  

Total pressuspost Ajuntament d'Amposta 2018 20.382.351,14 € 

Total pressupost destinat a Joventut 2018 194.950,71 € 

Percentatge del pressuspot municipal destinat a Jov entut 0,96% 
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Total pressuspost Ajuntament d'Amposta 2019 19.982.697,19 € 

Total pressupost destinat a Joventut 2019 191.128,15 € 

Percentatge del pressuspot municipal destinat a Jov entut 0,96% 

 

 

 

2.1.2.3. Recursos funcionals 

 

 
Edifici El Casal – Oficina Jove del Montsià 

Casal Ampostí de la Música 

Hotel d’Entitats 
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2.2. Objectius 

2.2.1. Generals 

 

Eix Objectius Generals 

HABITATGE -Fomentar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer o de propietat. 

TREBALL 
-Potenciar la inserció laboral juvenil a la ciutat. 

-Donar suport als joves emprenedors. 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
-Donar a conèixer l’oferta formativa del territori. 

-Fomentar els estudis a inserció laboral al territori. 

SALUT 
-Fomentar un lleure saludable. 

-Promocionar la prevenció en matèria de drogues. 

CULTURA 
-Motivar l’accés dels joves a la cultura. 

-Impulsar als artistes joves. 

COHESIÓ SOCIAL 
-Promoure espais de trobada entre joves autòctons i immigrants. 

-Dur a terme els programes en matèria d’immigració amb èxit. 

INTERLOCUCIÓ 
-Millorar els canals de comunicació entre els joves i l’Administració. 

-Crear un procés participatiu que englobi tots els joves. 

ASSOCIACIONISME 
-Facilitar espais a les entitats juvenils i les que treballen amb joves. 

-Donar suport a les associacions i fomentar la seva continuïtat. 

FOMENT DE LA 

PARTICIPACIÓ 

-Augmentar la participació dels joves amb les accions de la ciutat. 

-Creació del Consell de Joventut a la ciutat. 
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2.2.2. Específics 

 

Eix Objectius Específics 

HABITATGE 
-Difondre els serveis disponibles per a l’habitatge. 

-Fomentar l’alquilar de vivendes desocupades. 

TREBALL 

-Potenciar la inserció laboral juvenil. 

-Orientar al jovent en el seu itinerari laboral. 

-Difondre e informar dels serveis d’Orientació Laboral. 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
-Promocionar l’oferta educativa a la Ciutat i al territori. 

-Establir una eina de participació als instituts. 

SALUT 

-Fomentar hàbits saludables. 

-Crear activitats d’oci responsable. 

-Fomentar hàbits de lleure alternatius i saludables. 

CULTURA 
-Motivar l’accés dels joves a la cultura. 

-Impulsar als artistes joves. 

COHESIÓ SOCIAL 

-Promoure els espais de trobada entre els joves autòctons i els joves 

immigrants. 

-Crear un procés participatiu amb els joves ampostins. 

INTERLOCUCIÓ 
-Millorar els canals de comunicació entre joves i entitats. 

-Crear un procés participatiu amb els joves de la ciutat. 

ASSOCIACIONISME 

-Fomentar la participació dels joves ampostins, especialment dels 

immigrants. 

-Fer participar als joves en el disseny d’activitats i projectes juvenils. 

FOMENT DE LA 

PARTICIPACIÓ 

-Augmentar la participació dels joves amb les accions de la ciutat. 

-Fomentar la creació de consells generals com a òrgans de decisió. 
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3. DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-19 

3.1. Actuacions 

Actuació:  Fòrum Emancipació Juvenil 

Eix: Habitatge / Treball / Educació i Formació 

Detall: 
Disseny i execució d’una mostra d’agents relacionats amb la 
joventut en temàtiques d’habitatge, formació i treball, 
garantint l’emancipació del jovent 

Objectius: 

-Recollir el major nombre de recursos de les Terres de l’Ebre 
tant en formació, com en treball en un mateix escenari. 

-Oferir una atenció més propera e individualitzada als joves a 
nivell d’estands.  

-Oferir tota l’oferta formativa de terres de l’Ebre.  

-Promocionar entre el jovent les condicions necessàries per a 
que aquestos es puguin emancipar. 

-Oferir informació en l’àmbit de l’habitatge. 

