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[...]Ser conscients de deixar un lloc millor,
per aquell món que és on vam créixer,
ser conscients de que poble som tots i totes...
de que el poble és nostre
ATUPA

Quan planifiquem, projectem i elaborem un Pla Local de
Joventut, cal que ho fem amb el convenciment de la gran
tasca que representa, no tant en funció de la quantitat d’hores
que hi haurem d’invertir, si no de la rellevància que tindrà el
document.
En aquest sentit per nosaltres ha estat un enorme plaer poder
redactar aquest document. Primer de tot perquè ens ha
permès conèixer de primera mà quines són les inquietuds i
necessitats dels joves de Roda, així com saber quina és la
seva visió del municipi.
Llavors ens ha permès poder explicar la funció i importància
del propi document, entre els joves, com entre polítics o la
resta de tècnics amb els quals hem treballat.
L’anterior PLJ començava amb el poema, El poble de Miquel
Marti i Pol. Lluny de ser un exercici estètic gratuït, o un gest de
complaença envers el poeta de Roda de Ter, aquest poema
per començar un PLJ, és tota una declaració de principis, que
situa al lector del document, i li explica quines són les
intencions.
En el nostre cas, volíem recollir aquest testimoni que
començava fa dos PLJ, i comencem amb un vers de la cançó
“poble” del grup valencià Atupa. La nostra també és una
declaració d’intencions que pretén ampliar una mica el marc
de l’anterior PLJ.
Tots i totes, ens situa a en una societat moderna, plural,
feminista i igualitària, que és com entenem que han de ser les
polítiques de joventut.
Ser conscients de que el poble és nostre, és el què cal mostrar
als nostres joves, que a traves de la participació activa, de ser
crítics, solidaris i col•laboratius podem transformar la societat.
Per fer del nostre municipi un lloc millor, on tothom s’hi senti
representat.
És el què defensem amb aquest Pla Local de Joventut. Tenim
moltes ganes de poder començar a desenvolupar-lo entre tots
i totes.
Moltes gràcies.
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"...hem
d’aconseguir,
des de la nostra
acció, impregnar
de joventut totes
les polítiques del
nostre municipi."

El present pla local s’ha construït entre tots. Quan ens plantejàvem l’elaboració d’aquest
document, no ho podíem entendre de cap més forma, s’havia de consultar a tothom per
què tothom s’hi pogués veure reflectit.

En aquest sentit, per poder elaborar el PLJ de Roda de Ter, s’ha pogut parlar amb els
joves en diferents moments i contextos. Hem creat petites comissions per segments d’edat,
s’ha parlat amb delegats, amb entitats de lleure i amb assemblea de joves. Amb tots ells
hi ha hagut diferents trobades tant de forma individual, com amb petites reunions amb
representació.
Volíem que la seva visió de les polítiques de joventut centrés tota l’atenció del pla
local.Seguidament es va fer el treball amb tècnics de la població. Identificar aquells
tècnics que tinguin a veure amb joventut, ja sigui treballant-hi directament o indirectament,
i fer-los consultes sobretot de la situació actual, i propostes de millora des del seu punt de
vista o àmbit de treball.
Amb qui s’ha treballat de forma més intensiva ha estat amb les tècniques de benestar
social, i amb docents de l’IES Miquel Marti i Pol. Ha estat així sobretot per ritmes i
intensitat de treball, ja que són amb elles amb qui compartim més projectes i qui
necessitem que estiguin més d’acord amb el document.
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PROPOSTA METODOLÒGICA

Joventut és inevitablement cosa de tots, i per tant tots hi hem d’opinar. Els primer de tot,
però han de ser els joves.

Igualment s’ha treballat amb biblioteca, serveis sanitaris, esports i ocupació. Cal
ser conscients de què es podria aprofundir molt més en aquest anàlisi, per tant, ho
anirem desenvolupament al llarg de la vigència d'aquest PLJ.

Finalment s’ha treballat amb els polítics. Ens varem reunir amb els representants
dels principals partits amb representació al consistori, per poder conèixer quina és
la seva visió de joventut.
Després d’aquestes reunions i treball de camps, ens varem reunir amb l’equip de
joventut per poder treballar de totes les dades que s’havien recollit, a fi
d’elaborar objectius, planificar accions i treure conclusions.
En termes generals, la primera i més important conclusió que extreiem de totes les
opinions recollides, és la necessitat d’elevar i ampliar el concepte de joventut a
Roda. Ens adonem que sense voler-ho la creació d’un espai/equipament de
joventut ha fet que les polítiques de joventut hagin trobat un contenidor físic, i que
s’entengui que el què passa per joventut passa dins de l’espai.
Cal treballar per trencar aquest concepte erroni. L’espai (com a equipament físic)
ens ha de servir per conceptualitzar les polítiques de joventut de Roda de Ter. Les
polítiques de joventut han de passar a tot arreu, tot el que fem com a municipi ha
de contenir polítiques de joventut, ja sigui perquè en son usuaris directes, o per
que en son potencials usuaris, o bé per que en un futur els pugui afectar.

PROPOSTA METODOLÒGICA

Des de l’equip de joventut hem d’aconseguir des de la nostra acció, impregnar de
joventut totes les polítiques del nostre municipi.
Aquesta idea es l’eix central de tot el que es desprèn del document PLJ 20172021, i per tant és el que defensarem, treballarem i implamentarem entre tots
durant la seva vigència.
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"Les xarxes
socials han
modificat
costums i
expectatives
dels
adolescents,
respecte a les
generacions
anteriors."

QUÈ ÉS UN JOVE-PREÀMBUL

Com a preàmbul del PLJ, creiem que és interessant situar el concepte de joventut en un
marc conceptual que ens permeti acordar entre tots a què ens referim quan parlem de
joves, i quines són les seves principals característiques, fet que ens portarà
inevitablement a parlar en uns termes, i prendre unes decisions i no unes altres.
Si fem cas a la llei de joventut, l’edat que compren aquesta etapa de la vida va dels
16 als 29, però especifica que podem adaptar aquests límits en funció dels objectius a
assolir i a la realitat del territori.
A efectes pràctic s hem de considerar que joventut comença a partir dels 12 anys i
arriba fins als 30, amb intensitats, objectius i realitats molts diferents.
El fet que condiciona i que marca el pas de la infància a l’adolescència, és l’entrada a
secundària. En l’anterior sistema educatiu, aquest moment és portava a terme als 15
anys, i per tant a una edat més propera al què ens marca la llei. Amb l’actual sistema
educatiu, l’entrada es produeix als 13 anys, fet que avança el contacte amb iguals més
grans i en un moment del desenvolupament i maduratiu més avançat, i per tant els
referents condicionen i precipiten l’evolució d’aquests nous joves.
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Si hem d’enumerar una de les característiques més bàsiques i importants de
l’adolescència, diríem la importància del grup d’iguals. En aquesta etapa de la vida
desplacem els referents paterns, i situem al centre del nostre marc d’importància, els
amics. La “colla” passa a ser el referent, i la seva opinió compta per sobre de l’opinió
dels adults.
Una altra de les característiques és la necessitat de qüestionar la norma, i en alguns
casos trencar i transgredir la norma. En aquesta època s’està formant el caràcter,
definint la manera de veure el món i està canviant la moral de l’individu. Per tant, es
tracta d’un moment de canvis estructurals en la personalitat, que representen en major
o menor mesura una crisis respecte a tot allò que fins ara enteníem per normalitat.
A destacar també els canvis físics propis d’aquest moment maduratiu. La sexualització
de l’individu comporta processos individuals diversos, però que coincideixen amb que
és un canvi fonamental. Els ritmes individuals en aquest cas varien en funció del gènere,
i en funció de cadascú, i per tant no podem definir cap període concret, més aviat hem
de pensar en un marc temporal que aniria dels 12 als 18 en què a grans trets ja hi ha
hagut tots els canvis físics propis de l’edat.
L’interès per la sexualitat és també una característica d’aquesta època. Com viu cada
individu aquest fet, i com l’afecta en funció de moltes variables, serà un dels
condicionants del desenvolupament.

Formar part d’alguna cosa, algun grup o corrent, també seria un dels trets distintius
dels adolescents. És freqüent que necessitin sentir-se part d’alguna cosa més gran que
els proporcioni ideologia, moral i ètica, com ja hem dit s’està construint la personalitat, i
substituir moltes de les coses que ens determinaven, no és fàcil, i per tant es busquen
referents que ajudin en aquest procés.
A grans trets i sense entrar massa en detalls aquests serien les principals
característiques d’aquesta fase. No obstant la societat modifica i interactua amb
aquests processos donant-los característiques pròpies del moment històric amb el que
conviuen.
A la Catalunya del segle XXI ser adolescent té molt a veure amb les noves tecnologies.
Les xarxes socials han modificat costums i expectatives dels adolescents, respecte a les
generacions anteriors.
Observem que son una societat que necessita la immediatesa. La informació, entesa
més com a estar en contacte amb iguals que com a coneixement, es consumeix a
11
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QUÈ ÉS UN JOVE-PREÀMBUL

Les drogues (entenent droga en un sentit ampli) lliguen perfectament amb la necessitat
de trencar la norma, explorar el món i prendre decisions sobre un mateix. Són un dels
trets característics d’aquesta etapa, tot i que com amb tot no és possible generalitzar.

l’instant, i estar en contacte esdevé una necessitat, per formar part del grup.
Estar presenta a Snapchat (per exemple) no és tant una opció, si no una obligació per a
poder formar part del grup i sentir-se acollit. La presencia a xarxes es tradueix en
“likes” i en popularitat. Ser popular ja no es tradueix en ser elegit delegat a la classe, o
que t’escullin per formar part de grups de treball (que també) si no en tenir més likes que
la resta.
Aquesta pressió els porta a tenir molta presencia a xarxes i a buscar “m’agrades”.
Les xarxes poden ser facilitadores de socialització o possibilitadores d’exclusió. Un
fenomen creixent el cyberbulliyng, és un fet amb el que han de conviure molts dels
adolescents. El món dels adults encara no esta preparat per fer front a aquesta realitat.
Els adolescents utilitzen les xarxes de formes molt més integrals del que ho fem els adults,
i no entenem moltes de les coses que hi passen. Hem arribat tard, i caldrà que invertim
molts esforços en entendre com funcionen per poder treballar l’assetjament a xarxes tal i
com ho fem a l’aula, o al carrer.
Tots els joves eren a facebook, quan els adults van entrar en massa a facebook, i les
mares, pares, tiets, avis van entrar-hi els joves van decidir que ja no era el seu lloc i es
van moure a instagram. Caldrà veure on es mouen quan decideixin que instagram ja no
és el seu lloc.
Snapchat ofereix la possibilitat de penjar imatges i que desapareguin al cap de 24
hores.