-Promocionar els projectes d’emprenedoria entre el jovent.  

-Aglutinar gran quantitat de joves a les activitats per a que 
comparteixin inquietuds i relacions. 

-Aconseguir que els joves continuen la seva formació 

-Facilitar recursos que promocionin la inserció laboral a 
través de programes propis. 

-Aclarir dubtes del jovent pel que fa a l’emancipació. 

-Promoure que els joves que no estudien ni treballen 
reprenguin el seu projecte de vida. 

-Oferir estudis d’especialització arreu de Catalunya i l’Estat. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre d’assistents. 

-Nombre d’expositors. 

-Opinió d’assistents i participants 

Suport: 
Ajuntament d'Amposta 

Direcció General de Joventut 

Pressupost: 15.000€ any 2016 



 

 

 
 

- 18 - 

 

Actuació: Expoclick. Un riu de clicks 

Eix: Foment de la participació / Salut / Cohesió Social 

Detall: 
Execució d’una mostra de diorames de Playmobil d’àmbit 

local e internacional 

Objectius: 

-Fomentar una forma de lleure diferent i saludable. 

-Promocionar la participació dels joves i la seva família. 

-Reduir la distancia entre l’Administració i els joves amb 

activitats properes i atractives. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre de participants 

-Nombre d’assistents 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 6.000€  any 2016 
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Actuació: Nit Màgica 

Eix: Salut / Cultura 

Detall: Realització d’una Festa durant la Revetlla de Sant Joan 

Objectius: 

-Potenciar l’ànim dels joves en l’àmbit de l’oci a la seva ciutat. 

-Millorar la cohesió social dels joves, vinculant-los a activitats 
associatives i participaves. 

-Promoure entre els joves l’oci saludable.  

-Proporcionar espais d’oci local per al jovent.  

-Potenciar la connexió entre els joves i l’Administració en un 
espai proper. 

-Enfortir la relació de pertinença a la seva ciutat. 

-Treballar pel desenvolupament personal i social de les 
persones joves.  

-Treballar per un model de poble participatiu i cohesionat, on 
els joves puguin trobar el seu espai en la col·lectivitat local. 

-Impulsar la participació dels joves en allò col·lectiu. 

-Impulsar i donar suport a les activitats juvenils. 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

Nombre d’assistents. 

Valoració dels assistents. 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Direcció General de Joventut 

Pressupost: 15.000€  any 2016 



 

 

 
 

- 20 - 

 

 

Actuació: Casal Ampostí de la Música 

Eix:  Cultura / Salut / Associacionisme / Participació 

Detall: Gestió del Casal Ampostí de la Música 

Objectius: 

-Oferir bucs d’assaig als joves de la ciutat. 

-Dinamitzar la cultura entres els músics i cap al poble. 

-Fomentar l’ús integrador de la música. 

-Formar als joves en l’àmbit de la música. 

-Promocionar que els mateixos joves participen en la gestió i 

el manteniment  de l’espai. 

-Facilitar espais per poder mostrar el seu treball. 

-Oferir la possibilitat als grups locals de gravar en format CD 

una maqueta dels seus treballs 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre d’usuaris de les instal·lacions. 

-Nombre d’activitats realitzades pels usuaris destinades a 

fomentar l’oci a la ciutat. 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 17.000€  any 2016 
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Actuació: Festival Castell Rock 

Eix: Cultura 

Detall: 
Festival de Rock a la zona del castell de la ciutat per 

promoure un oci alternatiu 

Objectius: 

-Oferir un concert de rock. 

-Fomentar el talent dels joves. 

-Promocionar l’oci saludable. 

-Realitzar un concurs entre els grups del territori 

Indicadors 

d’avaluació: 

Assistents al concert 

Valoració dels assistents 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 2.000€  any 2016 
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Actuació: Consell de Joventut 

Eix: Participació /  Associacionisme 

Detall: 
Fomentar la creació del Consell de Joves de la Ciutat 

d’Amposta 

Objectius: 

-Donar força als joves per a participar en les polítiques de 

joventut de la ciutat. 

-Ensenyar a dur a terme projectes de joves per a joves. 

-Crear grups de discussió de temàtiques que preocupin a la 

societat juvenil. 