QUÈ ÉS UN JOVE-PREÀMBUL

Aquesta realitat incomprensible per a molts dels adults actuals, encaixa perfectament
amb els adolescents-joves d’aquest moment. No volen que quedi constància del que va
passar ahir, perquè forma part del passat, i el moment és ara, i interessa només el què
passa ara.
Youtube els ensenya que gravant vídeos explicant la seva vida és poden fer milionaris i
els adolescents entenen molt bé aquest missatge. Els seu ídols esportius, youtubers,
cantants... els ensenyen a xarxes les meravelloses vides de luxe que porten.
Fent el que m’agrada, puc viure molt millor que esforçant-me molt estudiant. Evidentment
no és un comportament generalitzable, però que segur que incideix d’una forma creixent
en la cultura de l’esforç que esta en clar retrocés.
La sexualització és més prematura per contacte amb iguals més grans, i per tant
madurativament més desenvolupats. L’accés a la informació és més fàcil, i més lliure amb
internet. Saben més, però no sempre obtenen la informació de fonts segures i
contrastades.
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Els instituts i el carrer, reprodueixen tot el que els passa a les xarxes, són llocs on
sobreviure, i on el prestigi dependrà de la teva popularitat.
Per últim, i destacable, es durant aquesta època que s’han de prendre algunes de
les decisions més importants, com quin camí seguir quan s’acaba l’escolarització
obligatòria. No és una elecció fàcil, i menys en els seu context maduratiu.
A mesura que els joves creixen la situació es va estabilitzant i es va preparant
l’entrada a l’edat adulta. Com ja es sobreentén cada persona és un món i els ritmes
de maduració són molt relatius. Generalment, l’estabilitat emocional que comporta
una identitat sexual definida i conscient, l’adquisició de responsabilitats i rols socials,
la relativització del grup d’iguals, el retorn al nucli familiar són factors que es van
produint, i que van acabant amb la tempesta de conflictivitat que genera la
adolescència.
Els principals problemes d’aquesta nova etapa, son més de caire social, com serien
no trobar feina, o no poder accedir a un habitatge digne. És per això que entenem
que podem considerar joventut fins als 35 anys, perquè determinades polítiques són
perfectament valides fins a aquesta edat.
El PLJ, reflexiona sobre tot això, sobre com és ser jove a Roda de Ter. Amb aquest
preàmbul volíem donar a entendre perquè ens fixem sobretot en l’etapa que va
dels 12 als 18 anys.
Com hem vist és un moment fascinant amb moltes oportunitats d’intervenció, però
també un moment de molta crisi, on tots podem intervenir per ajudar a fer la
transició al món adult.

Aquí és una etapa clau en el desenvolupament de l'individu. Es per això que el
major nombre i intensitat de les nostres politiques de joventut van dirigides a aquest
moment de la vida.

13
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QUÈ ÉS UN JOVE-PREÀMBUL

Moltes societats no comprenen l’adolescència. El pas d’infant a jove és fa a traves
d’un ritual, que marca aquesta transició.

"És amb el grup de
joves on ens ha
quedat més ganes
de continuar
treballant, i on
plantegem la
continuïtat de
l’analisi de la realitat
durant la vigència del
pla local."

Abans de començar estrictament amb l’analisi de la realitat juvenil, volíem descriure la
metodologia utilitzada. Per a l’analisi quantitativa ens hem fixat bàsicament en tres fonts
d’informació, idescat, cens local i observatori socioeconòmic d’Osona.

Ens hem reunit amb tots els tècnics que intervenen amb joventut (directora de l’IES,
educadora social, infermera programa salut i escola, directora biblioteca i insertora
laboral) amb elles s’han fet diverses reunions per treballar profundament la informació i
les diverses opinions.
Amb els joves ens hem reunit amb els delegats, amb el grup comissió jove “els Eskerdats”,
els joves voluntaris de Roda de Ter, amb els monitors del Casalot, i amb grups informals
de joves que també tenien ganes d’expresar la seva opinió.
És amb el grup de joves on ens ha quedat més ganes de continuar treballant, i on
plantegem la continuïtat de l’analisi de la realitat durant la vigència del pla local. Per
temps i per volum de feina ens ha estat impossible fer crides més multitudinàries, per això
creiem que cal donar continuïtat a aquest treball.
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Pel què fa a l’analisi qualitativa, s’ha recollit informació a traves de l’entrevista,
l’assamblea i les reunions. Ens hem trobat amb l’equip de govern i oposició en dues
reunions per poder conèixer l’opinió dels polítics de les diferents àmbits de joventut.

ANÀLISI QUANTITATIVA
Per poder fer d’aquest Pla Local una eina real i eficaç, cal conèixer molt bé el nostre
col•lectiu. Per això dediquem un especial interès en fer aquesta anàlisi, consultant les
principals fonts de dades, com són el padró municipal, l’IDESCAT, o l’Observatori del
Mercat Laboral d’Osona. Un dels principals esforços que hem realitzat ha estat el de
contraposar aquestes noves dades amb les dades que referenciaven l’anterior Pla Local
de joventut de la població.
La població actual del municipi és de 6238 habitants , 3056 homes, i 3128 dones. Si ens
fixem en les dades de 2012 trobem poquíssima variació concretament teníem una
població total de 6225 habitants .
Si ens fixem en la franja de 13 a 29 trobem que hi ha un total de 1102 habitants dividits
entre 553 dones i 549 homes.
Aquí tampoc trobem una diferencia significativa respecte la població total de joves de
l’anterior PLJ, on es comptabilitzaven 1131 habitants.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Per tant, a nivell de volum de població ens trobem amb un segment de població molt
semblant als últims 4 anys. Creiem important analitzar aquestes dades de població (13-29
anys) per franges de dos anys:
1314 anys
1516 anys
1718 anys
1920 anys
2122 anys
2324 anys
2526 anys
2728 anys
29 anys

72 homes
58 homes
59 homes
67 homes
62 homes
50 homes
63 homes
73 homes
42 homes

54 dones
57 dones
58 dones
59 dones
58 dones
67 dones
73 dones
92 dones
29 dones

total 126
total 115
total 117
total 126
total 120
total 117
total 133
total 165
total 71
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Com que el Pla local tindrà una vigència de tres anys, creiem interessant fixar-nos en
dades dels que seran els propers joves i ens trobem amb:

1011 anys
12 anys

77 homes
44 homes

57 dones total 134
39 dones total 83

Si ens fixem en alguns aspectes dels que ens parlen aquestes dades tenim que de 13-14
hi ha molts més homes que dones, de 15-18 hi ha molt d’equilibri entre els generes, 19-20
també es força més elevada la xifra d’homes que de dones, de 21-22 tornem a trobarnos
dades molt equilibrades, per invertir-se completament i trobar-nos que de 23-29 anys hi
ha moltes més dones que homes.
Trobem interessant també fixar-nos amb el primer any del que considerem joventut, amb
les següents dades

13 anys 35 homes 32 dones total 67

Un any molt equilibrat entre generes. El primer any de l’anterior pla local teníem les
següents dades:

Aquestes dues dades si que tenen diferencies significatives. Hem volgut destacar aquesta
dada pel què significa. Els 13 anys són els que considerem l’inici del treball en joventut, i
entre d’altres canvis, el pas de primària a secundària. Cal destacar que aquest 2017 hi
ha 14 habitants més que han entrat a joventut, concretament 10 dones i 4 homes més.
El fet de tenir més base per començar a treballar en el nostre àmbit ha de ser una dada
que hem de tenir amb compte.
Es difícil extreure dades sobre abandonament escolar, ja que les eines d’anàlisi que tenim
a la nostra disposició, no poden ser mai del tot fidels a la realitat, ja que es complexe fer
el seguiment de cada individu. Malgrat tot si ens fixem amb les dades del padró municipal
de Roda de Ter, i l’Observatori de l’activitat econòmica d’Osona, podem extreure diverses
consideracions o hipòtesis al voltant de la població que estem analitzant.
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13 anys (2012) 31 homes 22 dones total 53

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Indicador

Roda de Ter

No sap llegir o escriure 2015
Sense estudis 2015
ESO, EGB, Batx.elemental 2015
Batxillerat superior 2015
FP grau mitjà 2015
FP grau superior 2015
Diplomatura 2015
Llicenciatura i Doctorat 2015

25
1.918
1.311
385
430
327
227
325

TOTAL Població > 16 anys 2015

4.966

Indicador

Osona

No sap llegir o escriure 2015
Sense estudis 2015
ESO, EGB, Batx.elemental 2015
Batxillerat superior 2015
FP grau mitjà 2015
FP grau superior 2015
Diplomatura 2015
Llicenciatura i Doctorat 2015

888
39.081
37.241
11.924
9.341
11.400
5.987
11.848
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Les dades que recull l’observatori de l’activitat econòmica d’Osona sobre al població
major de 16 anys a Roda de Ter, ens diu que hi ha un 1918 de la població total que no
té estudis. Això representa un 39% de la població que estem analitzant. Entenem, tot i no
tenir les dades segmentades per edat, que un tant per cent molt important dins d’aquest
bloc es població major de 50 anys, per una qüestió de lògica.
1311 persones tenen nivell d’estudis ESO, EGB o Batx. Elemental, el què seria un 26% de
la població. Si ho comparem amb dades del conjunt d’osona, ens trobem que
estadísticament hi ha certes similituds, ja que ens trobem amb un 29% de població
osonenca en les mateixes condicions.
Pel que fa batxillerat superior, ens trobem amb un 8 % de la població major de 16 anys
a Roda de Ter, i un 9 % de la població major de 16 anys a Osona.
Pel què fa a FP de grau mitjà, a Roda hi ha registrades 430 persones amb aquesta
titulació, respecte a les 9341 registrades a Osona. Això suposa un 9% i un 7 %
respectivament. Si que aquí trobem una diferència significativa, un 2 % de diferencia,
tenint amb compte que les dades estan molt segmentades, si que indicaria que hi ha certa
tendència cap a aquest tipus d’estudis.
FP de grau superior es el contrari de l’anterior. Un 7 % de la població rodenca ha optat
per aquest tipus d’estudis, respecte a un 9% de la població osonenca.

Quan analitzem les llicenciatures i doctorats, tornem a trobar diferències importants entre
la població de Roda de Ter, i la del conjunt de la comarca d’Osona. A Roda trobem un
6% de la població amb aquesta titulació i a Osona hi hauria un 9%, fet que indicaria
que estem per sota de la tendència comarcal.
Finalment cal comentar que hi ha registrades 25 persones que no saben llegir ni escriure
a Roda de Ter. Com que no hi ha cap informació complementaria, ens hem d’imaginar que
o bé es tracta de població nouvinguda, o bé es tracta de població molt gran. Seria
interessant poder saber alguna cosa més d’aquestes dades, ja que podrien ser molt
significatives si es tractessin de població entre 13-29 anys.
Si ens fixem en les dades del padró municipal que fan referència a la població per
titulació concretament a les persones que tenen una titulació inferior a graduat escolar ens
trobem la següent relació.