-Apropar la distància entre l’Administració i el jovent. 

Indicadors 

d’avaluació: 

Nombre de participants que formen el Consell. 

Actuacions del Consell. 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 1.000€  any 2016 
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Actuació: Art Casal 

Eix: Cultura / Participació 

Detall: Realitzar una mostra d’art i música de joves de la ciutat 

Objectius: 

-Mostrar l’art emergent dels joves d’Amposta, tant 

musicalment com artísticament. 

-Potenciar els projectes juvenils en els àmbits de l’art i la 

música. 

-Reforçar el seu ego tenint una recompensa a canvi. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre d’artistes participants. 

-Nombre d’assistents. 

Suport: Àrea de Joventut i Àrea de Cultura de l’Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 11.000€  any 2016 
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Actuació: Carnestoltes Jove 

Eix: Cultura / Salut / Participació 

Detall: 

Diada d’activitats juvenils al carrer en motiu del Carnestoltes 

on joves voluntaris realitzen activitats per als infants de la 

població. 

Objectius: 

-Promocionar la participació dels joves en activitats locals. 

-Realitzar activitats d’oci saludable alternatives en espais 

oberts de la ciutat. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre de voluntaris joves. 

-Nombre d’assistents. 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 6.000€  any 2016 
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Actuació: Nadal Jove 

Eix: Participació / Cultura / Salut 

Detall: 

 Conjunt d’activitats de lleure durant les festes de Nadal, amb 

un Saló de la Infància i la Joventut, Pista de Patinatge i oci 

nocturn. 

Objectius: 

-Promocionar les activitats locals. 

-Potenciar la participació dels joves com a gestors d’aquestes 

activitats. 

-Evitar els desplaçaments dels joves fora de la població, 

sobretot en horari nocturn. 

-Facilitar un lleure saludable i alternatiu 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre de Monitors. 

-Nombre d’assistents. 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 10.000€  any 2016 
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Actuació:  Borsa de professionals del lleure 

Eix: Treball / Formació 

Detall: Foment de l’ocupació jove, promoció i educació en el lleure. 

Objectius: 

-Donar sortida laboral a bona part dels joves del municipi. 

-Fomentar l’educació en el Lleure. 

-Orientar professionalment als alumnes dels cursos de lleure. 

-Oferir espais per als joves en pràctiques de la titulació de 

lleure. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre de Monitors contractats. 

-Nombre d’alumnes en pràctiques. 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 0€  any 2016 
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Actuació: Formació en el Lleure 

Eix: Formació / Treball 

Detall: 
Programar cursos per satisfer la demanda de joves per a 

l’educació en el lleure i fomentar l’accés al món laboral. 

Objectius: 

-Programar cursos de Monitor de Lleure. 

-Programar cursos de Director de Lleure. 

-Programar formació complementària com els monogràfics. 

-Oferir espais de pràctiques per als alumnes. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre de Cursos programats. 

-Nombre d’alumnes inscrits. 

-Nombre de títols aconseguits. 

Suport: Ajuntament d'Amposta i Xarxa Montsià Jove 

Pressupost: 0€  any 2016 
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Actuació: Oficina Jove del Montsià 

Eix: Educació / Treball / Habitatge / Salut 

Detall: 

Oficina Comarcal de Joventut amb Servei d’Informació Juvenil, 

servei de Treball i Emprenedoria, servei de Salut i servei 

d’Habitatge. 

Objectius: 

-Donar atenció immediata als joves en diferents àmbits. 

-Detectar problemes de Salut entre els joves. 

-Donar respostes als dubtes laborals dels joves. 

-Facilitar itineraris formatius. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre d’atencions realitzades. 

-Nivell de satisfacció dels usuaris. 

Suport: 
Ajuntament d'Amposta, Consell Comarcal del Montsià i 

Direcció General de Joventut. 

Pressupost: 2.700€  any 2016 
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Actuació: Saló de la Infància i la Joventut 

Eix: Treball / Participació / Cultura 

Detall: 

Programació i execució del Saló de la Infància i la Joventut, 

promocionant l’inserció laborals dels joves, dels alumnes en 

pràctiques dels cursos de Monitor de Lleure i del voluntariat 

juvenil i oferir de lleure als nens i nenes i també als joves. 

Objectius: 

-Afavorir l’accés al treball als joves formats en el lleure. 

-Gestionar els recursos del projecte amb dirigents joves. 

-Oferir de lleure als nens i nenes i també als joves. 

-Fer més atractives les activitats per al jovent. 

Indicadors 

d’avaluació: 

-Nombre de monitors contractats. 

-Nombre de monitors en pràctiques. 

-Nombre de participants. 

Suport: Ajuntament d'Amposta 

Pressupost: 33.000€  any 2016 



 

 

 
 

- 30 - 

3.2. Destinataris 

 

Definim com a joventut l’etapa entre els 16 i els 29 anys. Aquesta etapa es 

caracteritza, per la transició de l’individu cap a l’edat adulta. Per la qual cosa, 

necessita formació, orientació que faciliti la seva autonomia i segons la llei 

33/2010 de l’1 d’octubre de Polítiques de Joventut, la franja d’edat d’actuació 

d’aquest Pla Local de Joventut 2016-2019 serà de 16 a 29 anys. 

 

Tot i així, i degut als canvis de la societat, mantenim la idea per a certes 

propostes d’actuacions ampliar aquesta franja dels 12 fins als 35 anys, sobretot 

amb temes de prevenció, ja sigui sexual o de consum de drogues, i emancipació 

tot i no està inclosos dintre de la definició de joventut. 
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4. METODOLOGIA 

 

En aquest Pla, partim d’una metodologia fomentada per aconseguir la 

participació dels joves en les Polítiques de Joventut, no només a nivell local, sinó 

també a nivell de Catalunya. Cada cop més, l’Àrea de joventut va agafant més pes 

dintre a les partides econòmiques del consistori, assolint així cada cop més 

autonomia en les seves activitats i la seva continuïtat.  

 

D’aquesta forma el Pla pretén tenir el control de totes els projectes d’activitat per 

als joves i dels seus recursos, monitoritzant en clau de polítiques juvenils els 

dissenys de les actuacions. 

 

És per això, que la voluntat política d’aquest quatrieni, ha estat que l’Àrea de 

Joventut comparteixi Regidoria amb la renovada Àrea de Participació Ciutadana, 

realitzant un treball de futur amb temes de participació entre els joves.  

 

A tot això, es suma la ja existent relació interdepartamental amb la resta de 

regidories, amb constant reunions setmanals per tal d’afavorir les sinèrgies que 

hi puguin haver.   

 

A aquestes coordinacions, se li han d’afegir les reunions informatives mensuals 

amb la Comissió de Joventut, on hi son representants dels diversos Grups 

Parlamentaris de l’Ajuntament d'Amposta. A més, és realitza un cop a la 

setmana, la Junta de Govern Local, on entre d’altres, es tracten temes de Joventut 

en forma de resolucions administratives.  

 

Per últim, es reuneixen l’últim dilluns de cada mes tots els regidors, al Ple 

Ordinari, presidits per l’Alcalde Adam Tomàs Roiget.  
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Pel que fa a la relació del Pla amb els joves, l’Àrea de Joventut generalitza el seu 

funcionament guiada per les necessitats dels joves i els seus indicadors, per tal 

de poder ajustar les seves actuacions a les problemàtiques que hi presenten. 

 

Aquestes problemàtiques, identificades en aquest Pla 2016-2019, es pretén que 

siguin el referent alhora de comptar amb els joves per participar de les polítiques 

de joventut locals. Amb aquest procés participatiu que pretén fomentar aquest 

Pla, juntament amb la diagnosi de les problemàtiques que presenten els joves, 

es vol aconseguir que les polítiques de joventut locals siguin millor aprofitades. 

 

Evidentment totes aquestes actuacions no serien possible sense la constant 

relació de cooperació amb la resta d’institucions públiques competents al 

territori. En son un exemple les relacions constants de coordinació tècnica entre 

els professionals de la Xarxa Montsià Jove i la resta de representants polítics dels 

municipis de la comarca, sempre recolzades pels representants de la 

Coordinació Territorial de Joventut de la Secretaria General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya. 
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5. AVALUACIÓ 

 

L’avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2019 es durà a terme anualment, 

mitjançat reunions d’avaluació entre la Regidoria i tot l’equip tècnic que hi tingui 

relació amb les activitats que plantegem. 