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

19

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

227 rodencs han completat una diplomatura fet que representa un 5% de la població
total analitzada, i pel què fa a Osona trobaríem 5.987 individus que tenen una
diplomatura.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Edat 16 homes 9
Edat 17 homes 22
Edat 18 homes 3
Edat 19 homes 11
Edat 20 homes 5
Edat 21 homes 2
Edat 22 homes 4
Edat 23 homes 3
Edat 24 homes 3
Edat 25 homes 0
Edat 26 homes 3
Edat 27 homes 5
Edat 28 homes 3
Edat 29 homes 5

dones 10 total 19
dones 17 total 39
dones 7 total 10
dones 3 total 14
dones 3 total 8
dones 1 total 1
dones 0 total 4
dones 1 total4
dones 2 total 5
dones 1 total 1
dones 2 total 5
dones 5 total 10
dones 2 total 5
dones 1 total 6

Amb l’analisi d’aquestes dades podem obtenir alguna hipòtesi. Si observem les dades
corresponents a 16, 17 i 18 anys, trobem molta població amb titulació inferior a
graduat d’ESO, això necessàriament ho hem d’atribuir a què encara es troben cursant
aquesta titulació, segurament perquè han repetit algun curs, i no son dades reals
d’abandonament escolar. En conversa amb tècnics d’educació de l’IES Miquel Marti i Pol,
ens confirmen la hipòtesi, no existeix tant abandonament escolar a Roda de Ter.
Si avancem en la lectura de dades, ja ens trobem amb dades més reals del tant per cent
d’abandonament escolar en el nostre municipi. Analitzant més al detall les dades veiem
com hi ha un gruix important en les dades referents a 19, 20 anys, i va decreixent a
mesura que avança la lectura de la taula. Fent una interpretació sense més dades,
podríem atribuir aquesta realitat, al reciclatge personal de cada individu, entenent que
alguns dels que no van acreditar amb el graduat d’ESO, han acabat buscant altres vies
per a poder obtenir aquesta titulació a mesura que s’han fet grans.
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Població que busca feina a Roda de Ter (setembre 2017)
Menors 20 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 45 anys
Majors 45 anys

7
16
24
63
198

Població que busca feina a Osona (setembre 2017)
215
375
570
2.273
4.670

Població que busca feina a Roda de Ter (setembre 2014)
Menors 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 45 anys
Majors 45 anys
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8
22
37
114
265
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Menors 20 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 45 anys
Majors 45 anys

Població que busca feina a Osona (setembre 2014)

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Menors 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 45 anys
Majors 45 anys

260
539
846
3.951
6.275

Entre les moltes dades amb les que ens volíem fixar per conèixer la realitat dels joves de
Roda de Ter, valoràvem com a important per a poder desenvolupar programes adequats,
saber quines perspectives econòmiques tenen aquests joves.
En aquest cas ens hem fixat en quina quantitat de joves estan buscant feina a Roda de Ter
ara mateix, i quina evolució hem viscut respecte al mateix mes (setembre) de l’any 2014,
contextualitzant-ho amb la realitat de tota la comarca.
Les dades del mes de setembre de 2017 ens diuen que del total de gent que esta buscant
feina els joves són el 15%, unes dades molt similars al conjunt de la comarca els quals
representen el 14%. Si ho contraposem amb les dades que tenim de 2014 del mateix mes,
trobem que a Roda hi havia 67 joves que estaven buscant feina, que representava un
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15% de la població que busca feina, i a Osona ens trobàvem amb 1645 persones que
buscaven feina, el què representava un 14%, per tant ens trobem amb el mateix escenari,
tant a nivell de municipi, com a nivell comarcal.
Trobem diferencies entre els segments d’edat, aquest 2017 ha disminuït considerablement el
segment que busca feina de 25 a 29 anys passant de 37 persones el 2014 a 24 el 2017.
Finalment si analitzem el total de la població de 16 a 29 anys i ho contraposem amb les
dades de persones d’aquest segment d’edat que estan buscant feina trobem la seguent
dada
Població total 914 persones
Persones que estan buscant feina 47.

Cal valorar que la comptabilització dels que estan buscant feina, esta feta a partir del
criteri “Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat amb
anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic
d'Ocupació Estatal” Per tant podria ser que hi hagués individus que no treballin ni estudiïn
però no s’hagin inscrit a cap dels serveis descrits.
Amb totes aquestes dades ens podem fer una idea global de com es socioeconòmicament i
demogràficament la realitat dels joves de Roda de Ter. El conjunt de la població jove de
Roda de Ter, representa un 17.67% de la població total. Per tant tenim un bon gruix de
població compresa en aquestes edats.

De forma global podríem dir que entre generes és molt equilibrada entre tot la mostra de
població, tot i que la població femenina és lleugerament més elevada que la masculina.

Catalunya

Europa

5611
90,14%

135
2,17%
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"Àmerica
Llatina"
35
0,56%

Àfrica

Àsia

EUA

378
6,07%

24
0,39%

1
0,02%
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Com ja hem vist representa una lleu disminució de població respecte a les anteriors dades
proporcionades pel PLJ 2012-2016, tot i que no es una dada gaire significativa.

En el cas de població estrangera, cal ser conscients de que aquestes dades només
comprenen la població amb nacionalitats diferents a la catalana, no aquelles persones amb
procedències familiars no catalanes però nascudes a Catalunya, per tant la diversitat
cultural tot i que queda reflexada, no és del tot real, si no que hauríem de parlar de xifres
lleugerament més elevades. La diversitat cultural és un factor importantíssim a tenir amb
compte sobretot a l’hora de proposar programes, i metodologies. Els mateixos equipaments
han de ser capaços d’adaptar-se a la diversitat, sent més versàtils i dinàmics.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Pel que fa a les dades d’abandonament escolar, tot i no poder disposar d’aquesta dada
concreta ens hem fixat en diferents indicadors que ens poden ajudar a configurar la
realitat. Si ens fixem en població que té una titulació inferior al graduat escolar, podem
veure que de cada any hi ha un mínim de 4 persones que es troben en aquesta situació.
Aquesta situació cal contraposar-la al fet de què no hi hagi escola d’adults a Roda de Ter,
per tant, si alguna persona abandona l’escolarització obligatòria, i passat un temps vol
rependre la seva escolarització s’ha de desplaçar a Vic o Manlleu, per tant implica que ha
de tenir transport (públic o privat) per poder-se desplaçar a aquestes localitats.
Conèixer aquest segment de població, per saber quina trajectòria estan fent i quines són les
seves necessitats, creiem que ha de ser un dels objectius d’aquest PLJ, creant programes i
mecanismes de comunicació que permetin l’apropament entre administració i col•lectiu.
Finalment ens hem fixat en indicadors econòmics, intentant analitzar quina és la taxa d’atur
juvenil que hi ha a Roda de Ter. Un cop més aquesta dada és molt difícil de trobar, ja que
en molts casos els joves no s’han inscrit a l’Oficina de Treball com a demandants de feina, i
per tant no estan comptabilitzats.
Ens trobem amb unes dades molt semblants a la realitat de la comarca. En aquest sentit el
context econòmic global és un factor molt difícil de treballar des dels espais de joventut. En
qualsevol, conèixer aquestes dades ens pot ajudar a visibilitzar aquest conjunt de joves que
esta buscant feina, i a plantejar intervencions per donar eines en aquest àmbit. Cal tenir
amb compte que un 5% de tota la població jove de Roda de Ter, a setembre de 2017 es
troba en situació de buscar feina i no trobar-ne.
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ANÀLISI QUALITATIVA
Fruit de les reunions, entrevistes i enquestes que s’han realitzat amb els tres grups (polítics,
joves i tècnics) s’han extret les següents opinions. Cal dir que se n’han extret moltes més, en
aquest PLJ hi exposem les més rellevants, i les que pensem que ens ajudaran a extreure
conclusions.
Finalment cal dir que el mètode que hem utilitzat transversalment amb tots els grups amb
els quals s’ha treballat, és el DAFO. Vam optar per aquesta eina, perquè ens sembla que
és una bona eina per extreure i ordenar idees i conceptes.

Educació i formació
Els polítics diuen:
1.

Caldria una major coordinació entre ajuntament i IES.

2.

Caldria trobar una manera de saber i fer seguiment dels joves que no es graduen.

3.

Manca d’oferta formativa tant reglada com no reglada.

4.

Tenir un IES és una de les grans oportunitats que tenim a Roda en aquest àmbit.

5.

El fet de tenir Escola de Música cal valorar-ho com una fortalesa.

Els joves diuen:
1.

Falten opcions per si no vols estudiar batxillerat.

2.

Poca oferta no reglada, poc diversa.

3.

Bona valoració de disposar d’un IES al municipi.

1.

Cal valorar positivament disposar d’un equipament com l’IES a Roda de Ter.

2.

Falten propostes per a aquells que no volen cursar Batxillerat.

3.

Cal tenir amb compte què suposa no disposar de formació d’adults al municipi.

De les converses amb els tres grups n’extraiem una idea principal, és que es valora
positivament la presencia d’un IES al municipi.
Fent una valoració tècnica (des de joventut) d’aquest fet, cal dir que disposar d’un IES fa
molt fàcil la localització de la gran majoria dels joves del municipi. A més a més aquest
Institut per la seva situació geogràfica, acull a joves del cabreres, i Les Masies de Roda,
fent que les nostres intervencions tinguin impacte més enllà del propi municipi.
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Els tècnics opinen:

Un dels altres fets que fa important aquesta presencia es la possibilitat de coordinació amb
agents educatius d’una forma molt rapida i efectiva. Fet que també permet el treball en
xarxa amb d’altres departaments del nostre consistori, com poden ser Benestar Social o
Salut.
Un altre dels fets amb què coincideixen tots els grups és amb la manca d’opcions per aquells
alumnes que no volen fer batxillerat, i optarien per a Cicles Formatius. L’absència d’aquest
tipus d’estudis al municipi, tots ho assenyalen com un punt feble. Cal dir que s’han dedicat
esforços des del consistori per a poder fer propostes en aquest sentit, però malauradament
com que aquests depenen d’altres agents, no ha estat possible materialitzar-ho.
Des de joventut comprenem i recollim aquesta preocupació. Evidentment el PLJ no pot
intervenir de cap manera en aconseguir que disposem d’aquest tipus d’estudis, no obstant si
que ens ha de fer replantejar les polítiques de joventut, sobretot aquelles dirigides a
conèixer i fer seguiment de la població que no continua estudiant a Roda de Ter.
Cal plantejar estructures per treballar amb xarxa, d’una forma real i efectiva, per
compartir la informació, per a poder elaborar respostes adequades a les necessitats.
Un altre aspecte a tenir amb compte es l'absència d'escola d'Adults al municipi, fet que ens
fa perdre la pista de molts dels joves que no acrediten amb el certificat de secundària.
Disposar d'un equipament com aquest ens proporcionaria un millor coneixement de la
població i ens generaria més oportunitats d'intervenció des de la perpectiva de joventut.
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Cal valorar però l'esforç que es fa des de altres àrees, plantejant oferta formativa
orientada al món laboral, o de domini del català bàsic. En aquest sentit caldria veure quines
sinergies es poden generar des de diferents àrees, per poder completar aquesta oferta.

Salut
Els polítics diuen:
1.

Hi ha certa preocupació pel tràfic i consum de substàncies.

2.

Preocupació per l’index de contaminació de la comarca.

3.

Es valora positivament la gran quantitat de clubs esportius que tenim.

Els joves diuen.
1.

valoren positivament les estructures de salut existents al municipi.

2.

El programa salut i escola, es un bon programa, tot i que no l’utiitzem.

3.

S’observa molt consum d’alcohol (botellon) i cànnabis.
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Els tècnics opinen
1.

Cal estructurar els programes de prevenció de riscos.

2.

Confeccionar una estructura i definir un model al volant de la prevenció de riscos.

3.

Observem una desvinculació entre els joves i els equipaments de salut.

4.

Cal treballar per omplir buits d’intervenció en aquells casos que valoraríem com a no urgents, aquells
als quals no van dirigits els recursos existents, ni la prevenció exclusivament.

5.

Valorem que hi ha una saturació dels serveis de salut mental a nivell comarcal.

6.

Valorar com es fa el treball en xarxa entre els diferents professionals, i valorar la creació d’estructures
que permetin aquest treball.

De les opinions recollides cal valorar que les actuals estructures pensades exclusivament per
a joves no funcionen. La relació entre joves i professionals de salut no existeix, malgrat que
s’han posat mitjans perquè es produeixin. A més a més es dedueix que els diferents agents
estan posant en pràctica diferents programes des de perspectives diferents que per tant no
donen un missatge unitari i coherent.
Deduïm que des de joventut hauríem de liderar aquesta unificació que plantegi un treball
transversal, que permeti donar un únic missatge consensuat per als diferents agents
educatius.
De les respostes dels tècnics podem identificar necessitats concretes com cobrir buits
d’intervenció, i insistir en la prevenció com a única eina possible per avançar en el terreny
de salut.

Els espais de festa en els quals hi ha presència de joventut, evidencien que és un àmbit on
hi ha molt treball a fer. Cal decidir quin tipus d'intervenció es portarà a terme. Des de
joventut creiem molt en tot el treball que es pot fer a través de la prevenció, tant de forma
directa amb els joves, com en el disseny i planificiació de la pròpia festa. Un dels aspectes
claus serà vincular els joves en els processos de creació, fent-los part implicada, i fent que
es sentin més seus aquells espais, que en molts casos els venen donats.
No entendrem prevenció com només fer xerrades explicatives (les quals també son molt
importants) si no amb tot allò que pensarem i plantejarem per reduïr els riscos de salut del
màxim nombre de joves possible.
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De tots els tres grups consultats cal fer evident que es valora positivament tant l’estructura
de salut existent així com la gran quantitat de clubs esportius. Totes dues realitats cal que
siguin treballades per que passin de ser oportunitats a ser fortaleses per a joventut.

Treball
Els polítics diuen
1.

Hi ha una evident manca d’ofertes de treball a Roda de Ter.

2.

S’observa un dèficit en els transports i comunicacions que facilitin la incorporació al món laboral.

3.

Valoren positivament que hi hagi professionals en l’àmbit laboral en plantilla a l’ajuntament (tècnica
d’inserció, tècnica d’emprenedoria)

Els joves diuen
1.

HI ha una manca d’ofertes laborals a Roda de Ter.

2.

Observen les empreses amb més presencia a la comarca com a possibles oportunitats. En aquest sentit,
veuen el supermercat Bon Preu, com una possible oportunitat per trobar primeres feines al municipi.

3.

Valoren negativament la mobilitat i el transport.

4.

Roda sempre ha donat la sensació, i aquesta és la seva realitat, de ser un poble dormitori, tothom es
desplaça per anar a treballar. Això també causa que ningú vulgui invertir en crear-hi llocs de treball

5.

Molts comerços els porta gent no jove, això fa que d’aquí uns anys el canvi generacional faci que
sorgeixin nous llocs de treball per continuar aquests negocis.

Els tècnics diuen
1.

El mercat laboral és molt limitat al municipi.

2.

Cal apostar per més programes que promocionin l’emprenedoria, i l’autoocupació.

3.

Estar atents a quins programes hi ha a la comarca. Garantia juvenil funciona molt bé, i es un molt bon
recurs on derivar usuaris, davant la manca de propostes que tenim al municipi.

4.

Cal crear mecanismes per conèixer els joves que no estudien ni treballen, per a poder dissenyar
campanyes i programes molt ajustats a la seva realitat.
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La primera conclusió que s’extreu de les converses mantingudes amb els tres grups, és que
Roda té un mercat laboral molt reduït, i poc dinàmic. Representa pocs atractius i poques
esperances per als joves que voldrien treballar al poble.
Roda té molt present el seu passat industrial on era molt fàcil trobar feina, una situació que
no s’ha sabut o no s’ha pogut reconduïr a nivell social per aconseguir generar un volum
d’ofertes laborals important per a donar resposta a la població.
Si que com assenyalen els joves hi ha certes oportunitats en l’instal•lació d’empreses com
bon preu al municipi, que poden generar certa rotació de llocs de treball, i per tant
algunes oportunitats, però cal ser conscients que molts joves hauran d’anar a buscar feina
lluny del municipi. Les comunicacions i transport públic que disposa Roda de Ter, és evident
que no són un element afavoridor per a poder emancipar-se i anar lluny a treballar.
Les conclusions a les que arribem des de joventut, és que cal insistir en aquells programes
que promoguin l’autoocupació, l’emancipació i l’empoderament.
Evidentment no podem canviar la realitat social i l'activitat economica del municipi, així com
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no hem d'agafar rols propis del servei de col∙locació local. El què si que podem fer és
proporcionar eines que facilitin la incorporació al món laboral. En aquest sentit cal que a
joventut ens plantegem quins programes o projectes poden incoporar noves competències a
un segment de joves que demanda poder entrar al mercat laboral.
El fet de no disposar d'escola d'adults, és en aquest àmbit una feblesa, ja que ens
impedeix coneixer més d'aprop un segment de població que podria estar molt interessat en
aquest tipus de programes.
Igualment, cal que estiguem molt atents a les iniciatives d’altres institucions com poden ser
Garantia Juvenil, o joves per l’ocupació. Hem de ser molt conscients de la seva existència, i
fer les derivacions que els pertoqui. Hem de promoure també el treball coordinat amb ells.
Fixant-nos amb les iniciatives que ja hi ha a la comarca podrem cobrir els buits d’actuació
que detectem.

Habitatge
Els polítics diuen:
1.

Manca d’habitatge social.

2.

S’observen molts habitatges buits, per tant, no hi ha un problema de manca d’habitatges si no de gestió.

3.

Caldria fer una bona diagnosi de la demanda.

4.

S’observa certa degradació en determinades zones del municipi.

1.

Volen independitzar-se dels pares, però l’acces a l’habitatge a Roda no és fàcil, pocs lloguers i cars.

2.

Molts habitatges inacabats, i en determinades zones, cases buides una mica abandonades.

3.

Manca d’ajudes municipals per facilitar el lloguer.

4.

Al ser un poble petit i familiar i hi ha molt poca rotació d’habitatge, fent que hi hagi poques
oportunitats d’adquirir o llogar pisos moderns i per joves.

Els tècnics diuen:
1.

No hi ha una borsa d’habitatge disponible a Roda de Ter, al marge de les immobiliàries.

2.

En el seu moment es va fer una proposta d’habitatge social, que no va prosperar per manca de
demanda. Cal analitzar que potser el context social en què es va produir no era l’idoni.

3.

Caldria saber quina demanda real hi ha d’habitatge, sobretot entre els joves.

4.

A Roda funciona molt el boca orella a l’hora de buscar habitatge. Cal tenir amb compte aquesta realitat
per ajustar la intervenció.
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Els joves diuen.

Les conclusions que traiem de les diferents reflexions que es fan des dels tres grups, són
que l’accés a l’habitatge i per tant l’emancipació dels pares a Roda de Ter, és difícil. Tenim
per
una banda uns lloguers cars, i per l’altra un accés a la compra molt difícil en condicions
normals.
No hi ha polítiques que garanteixin d’alguna manera l’accés a l’habitatge (suport en el
lloguer, habitatges socials...)
Un altre dels fets que cal considerar és que tampoc es coneix quina és la demanda real de
lloguer o compra d’habitatge a Roda de Ter. Saber-ho ens donaria pistes de quina hauria
de ser el grau de la implicació municipal en aquest àmbit.
També valorem que seria necessària una borsa d’habitatge en lloguer. Encara que només
fos un document consultiu, amb el compromís de què estigues actualitzat, podria ser molt
útil, perquè permetria saber quin són els moviments que es van produint en el parc
d’habitatge disponible, així com l’interès dels habitants de Roda de Ter.
Entenem que des del consistòri s’hauria de valorar la formula, però valoraríem que podria
ser un bon mecanisme per als joves de Roda per conèixer quines possibilitats tenen
d’accedir a un lloguer.
Des de joventut, concluïm, que a nosaltres ens pertoca estar molt atents a totes les ajudes
que hi puguin haver, així com ser molt àgils a l’hora de difondre i donar aquesta
informació.
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Cultura
Els polítics diuen
1.

No hi ha comissió jove que organitzi o participi en l’organització de les activitats culturals.

2.

Poca participació

3.

Tenim equipament culturals molt potents.

Els joves diuen:
1.

No es senten representats en la vida cultural del municipi.

2.

La proximitat amb l’oferta de Vic o Manlleu, fa que a vegades Roda de Ter es vegi afectada.

3.

Cal repetir activitats com la Diada Jove.

4.

Caldria que la cultura estigues més subvencionada, per facilitar-ne l’acces a tota la població.

5.

Aprofitar més els equipaments culturals per atreure a públics més diversos que incloguin els joves, trencar
la realitat actual de propostes familiars i les propostes d’adults.

6.

Volen ser consultats.
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Els tècnics diuen
1.

Cal incorporar els joves a les activitats culturals del municipi. Repensar aquestes activitats de forma que hi
tinguin cabuda de manera que se les puguin sentir seves.

2.

Cal consultar als joves sobre quins son els seus interessos abans de programar qualsevol activitat.

3.

Promoure la creació d’una comissió jove que doni suport als grups de joves que ara mateix dinamitzen
alguna activitat.

4.

Afavorir l’autogestió, i la independència dels grups de joves que vulguin formar part de comissions
culturals.

La principal idea que es recull del que s’ha parlat amb els tres grups es que els joves no
estan tant presents a la vida cultural del poble com ens agradaria. Els joves quan els
consultem són els que donen un discurs més directe, dient que no es senten representats.
Aquí hauríem de reflexionar tots els que participem o contribuïm d’una forma o altra a la
dinàmica cultural del poble, ja que no estem comptant amb ells o almenys no ho estem fent
de manera que ells ho entenguin així.
Una altra de les directrius que valorem que són més clares és que ens demanen ser
consultats. Els joves volen que els preguntem quines accions culturals els agradaria que hi
haguessin a Roda.

Cal també assenyalar que tots tres grups valoren positivament les estructures culturals. Tant
el teatre amb funcions molt polivalents, com la biblioteca, la carpa o la mateixa sala
d’actes de l’Espai sent molt diferents entre ells, es complementen molt bé i poden acollir
qualsevol tipus de proposta.
Insistim en què amb tota l’estructura que tenim el que ens cal es diversificar la oferta que hi
ha actualment, i comptar amb els joves perquè ens diguin a quin tipus de cultura volen
accedir.
Igualment cal treballar per introduir els joves en les activitats culturals del municipi
(carnestoltes, festa major, nadal...) de manera que ells puguin aportar la seva mirada a les
diferents festes i es sentin còmodes amb elles, i per tant hi participin més activament. Això no
vol dir canviar les festes radicalment, si no introduir les modificacions necessàries perquè
siguin atractives per a tots els segments d’edat.
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Considerem que no serveix de res fer crides a la participació, i centrar la nostra acció en
augmentar la participació, quan no hi ha hagut el pas previ de demanar quin tipus d’accions
volen que es portin a terme. Potser no hauríem de fer tants esforços en generar inèrcies
participatives, si ells haguessin decidit en que s’inverteixen els esforços culturals.

Oci i participació
Els polítics diuen:
1.

Cal aprofitar els grups de joves que ja hi ha, així com els espais on es pot donar participació.

2.

Valorar positivament la participació i implicació de les entitats.

3.

Destacar la gran quantitat d’entitats tant esportives com lúdicoeducatives (casalot), i la gran

participació de joves que hi ha.

Els joves diuen
1.

Valoren que tenen poc temps

2.

participen a entitats del barri

3.

si hi haguessin entitats o comissions de joves valorarien positivament la seva participació.

4.

Troben a faltar espais de trobada que els siguin còmodes.

5.