 

Amb aquesta tasca de valoració, es pretén captar l’opinió general dels diferents 

implicats en el desenvolupament de les actuacions del propi Pla. Evidentment, 

els moments per analitzar la oportunitat de les actuacions, la consecució dels 

objectius i la seva possible modificació o eliminació de cara al futur serà en 

acabar la implementació de les actuacions i els Projectes Anuals. 

 

Tots i cadascun dels indicadors estan definits a les fitxes dels programes 

d’actuació però existeix una avaluació del Pla Local de Joventut en el seu conjunt, 

que esdevé contínua a partir de memòries periòdiques que ajuden a mantenir 

viu el continu redisseny del Pla. 

 

Per la qual cosa, el Pla Local de Joventut és un document que guia la nostra 

actuació, però que en cap cas la determina obligatòriament si, en revisar-lo 

anualment, es comprova que alguns dels seus objectius o actuacions s’han de 

redefinir, per criteris de realisme, eficàcia i eficiència, que seran els tres criteris 

principals en el moment de renovar el Pla. 

 

Com a indicadors d’avaluació, s’empraran aspectes com l’impacte social de les 

actuacions, la repercussió individual dels destinataris o participants, la satisfacció 

dels usuaris, així com altres indicadors que sorgiran de les reunions i el contacte 

amb els joves, per part dels responsables tècnics de les actuacions així com dels 

responsables polítics. 
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La participació jove serà constant durant el temps de vigència del Pla, intentant 

com ja inclou alguna de les actuacions d’aquest Pla, que aquesta participació 

s’impulsi de tots els col·lectius possibles. 
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6. CALENDARI DE TREBALL 

 

ANÀLISI DE LA REALITAT 

L’anàlisi de la realitat serà una visualització de les polítiques que es duran a 

terme durant el quatrieni següent. El primer anàlisi s’ha fet el primer trimestre 

de del 2016, i es farà una revisió d’aquest anàlisi en acabar cada any, mentre duri 

aquest Pla. 

 

DISSENY DEL PLA 

Durant el segon trimestre del 2016, es faran totes les coordinacions necessàries 

amb tots els agents necessaris per al disseny del pla, així com la detecció de les 

problemàtiques i les accions a fer per a corregir-les.  

 

MÈTODE DE TREBALL 

Segons el Pla metodològic, l’Àrea de Joventut es reunirà de forma sistemàtica 

amb la resta d’àrees del mateix consistori per tractar temes relacionats amb 

Joventut. Setmanalment, passaran a Junta de Govern Local, els tràmits 

administratius necessaris per poder tirar endavant els programes, actuacions, 

activitats o qualsevol qüestió relacionada amb la mateixa Àrea de Joventut. 

Mensualment es realitzaran comissions informatives i tot seguit, entraran en Ple 

si ho precisen.  

 

AVALUACIÓ 

En acabar cada projecte d’activitat, es farà una avaluació parcial de cada 

programa per tal de poder ajudar-nos en l’anàlisi de la realitat i valorar si s’ha de 

modificar aquest projecte d’activitat.  
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També, a les acaballes de l’any, realitzarem una avaluació global del Pla i dels 

resultats parcials de cada activitat, per tal de saber com enforcar-lo durant el 

següent any i fer una revisió, si escau. 

 

 

Temporalització 2016 2017 2018 2019 

Actuacions 1 
trim  

2 
trim  

3 
trim  

4 
trim  

1 
trim  

2 
trim  

3 
trim  

4 
trim  

1 
trim  

2 
trim  

3 
trim  

4 
trim  

1 
trim  

2 
trim  

3 
trim  

4 
trim  

Fòrum Emancipació 
Juvenil 

                                                                

Expoclick.Un riu de 
clicks 

                                                                

Nit Màgica                                                                 

Casal Ampostí de 
la Música 

                                                                

Festival Castell 
Rock 

                                                                

Consell de Joventut                                                                 

Art Casal                                                                 

Carnestoltes Jove                                                                 

Nadal Jove                                                                 

Borsa de 
professionals del 

Lleure 
                                                                

Formació en el 
Lleure 

                                                                

Oficina Jove del 
Montsià 

                                                                

Saló de la Joventut                                                                 
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