Cal treballar la participació en les generacions futures a fi de garantir les entitats i associacions que

ara

mateix estan funcionant i que si no tenen relleu generacional, tindran problemes per continuar existint.

Els tècnics diuen:
1.

Cal valorar la tasca que fan entitats com el Casalot.

2.

Gran quantitat d’entitats esportives.

3.

Destacar també la tasca que fan les Associacions de Mares i pares d’alumnes.

4.

Ajuntament i entitats poden treballar de forma molt més coordinada.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Transversalment es valora positivament la gran quantitat d’entitats esportives i l’entitat
que treballa l’educació en el lleure “El Casalot”. Des de joventut ens preguntem com ha de
ser el treball entre aquestes entitats i coordinat amb l’ajuntament per tal d’aprofitar el
treball que es genera indivudalment per créixer col•lectivament.
És interesant que els joves diuen que participen a entitats de proximitat com són les
associacions de barri.
Analitzant la situació des d’una perspectiva global, cal esmentar que hi ha moltes
associacions de veïns, si ho comparem amb les dimensions de Roda de Ter, a més a més
acostumen a ser entitats.
Des de joventut és molt important fomentar el treball en xarxa i la transversalitat. Cal
entendre les entitats com nuclis d'oportunitats. Allà hi conflueixen molts interessos personals
i les entitats es creen per cobrir un buit de servei detectat al municipi. Cal valorar la
importancia del treball col∙laboratiu entre entitats així com amb la regidoria de joventut.
A les entitats s'hi produeixen aprenentatges personals, i processos d'empoderament en
joves molt destacables. El monitoratge a traves del voluntariat pot ser la porta a noves
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oportunitats per a qualsevol jove. En aquest sentit, des de joventut entenem que cal donar
molt suport a aquestes entitats ja que constitueixen un patrimoni per al municipi, i son
possibles generadors de dinamiques de participació positives aplicables a qualsevol de
les propostes que fem des de joventut.

Inclusió
Els polítics diuen
1.

Hi ha oportunitats en les entitats.

2.

Cal potenciar programes que garanteixin que els joves es sentin inclosos i incloguin.

Els joves diuen
1.

Els pobles són elements amb teixit social molt consolidat, que a vegades no facilita la inclusió.

2.

Valoren que l’ambient a Roda es força cohesionat i no detecten problemes d’inclusió.

3.

Les entitats, associacions i comissions han de fer aquest treball entre d’altres.

Els tècnics diuen:
1.

S’està fent molt treball transversal, i cal continuar apostant per aquest treball i promocionant-lo ja que
es una de les claus per a treballar la inclusió.

2.

Participació és inclusió. si treballem bé la participació, i l’afavorim, automàticament estem generant
inclusió.

3.

Roda té una bona mida per plantejar-nos desenvolupar programes per treballar la inclusió, cal
aprofitar-ho.

És cert que la percepció és molt positiva i que els elements dels que es disposen es veuen
com a oportunitats, malgrat això analitzant les politiques que hi ha en aquest sentit ens
adonem que hi ha camí per recorrer, i que cal replantejar algunes accions i programes.
El marc conceptual del terme inclusió és extremadament ampli, fet que ens permet
treballar-ho des de practicament qualsevol acció de les que proposem. Podem treballar la
inclusió pensant en la joventut en general, i com les incloem dins dels mecanismes politics
del nostre municipi.
En un sentit més concret podem pensar en col∙lectius que poden patir risc d'exclusió i en
com els incloem a les nostres accions, i fem que deixin de tenir aquesta condició.
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Malgrat les propostes dels tres grans grups tenen un to molt positiu, des de l'equip de
joventut, valorem que caldrà revisar en un futur tot el què s'està fent per a treballar la
inclusió i actualitzar-lo.

Evidentment també ens caldrà treballar la inclusió des de una perspectiva de gènere.
Ha de ser un dels grans reptes que ens plantegem per la implementació d'aquest PLJ.
Incoroporar el gènere, repensant totes aquelles decisions que de forma inconscient no s'han
plantejat mai.
Un altre exemple de com cal replantejar la inclusió és en el moment de generar
documentació, o de dirigir-nos als joves a través de les xarxes no hi ha cap decissió pressa
pensant en ser inclusius, i pel moment es fa tot de forma intuïtiva.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

Un dels objectius de joventut ha de ser planificar per aconseguir arribar al màxim nombre
de joves possible.
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"Roda de Ter,
compta amb una
vida associativa
molt rica"

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Roda de Ter té una extensió de 2.23km2 i limita amb la població de Masies de Roda per
tot el perímetre del municipi. Es situa a la meitat nord de la comarca d’Osona, i la seva
principal característica pel què fa al relleu, és el pas del riu Ter, que divideix la vila en
dues parts. Actualment compta amb una població de 6238 habitants, 3182 dones i 3056
homes .
El jaciment arqueològic de l’Esquerda ens demostra que en aquesta zona fa molts anys
que s’hi viu, i per tant podríem considerar que es un poble amb llarga història. Aquest
jaciment és un dels principals atractius turístics, així com la part antiga de Roda, amb el
pont Vell i la façana d’edificis que dona al riu com a postal més reconeixible.
Altres atractius són el passat industrial, amb edificis singulars com la Blava, una fàbrica
que deu la seva fama al poeta rodenc Miquel Martí i Pol. El qual també té una ruta
literaria que ressegueix els principals escenaris de la seva obra.
El comerç a Roda esta configurat gairebé en la seva totalitat per comerços petits amb
molt arrelament al muncipi, i amb llarga trajectòria. Molt enfocat a l'alimentació i al petit
electrodomèstic; pràcticament no hi ha cap botiga on comprar calçat o roba, fet que
obliga a la població a desplaçar-se quan necessita algun d'aquests objectes.
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Pel què fa a la restauració Roda compta amb poques opcions i totes elles tambe molt
tradicionals, amb models de negoci molt enfocats al món adult, tant pel què fa al servei,
com pel què fa als horaris d'obertura, fet que també obliga als joves a canviar de localitat
quan volen sortir a sopar a fora.
En aquest sentit, Roda no compta amb cap local d'oci, ni bar musical, per tant, la gran
majoria de joves del municipi que tenen possibilitat de desplaçar-se fan el seu consum d'oci
en d'altres localitats.
Si ens fixem en el calendari festiu, per als joves les fites principals són Carnaval, i la Festa
Major. També caldria destacar les activitats d'estiu, i les activitats i sortides que
s'organitzen des de la regidoria de joventut.
Pel què fa al consistori actualment (2017) esta organitzat de la següent manera:

Albert Serra i Vergara

Alcalde
Regidor de governació
Regidor d’hisenda

Francesca Costa i Mulas

Regidora de cultura
Regidora de participació i atenció ciutadana

Antoni Escarrabill Creus

Regidor d’urbanisme
Regidor de Medi ambient

Marc Verdaguer Iborra

Regidor de joventut
Regidor d’esports

Toni Vila i Tió

Regidor de mitjans de comunicació
Regidor de promoció econòmica

Eva González Fernández

Regidora de Benestar socialm,igualtat i família.

Yolanda Tristancho Manso

Regidora d’Educació
Regidora de Salut
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Regidor de Serveis

L’actual estructura de joventut és la següent,
Alcalde
Secretaria interventora
Regidor de joventut
tècnic/a de
joventut
a 18,75 hores

dinamitzador/a
de joventut
depèn de
subvenció

L’equip de treball de joventut esta configurat pel tècnic/a de joventut (a jornada
complerta però compartit amb la regidoria de cultura, per tant amb una dedicació del
50% de la jornada a joventut) i un dinamitzador/a que depèn de plans d’ocupació, per
tant en algun moment aquesta figura es fluctuant.

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

L’equip de treball fa reunions freqüents amb el regidor, amb el qual es parlen de quines
són les polítiques i quins són els programes que s’estan desenvolupant.
Considerem que la comunicació és fonamental, tant important com la capacitat d'analisi i
adaptabilitat. Posar en qüestió dinamiques, els procediments, les accions forma part de
les reunions d'equip. Aquesta metodologia ens permet desenvolupar la nostra tasca de
forma més eficient, a l'hora que ens obliga a estar molt pendents de les nostres propies
accions i de les respostes que generem.
Els canvis constant a la societat, els canvis que viuen els joves, i els canvis generacionals
han de ser factors analitzats de forma que el nostre equip s'hi pugui adaptar. En termes
generals la filosofia de l'equip de joventut és d'equip que treballa, més que d'equip de
treball, pensant en que ens cal ser molt practics i optimitzar motls recursos, per
aconseguir els objectius a curt termini que ens proposem.
A continuació detallem les principals tasques que realitza et tècnic/a de joventut a Roda
de Ter:
•

Coordinació de l’àrea de joventut.

•

Dirigir i coordinar l’espai jove de Roda de Ter.

•

Proposar, executar i avaluar els diferents programes de joventut de Roda de Ter.

•

Coordinació i suport en el punt d’informació juvenil.

•

Dirigir i coordinar el programa de PIDCES a l’IES Miquel Martí i Pol.

•

Promoció i gestió de les xarxes socials de joventut (facebook i instagram).

-

Suport i promoció de totes les activitats joves que es fan al municipi. Cal distingir dos nivells de
treball, aquelles activitats en les que des de joventut s’actua d’organitzador i que per tant suposen
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un volum molt alt de dedicació , i aquelles en les que es fa només suport en l’organització.
•

Difusió d’activitats i iniciatives, tant a traves d’elaboració de cartelleria, com per xarxes socials.

•

Control del pressupost de l’àrea.

•

Elaboració de la documentació pertinent.

•

Coordinació amb tots els agents educatius, i/o entitats que treballen directa o indirectament amb
joves.

•

Treball directe amb joves, tant pel què fa a l’atenció directa dins de l’espai jove, com a l’espai
PIDCES, com en les activitats i programes proposats.

•

Coordinació amb tots aquells equipaments o personal de l’ajuntament que siguin necessaris per a
poder desenvolupar el treball des de joventut.

•

Coordinació amb Consell comarcal, diputació o generalitat, entre d’altres.

•

Participar en les CTMO que es proposen a nivell comarcal.

•

Elaboració i implementació del Pla Local de Joventut. Vetllar perquè sigui de coneixement de tota la
població jove, i que sigui un document proper i participatiu.

•

Coordinar l’equip de treball de joventut, implementant mètodes de treball transversals, en els que
tots els membres siguin particeps de la construcció de les polítiques de joventut.

•

Vetllar pel l’ampoderament social i personal de tots els joves del municipi.

•

Conèixer i investigar les diferents realitats i necessitats dels joves a traves de l’atenció directa, a fi
d’ajustar al màxim programes i projectes.

•

Vetllar pel benestar de l’equip de treball afavorint un clima de participació i implicació.

•

Crear mètodes d’avaluació de resultats que siguin reals, i útils, i implementar els resultats que se’n
obtinguin.

•

Tramitació de subvencions, i memòries corresponents, amb Diputació de Barcelona o Generalitat de

A continuació descrivim les principals tasques del dinamitzador/a jove en el nostre context:
-

Programar activitats per a joves dins de l’espai jove.

-

Actualitzar xarxes socials, afegint continguts, promovent activitats, i fents difusió.

-

Actualitzar la web de l’Espai jove.

-

Control de la cessió de sales de l’Espai Jove, a entitats i a joves.

-

Creació i aplicació de la normativa del l’Espai

-

Gestionar instàncies, i altres documents administratius amb l’Ajuntament de Roda de Ter

-

Manteniment i gestió de tot el material de l’area.

-

Atenció directa dins amb joves dins de l’Espai jove.

-

Manteniment del plafó informatiu de l’Espai jove.

-

Dinamitzar l’espai de PIDCES a l’IES Miquel Marti i Pol.

-

Implementar tots els programes que es descriuen al Pla Local de Joventut.

-

Suport en la implementació del Pla Local de Joventut.

-

Suport en la implementació de tots els programes comarcals en l’àmbit de joventut en els que hi
participi l’Ajuntament de Roda de Ter (raid dels ausetans, bus nit, programa càpsula).

-

Suport en el Punt d’Informació Juvenil fent tasques d’orientació, gestió i atenció directa.

-

Gestió de les inscripcions a les diferents activitats proposades des de l’Espai Jove.
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Catalunya.

A continuació exposem els principals equipaments de joventut, amb les seves principals
característiques.

Espai Jove
Situat al mateix edifici que havia estat l’ambulatori municipal, l’Espai Jove de Roda de
Ter, és el principal equipament de joventut que existeix al municipi.
El canvi d’ús d’aquest local fa que no sigui una ubicació desconeguda per la majoria de
la població de la localitat, i que s’hagi integrat fàcilment en l’imaginari dels vilatans de
Roda de Ter.
L’espai disposa de:
-punt d’informació juvenil.
-sala d’ordinadors.
-sala de treball
-sala polivalent.
-zona d’oci (futbolí / ping-pong/ gaming)
-projector i pantalla.
-petit escenari.

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

L’espai Jove té una funció polivalent, en tant que a banda de tota l’activitat i polítiques
de joventut també acull altres activitats i propostes del poble.
Depèn de la regidoria de Joventut.

La Carpa
Espai polivalent situat just al costat de l’IES Miquel Marti i Pol. Es tracta d’una sala amb
un escenari preparada per a poder-hi fer tot tipus d’activitats. S’aprofita sobretot
durant els mesos d’hivern, i quan la meteorologia no permet fer activitats a l’aire lliure.
Es tracta d’un equipament molt associat a l’oci nocturn.
Depèn de la regidoria de Gorvernació

Zona esportiva
A Roda hi ha dos pavellons reservats per a activitats esportives. També hi ha camp de
gespa artificial, camp de sorra i dues piscines.
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La vida associativa i de clubs esportius a Roda és força rica i diversa. Molts dels joves
participen algun dels clubs que hi ha.
Depèn de la regidoria d'Esports.

Biblioteca Bac de Roda
La biblioteca de Roda, esta ubicada al mateix edifici que el Teatre Eliseu. Compta amb
zones de treball i accés a internet.
Acull el llegat Miquel Martí i Pol.
Depèn de la regidoria de Cultura.

Teatre Eliseu
principal equipament cultural de Roda de Ter, amb capacitat de 320 espectadors. S’hi
fa programació habitual de teatre, música i espectacles familiars. També és un
equipament que fan servir les escoles per a fer espectacles o celebracions.
Depèn de la regidoria de Cultura.

L’Institut d’Educació Secundaria de Roda de Ter, dona servei a Roda de Ter, Masies de
Roda, L’esquirol i d’altres poblacions del Cabreres. És el principal equipament de
joventut pel què fa educació.
Depèn de la regidoria d'Educació.

Entitats del muncipi
Roda de ter compta amb una vida associativa molt rica. La seva diversitat permet
acollir molts temes i celebracions des de la població, amb el suport del consistori.
En el quadre següent hi apareixen aquelles entitats que estan constituïdes, i també
aquelles que no ho estan pero per trajectòria i rellevancia en el context de Roda de Ter,
tenen una funció social que mereix ser esmentada.
Des de l'equip de joventut treballem conjuntament amb moltes d'elles tant pel que fa a
l'organització d'esdeveniments, en la gestió diaria, o per coordinar-nos.
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IES Miquel Marti i Pol.

ENTITATS CULTURALS

ENTITATS ESPORTIVES

ENTITATS EDUCATIVES I AMPAS

ACTER

Amics del Motor

AMPA Emili Teixidor

Agrupació Pessebrista

Atlètic Rodenc

AMPA Mare de Déu del Sòl del Pont

Agrupació Sardanista

Centre Esportiu Roda

AMPA IES Miquel Martí i Pol

ANC – Assemblea Local

Club Bàdminton Roda

CEIP Emili Teixidor

Colla Gegantera de Roda

Club Bàsquet Roda

CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont

Club Ciclista Pedal Ter

Penya Blaugrana

Escola de Música

Comissió de carnestoltes

Club Escacs Roda

Fòrum de Pares i Mares Llar d’Infants

Fundació L’Esquerda

Club Patí Roda

IES Miquel Martí i Pol

Fundació Miquel Martí i Pol

Club Patinatge Artístic Roda

Llar d’Infants Municipal

Club Petanca Roda

Comissió Atlètica Roda

Gremi de Tonis de Roda

Penya blanc i blava

Grup Fotogràfic Roda

Societat Caçadors Roda-Masies

Grup de Teatre Arrels
Diables del Pont Vell

Societat de Pescadors Esportius Roda
Unió Ocellaire

Ter-o-rificks
Roda Decideix

ASSOCIACIONS DE VEïNS

PARTITS POLÍTICS

COMERCIANTS

AAVV Santa Tecla

PdeCat

ARC

Comissió de Festes Les Cases Noves

Esquerra Republicana de Catalunya

AAVV Pla Xic

Independents pel Progrés de Roda

AAVV Sant Sebastià

Joventuts ERC

AAVV Coll de Roda
AAVV La Prada
AAVV Bon Amic
Amics de la Plaça de l’Era

ENTITATS SOCIALS
Fòrum Dona
Fundació Privada Can Planoles
Osona contra el Càncer – Junta
local
Càrites

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Associació

donatnts

de

sang

ENTITATS JUVENILS
El casalot- Entitat en l'àmbit del lleure que acull setmanalment joves i infants de
4 a 16 anys. Té 25 anys de trajectòria. Més enllà de la seva activitat setmanal
programen colònies, estades sortides, i participen en activitats d'àmbit
municipal.
Molt destacable la tasca de monitoratge voluntari que exerceixen, i de com es
vinculen els propis usuaris en la gestió de l'entitat.
Eskerdats- Entitat jove que acull diferents propostes i iniciatives. Dinamitzen
diferents actes amb component social. Tenen funcionament assambleari.
Joves de l'Espai. Conjunt de joves que participen activament de les politiques de
joventut proposades des de l'equip de joventut municipal. En fase de
construcció, molt vinculats i predisposats.
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PRESSUPOST

Activitats i serveis de joventut
Fira x nadal
Espais actius
Estiu jove
Festa major jove
Altres
Entitats juvenils
Jornades graf-i-ter
Diada jove
Nadal jove

4.000€
22.000€
3.000€
21.500€
3.000€
560€
1.500€
1.500€
1.000€

13.000€

Pressupost total

71.060€

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Despeses espai jove
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"Construir
conjuntament amb
els joves les
polítiques de
joventut ha de ser
objectiu prioritari
en qualsevol equip
de joventut."

Això ho farem observant de forma tècnica i analitica, partint del marc legal existent, i
en consonància amb el que s'ha pogut veure en l'analisi inicial de la realitat juvenil.
Observant la de principal llei de joventut que existeix a Catalunya, podem llegir en el
seu primer article que:
1. L'objecte d'aquesta llei és establir un marc normatiu i competencial per a desenvolupar les polítiques de
joventut, tot ordenant els serveis i les activitats que promouen i organitzen les persones físiques i jurídiques,
públiques i privades, en l'àmbit de Catalunya.
2. La finalitat última d'aquesta llei és garantir que les persones joves puguin definir i construir llur propi
projecte de vida i participar en projectes col•lectius

En l’article 3 descriu quines accions s’han de dur a terme en materia de joventut. El
primer de tots és “facilitar l’emancipació juvenil”.
Aquest dret de tot jove que ha d’estar garantit com un deure de qualsevol administració,
ha de vertebrar qualsevol estratègia de polítiques de joventut.
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En aquest punt del PLJ, desprès d'haver analitzat quines són les principals politiques de
joventut existents al municipi, cal avaluar-les, per analitzar en quina mesura ens estem
ajustant a les necessitats del municipi.

Ha de ser l’objectiu final de qualsevol intervenció, fer que el/la jove, aconsegueixi
emancipar-se. Hem d'entendre emancipació en termes d'aconseguir el major grau
d'autonomia personal que la situació o context permeti.
Per aconseguir això la llei descriu 18 deures més que van detallant de quins altres deures
tenen les administracions en matèria de joventut.
Entre els principis d’actuació que descriu hi ha, la universalitat, l’igualtat d’oportunitats,
l’atenció a la diversitat, l’emancipació juvenil, la participació, la coresponsabilitat, la
innovació, la proximitat, l’interès juvenil, la coordinació, l’eficàcia i la descentralització. Amb
aquestes eines s’han d’articular qualsevol de les actuacions que es plantegin en el marc de
les polítiques de joventut, i haurien d’estar presents en el dia a dia de qualsevol regidoria
de joventut de Catalunya.
Per poder analitzar de quina manera es materialitza aquesta llei a Roda de Ter, cal crear
una mica de context històric. Resumint molt, a Roda de Ter es treballa en matèria de joventut
molt abans de la creació de la regidoria, i estructuració de l’àrea. Un dels primers
equipaments de joventut del municipi va ser el Punt d’informació, equipament que es va
integrar a l’area de joventut, i que més tard va ser absorbit per l’Espai Jove, i el qual tenint
amb compte els canvis socials que hi ha hagut, ha anat quedant obsolet; en la mateixa
dinàmica que molts d’altres punts d’informació juvenil del territori.
Podríem considerar que la creació de l’equipament “espai” marca un punt d’inflexió en la
forma de treballar al municipi.

AVALUACIÓ POLITIQUES DE JOVENTUT

En el moment en què s’estructura l’àrea de joventut, es crea l’equipament, es consolida un
mínim d’equip de treball, i s’elabora el primer Pla Local de Joventut; és l’inici de la tasca
que avui estem avaluant.
Tot aquest treball genera una base que permet que poguem desenvolupar programes a
partir de feina ja feta.
Pel què fa a l’equipament podríem destacar tres fases ben diferenciades. Una inicial amb
molta afluència de joves, moltes activitats, i molt impacte per a la generació que en va
participar. Cal esmentar que en aquest moment hi havia un equip de treball de tres
persones, coordinadora de l’àrea, una tècnica de joventut i una dinamitzadora a temps
parcial però amb continuïtat.
La segona fase, podríem dir que el recurs entra en un cert estancament, hi ha una substitució
del conjunt de joves que participen, menys activitats, més conflictivitat, i una certa pèrdua
de la funció educativa i social del recurs. Cal destacar que en aquesta fase desapareixen
dues de les figures, la coordinadora, i la dinamitzadora, i es substitueixen per unes hores de
la tècnica d’esports i períodes de la figura de dinamitzadora lligada a subvenció, per tant
es converteix en una figura fluctuant, i amb poc arrelament al recurs, ja que
aproximadament cada sis mesos canvia.
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La tercera fase seria l’actual, en la qual l’espai s’està replantejant, tant pel que fa als
objectius, com pel què fa a l’estructura.
En el moment de la seva inauguració l’accès a internet era a l’avast d’una minoria, i per
tant una sala amb ordinadors i internet, eren una necessitat. En l’actualitat totes
aquestes sales s’estan replantejant ja que tothom té accés a la xarxa, i ja no és
necessari donar aquest servei. Concretament a l’Espai, aquesta sala generava un alt
nivell de conflictivitat, i era usada amb finalitats que no li corresponien, generant
conseqüències econòmiques pel recurs, i desgast pel personal que hi treballa.
Actualment s’ofereix com una sala de treball la qual s’ha de reservar prèviament a
l’utilització, donant més control als tècnics de joventut, i generant ambients de treball
més còmodes.
La zona d’oci (futbolí i gaming) també generava molta conflictivitat, ja que l’accés era
lliure. Per l’arquitectura del local generava molta cridòria, i impossibilitat de
concentració a qui volia utilitzar algun altre espai per treballar. En l’actualitat també
s’ha restringit l’ús d’aquesta zona, lligada a demanar la cessió als tècnics de l’espai,
controlant qui ho utilitzarà i pactant l’horari per evitar interaccions que no permetin el
treball de la resta de persones.

Una de les problemàtiques més habituals que tenia l’equipament era la presència de
joves de poblacions properes a Roda de Ter, que mantenien conductes disruptives. Amb
el requisit del carnet evitem aquesta situació. Cal recordar que el carnet ja era un
requisit d’accès a l’Espai, per tant només s’ha recuperat aquesta dinàmica. Amb el
carnet, també es genera una base de dades d’ús intern, que ens permet donar
informació de determinades accions que es fan des del recurs.
Aquestes tres accions son part d’una fase inicial de repensar l’Espai, que acabarem de
desenvolupar durant l’aplicació de l’actual document. Caldrà posar-lo en relació a
l’evolució que estan vivint tots aquests equipaments en el conjunt del país, per
actualitzar-lo al segle XXI, fet que vol dir replantejar els serveis que ofereix,
replantejar com acull als joves, l’horari, o les accions que s’hi porten a terme.
Com ja s’ha esmentat la configuració de l’equip de treball de joventut, té una relació
molt directa amb la qualitat dels resultats. Cal destacar com a principal mancança de
l’equip de joventut actual, la inestabilitat de la figura de dinamitzador/a.
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Un altre dels canvis que s’ha materialitzat és el requisit de donar les teves dades per
accedir a l’Espai, i haver de retornar una autorització paterna signada per poder
gaudir dels serveis. Això es fa per garantir que els pares coneguin el recurs, i els tècnics
puguin contactar amb els pares en cas de qualsevol incidència.

Si ens plantegem l'obtenció d'objectius basats en la participació i la dinamització dels joves
de Roda de Ter, i vinculem l'èxit d'aquesta àrea a aquests resultats, cal consolidar l'equip de
treball, permetent generar dinamiques de complicitat i confiança amb els joves, i treball a
llarg termini.
En períodes en que s’ha pogut allargar l’estada d’aquesta figura sense canvis, s’observen
resultats en les activitats i dinàmiques del recurs. Per tant entenem que caldria replantejar
aquesta figura donant-li més estabilitat.
La comunicació amb els joves també ha sofert canvis que es corresponen amb els canvis
socials. El servei de joventut té un compte de facebook que ha estat utilitzat durant tota la
seva trajectòria per comunicar als joves.
Si analitzem la situació en termes globals, tenir presència a les xarxes és una autentica
necessitat. Amb un grup de joves cada cop més experts en xarxes, amb gran part de la
seva vida social dins d’elles, obliga als tècnics de joventut a tenir-hi una presencia notable, i
conèixer la seva evolució.
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Aquesta realitat, lligada al coneixement de les fluctuacions d’usuaris d’una xarxa a l’altre,
posa en evidencia que el facebook de l’Espai està obsolet, ja que el nostre principal target
d’usuaris, ja no utilitza aquesta xarxa. En aquests moments la xarxa que està de moda i que
per tant s’ha de cuidar i treballar és instagram. Cada xarxa té el seu propi llenguatge que
obliga a adaptar la comunicació o el missatge a les característiques de l’aplicació. De totes
maneres, com ja hem dit la societat és transforma molt ràpidament, i sobretot si parlem de
joves, per tant l'actual paradigma pel què fa a xarxes, no té perquè durar molt temps.
És possible que apareguin noves xarxes i que tots el joves es moguin a aquestes, o que es
moguin tots al facebook de nou, per tant cal estar al dia de quins son els moviments dels
joves, quines són les seves eines de comunicació en cada moment, i tenir-hi presència constant.
La comunicació és un element clau en termes de joventut. El context social, saturat d'estimuls,
ens obliga a estar presents i trobar maneres de cridar-los l'atenció per poder-hi tenir un
dialeg fluid i immediat. La immediatesa que demanen els joves és un de les principals
caracteristiques de la nostra societat, i una de les principals espectatives que hem d'intentar
complir els responsables de joventut. Hem d'aconseguir comunicar quan els joves tenen la
necessitat d'informació, per què ens podem trobar ja hagi passat el moment, hi ja no
desperti interès el que haguem de dir.
Cal que els professionals de l’equip de joventut facin formacions i estiguin atents a la realitat
de les xarxes socials a fi de mantenir i potenciar el diàleg amb els joves. Aquest esforç ha
de ser compartit entre equip de joventut i consistòri, forçant les dues parts a estar al dia, per
millorar el servei.
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En l’àmbit de l’educació, no sempre hi ha hagut els mateixos recursos a Roda. Durant un
temps hi havia dos centres de primària, un IES, i una escola d’adults.
Actualment i des de ja fa uns anys, no hi ha escola d’adults. Aquest fet té conseqüències
en un segment de població que no s’adapta al sistema educatiu, i pel motiu que sigui
deixa els estudis abans d’obtenir l’acreditació de secundària. El fet de no tenir cap opció
de continuar els estudis a partir de secundària, fa que els tècnics deixem de tenir
contacte amb un segment de població, que podria aprofitar algun dels programes que
fem en l’àmbit laboral o educatiu.
Aquesta realitat, en l’anàlisi que fan tots els segments de població que hem consultat, la
constaten, i es tradueix en la demanda d’un cicle formatiu dins de l’IES. Des de l’equip de
joventut subscrivim aquesta demanda, en el format que sigui possible, i des d’aquest
document aprofitem per dir que és un recurs absolutament necessari.
Quan pensem en quines politiques de joventut podem aplicar des dels ajuntaments, sovint
ens encallem en temes com treball o educació, pensant en què els principals recursos que
s'en deriven pengen d'administracions més grans, i per tant no tenim control sobre aquests.
Aquest plantejament és cert, però no cal que oblidem tota la tasca de prevenció que
podem fer des de les administracions locals.

És en aquest sentit que cal incorporar treball transversal, i coordinat entre tots els agents
que treballem amb el col•lectiu. Hi ha múltiples programes planificats des de diferents
agents, que tot i ser de la mateixa temàtica conviuen i en algun cas es solapen, generant
saturació, i en alguns casos certes contradiccions.
Caldria ordenar aquesta realitat, el present document és un bon punt de partida per
detectar els principals realitats i construir conjuntament, marcant-nos uns objectius clars
que permetin aconseguir petites fites.
La necessitat d’ordenar l’àrea també es detecta en l’elaboració dels pressupostos, els
quals inclouen programes que no son de joventut, com per exemple els espais actius. La
col•laboració de l’àrea de joventut en aquest tipus de programes és necessària per
aportar el punt de vista, o el tarannà de la nostra regidoria, però no haurien d’estar
contemplats com a programes propis ja que aporten confusió a treballadors i usuaris. Un
dels objectius d’aquest pla local és ordenar aquest tipus de situacions dins de l’àrea,
ordenar-la, i decidir conjuntament quins programes són de joventut i quins no.
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En materia d'educació, per exemple, es poden fer cursos orientats al mercat laboral per
treballar competències bàsiques, fet que ens permet acostar-nos a un segment de
població que ara mateix no hi tenim accès. Cal treballar aquest tipus de propostes amb
objectius clars, i definits. Conèixer la població ja és en si mateix un objectiu prioritari, més
que l'acció formativa concreta.

En el treball que s'ha fet amb joves per a poder redactar aquest document, destaca la
desvinculació que senten envers la vida social i cultural del poble. Com ja s'ha dit en diverses
ocasions com s'articulen les societats, i les tendències que agafen, són elements dificilment
manipulables des de l'administració ja que responen a criteris molt més grans en els quals hi
podem tenir poca capacitat d'intervenció.
De totes maneres, si que podem incidir en allò que fem. Si planifiquem les nostres festes
comptant amb els joves, preguntant la seva opinió i materialitzant les seves propostes, segur
que augmenta el sentiment de pertinença a la comunitat. Si volem que ells i elles es sentin
part del calendari festiu del municipi, com a espectadors, i com a participants, cal incloure'ls
de forma activa.
Des de l'equip creiem que cal anar més enllà i crear/consolidar un calendari festiu jove.
En el moment en que es va organitzar joventut a Roda de Ter, es van programar un seguit
d’activitats que de seguida es van consolidar, i instaurar en l’imaginari col•lectiu dels usuaris.
Entre aquestes destacaríem la Diada Jove, i la Nit Boja.
Durant l’any 2017 es van recuperar algunes d’aquestes dates i se’n va afegir alguna de nova
com les jornades Graf-i-Ter. L’èxit de participació va ser notable, per tant es detecta la
necessitat de mantenir i consolidar algunes d’aquestes activitats.

AVALUACIÓ POLITIQUES DE JOVENTUT

L'espai festiu és un generador d'oportunitats d'intervenció en si mateix. Cal que planifiquem
pensant en totes aquestes oportunitats. Millorar la salut, intervenir en consums, millorar
habilitats, i la participació dels joves són algunes de les possibilitats en les que podem
intervenir.
Construir conjuntament amb els joves les polítiques de joventut ha de ser objectiu prioritari en
qualsevol equip de joventut. Podem utilitzar la intuïció per fer propostes, però només
consultant i treballant conjuntament amb ells podrem saber la idoneïtat, i conveniència de
determinants programes o accions.
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avaluació del diagnòstic

avaluació del disseny

Què caldrà
avaluar?

Hem parlat amb tothom
implicat?
Hem utilitzat la metodologia
correcta?
S'ha fet prou difusió del procés
de diagnostic?

Són prou adequats els
objectius?
Son prou clars els
objectius?
Els objectius estan
relacionats amb el diagnostic?
S'han tingut prou amb compte els
principis rectors?

Qui Avalua?

Equip de Joventut

Equip de Joventut
Tècnics implicats en cada acció

Quan avaluarem?

Desprès de la presentació
del Pla Local
En les reunions de seguiment
anuals del PLJ
Abans d'elaborar el següent
diagnòstic

En les reunions de seguiment
del Pla Local
Abans d'elaborar el següent
disseny
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avaluació de la implementació
que caldrà
avaluar?

S'han aconseguit els objectius?
Les accions han estat les adequades?
S'ha comptat amb els recursos necessaris per a cada acció?
Les accions estaven plantejades en relació als objectius?
Tothom coneix el Pla Local?
Hem modificat les politiques de joventut?
El pressupost és l'adequat per a les accions plantejades?

Qui avalua?

Joves del municipi
Equip de joventut
Tècnics implicats en cada acció

Quan avaluarem?

Desprès de cada acció
Reunions de seguiment anual del PLJ

52

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

Desprès del proces d'elaboració del diagnostic, avaluació i disseny del Pla, com a
gestors d'aquest document i liders d'aquest procès, arribem a un seguit de conclusions
que marcaran les accions i l'implamentació del propi Pla. Son les següents:

CONCLUSIONS
CONCLUSIONS

Participació- El principal objectiu i eix vertebrador
d'aquest PLJ, serà millorar la participació dels joves en
les politiques de joventut.
Com a equip de Joventut
creiem que la participació ha de ser el principi de tot.
Quan aconseguim que el màxim de joves possible
participin de forma natural, tant de les propostes, com de
l'elaboració de les mateixes, podrem canviar de
paradigma. Actualment però no existeix aquesta conexió
amb els joves, i les propostes que fem tenen acollides molt desiguals.Situar la
participació en primer terme ens obliga a conèixer la població, els joves, la societat i
altres elements que configuren la realitat, amb l'objectiu d'afinar les propostes. Per
tant, en primer lloc, la participació és un repte pel mateix equip de treball, ja que la
participació no és un fet imputable a un conjunt de població, i per tant no cal caure en
la falsa hipotesi de que els joves no participen. La participació s'ha de motivar i
construir entre tots.
Un cop haguem consolidat una bona dinamica participativa, podrem parlar de
transformació, ja que la transfomació vindrà quan els joves siguin actius amb les seves
propies politiques.
La gran majoria d'accions que proposem en tots els programes i projectes, parteixen de
la idea que els joves hi han de participar, no només en l'execució, si no en el disseny. la
nostra mirada per molt comprensiva i inclusiva que sigui, sempre necessitarà de l'opinió
dels joves per saber si el que fem té realment sentit.

Calendari festiu- Incorporar els joves en el calendari
festiu de Roda de Ter, i crear un calendari festiu jove. Si
decidim que la participació és prioritaria, la participació
es tradueix en moltes ocasions en ser present a la vida
cultural i social del poble. Quan parlem amb els joves de
cultura, diuen no sentir-se representat per cap de les
festes que es fan al poble. Aquesta realitat, genera entre
moltes altres coses un escas sentiment de pertinença a la
població, i aquest desarrelament genera menys participació. Hem de buscar espais de
dialeg per reconstruir les principals festes des d'una perspectiva inclusiva amb els joves.
Que hi hagi representació seva a totes les comissions, i fins i tot crear una comissió de
festes jove que els permeti generar cultura per al poble.
Els joves han de poder tenir el seu propi calendari festiu amb vocació de servei cultural
per a la resta de la població i des de Joventut és una de les tasques que volem ajudar
a desenvolupar.
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Coordinació entre agents- cal millorar la coordinació
entre
els responsables de les politiques de joventut.
Generar espais de dialeg que permetin arribar a concensos
sobretot pel què fa a nivell teoric, o sigui decidir entre tots
quina serà la visió dels temes que es tracten a joventut.
Això ha de permetre que no es dupliquin i intervencions, i
generar missatges unitaris. Per exemple en el tema de
consums de drogues cal que acordem un marc conceptual en
el que tots els agents ens hi trobem comodes, i llavors aplicar-lo a traves de les diferents
accions que es portin a terme des de cada equipament. Aquesta transversalitat i
coordinació ha de permetre que els joves sempre rebin el mateix missatge de fons.

Repensem l'Espai- L'actual equipament de joventut de
Roda de Ter, es troba en un moment de transformació. Les
seves principals caracteristiques i serveis, s'han de
replantejar, seguint els canvis que es produeixen a nivell
de societat. Cal arribar a concensos de quins han de ser
serveis que ha d'oferir l'espai, sobre el seu horari
d'obertura, de quina forma s'han de vincular els joves a
l'equip tècnic que el gestiona, i fins i tot quin ha de ser
aquest equip tècnic. Creiem que durant la vigència d'aquest mandat, és temps suficient
per engegar un procès de transformació que doni una altra forma a l'actual oferta de
l'Espai, i que compli amb l'opinió de joves, tècnics i politics.
Cal que dediquem els propers 4 anys a replantejar el model d'equipament, actualitzantlo a les demandes dels propis joves, i a les demandes de la societat actual. Durant el
2019 esta previst que iniciem un proces participatiu per poder aplicar els canvis durant el
2020, i poder-los avaluar just abans del proper PLJ.
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Ampliar concepte joventutActualment
trobem un
concepte de joventut o de politiques de joventut molt arrelat
a l'equipament. Aquesta forma de concebre joventut ens ha
funcionat durant una época en què era necessari integrar
l'equipament en el teixit social del municipi, però
actualment, quan volem que s'amplï el marc conceptual de
joventut, ens limita molt. Cal que els joves comprenguin que
joventut és tot allò que fa referència als joves, i fins i tot
algunes de les coses que no fan referència explicitament a joventut però en les que els
joves hi poden aportar contingut a nivell conceptual. Cal repensar el concepte i entendre
que la biblioteca, la piscina, o el casal d'avis, per posar tres exemples son llocs on es
poden portar a terme politiques de joventut, i que les politiques de joventut no van
lligades a un marc fisic d'equipament, si no que es troben a un terreny conceptual, el qual
com més l'ampliem més oportunitats d'intervenció tindrem.

PRINCIPIS RECTORS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
Els principis rectors que han de definir qualsevol PLJ, són 4: Qualitat, Transformació,
Participació i Integralitat.
Tenint amb compte tot el què hem desenvolupat fins al moment, per a aquest PLJ de
Roda de Ter, desenvolupem bàsicament dos d'aquests principis rectors, Participació i
Transformació.
La Participació és el fil conductor de totes les accions proposades, i el principal dels
objectius d'aquest PLJ. Pensem que com a conseqüencia d'aconseguir aquest objectiu, i
amb una bona planificació aconseguirem que hi hagi transformació. Un cop s'hagin
consolidat i haguem integrat mecanismes naturals per a garantir aquests dos objectius,
podrem començar a treballar la qualitat i la integralitat, com a eixos centrals, malgrat
ja es treballin de forma implicita en moltes de les accions que ja portem a terme.

OBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
1- Fomentar, afavorir i potenciar la participació dels joves en la vida social, cultural,
associativa del municipi, i en l'elaboració de les seves pròpies politiques de joventut
eix participació
2-Elaborar, potenciar i consolidar un calendari festiu jove obert a tota la població de Roda
de Ter.
eix participació i transformació
3-Generar espais de dialeg i coordinació entre tots els agents que treballin amb joves.
eix participació i transformació.
4-Ampliar el concepte de joventut fora dels equipaments pròpis de l'àrea.
eix transformació i qualitat

CONCLUSIONS

5-Obrir un procès participatiu per decidir com hauria de ser l'equipament jove l'Espai.
eix participació i transformació
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GENER

AVALUEM
JOVENTUT

FEBRER

SORTIDA
CULTURAL
BUS NIT
CARNESTOLTES

MARÇ

JORNADES
DE TEATRE
JOVES PER
L'OCUPACIÓ

ABRIL

DIADA JOVE
PROJECTE
CÀPSULA

MAIG

GRAFITER
RAID DELS
AUSETANS

JUNY

TRANSICIÓ
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

DE SETEMBRE A JUNY
PIDCES
TROBADES AMB DELEGATS
PASSACLASSES
COORDINACIÓ CSMIJPEDIATRIA
COMISSIÓ SOCIAL CENTRES EDUCATIUS
COORDINACIÓ EAIA
COORDINACIÓ EINES
XERRADES IES
SALUT I ESCOLA

TOT L'ANY

ACCIONS

PROTOCOL MALTRACTAMENTS
COMISSIÓ CULTURAL JOVE
L'ESPAI D'ART
GARANTIA JUVENIL
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JULIOL

AGOST

SETEMBRE

TALLER
VOLUNTARIAT
NIT BOJA
SORTIDA AL
PARC AQÜÀTIC
SOPAR JOVE
VACANCES
A L'EMPRESA

FESTA MAJOR
JOVE

OCTUBRE

SORTIDA A
PORTAVENTURA

NOVEMBRE

DESEMBRE

CICLE DE
XERRADES
A L'ESPAI

PARC DE NADAL

SANTA NIT
SORTIDA
NADALENCA

DE SETEMBRE A JUNY
TARDES D'ESTUDI A L'ESPAI
ORIENTACIÓ LABORAL A L'ESPAI
FONS SOCIAL CENTRES EDUCATIUS
FUTBOL EN VALORS
PROTOCOL ABSENTISME
COORDINACIÓ/SALUT/ESCOLA/JOVENTUT
PROJECTE BRUIXOLA
SANCIÓ ALTERNATIVA A L'EXPULSIÓ

TOT L'ANY

ACCIONS

COORDINACIÓ AMB MOSSOS DE PROXIMITAT
XARXES I WEB
PRESÈNCIA EN OCI NOCTURN
SUPORT GRUP DE JOVES
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ACCIÓ:
EIX:

PIDCES
educació

PROGRAMA:

PROJECTE:

l’espai a l’IES

l’espai de proximitat

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:
Agents implicats:
Equip de joventut.

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Deslocalitzar l’espai Jove apropant-lo a l’IES.
Conèixer de forma més propera tot el col•lectiu de joves de 12 a 18 anys.
Presentar propostes i activitats que es fan a l’Espai als joves de 12 a 18 anys.

DESCRIPCIÓ:
Un cop per setmana (normalment els dijous de 12:30 a 13:00) la dinamitzadora
s’apropa a l’IES a treballar les diferents propostes que es fan de de l’Espai.
A l’IES hi trobem pràcticament la totalitat de la població jove de 12 a 18 anys, per tant
és el lloc idoni per a poder llançar propostes, i aprofundir

AVALUACIÓ

ACCIONS

nombre d’alumnes atesos
nombre d’accions de difusió i comunicació realitzades i el seu impacte

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

trobades amb delegats
educació

PROGRAMA:

PROJECTE:

l’espai a l’IES

l’espai de proximitat

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 18 anys

Equip de joventut.

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Deslocalitzar l’espai Jove apropant-lo a l’IES.
Conèixer les opinions del joves.
Afavorir la participació i implicació en les iniciatives de l’Espai dels joves.

DESCRIPCIÓ:
Anar a presentar propostes o fer debat de diferents temes amb el grup de delegats.
La periodicitat es d’un cop al trimestre, tot i que ho plantegem segons demanda, per
tant si hi ha més d’una acció que voldríem valorar en el mateix trimestre es fa la
demanda de convocar una nova reunió.

grau de satisfacció de les diferents trobades
enquestes de satisfacció a final de curs per valorar les trobades.
Impacte de les trobades en les propostes que es valoren.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

AVALUACIÓ

ACCIÓ:
EIX:

passa classes
educació

PROGRAMA:

PROJECTE:

l’espai a l’IES

l’espai de proximitat

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut.

OBJECTIUS
1.
2.
3.
4.

Deslocalitzar l’espai Jove apropant-lo a l’IES.
Fer difusió de programes estructurals de l’Espai.
Afavorir la participació i implicació en les iniciatives de l’Espai dels joves.
Que la gran majoria de joves de Roda coneguin els professionals de joventut.

DESCRIPCIÓ:
Dos cops l’any (setembre i juny) passar per totes les classes de l’IES a presentar els
principals programes de l’Espai, amb l’objectiu principal de fer conèixer i apropar el
recurs a tota la població jove de 12 a 18 anys. Els dos moments en els que es
desenvolupa aquesta acció coincideixen amb l’inici de curs i per tant presentació de
principals accions que es faràn, i inici de temporada de vacances i per tant
presentació del programa Estiu + actiu.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Impacte en el coneixement i utilització del recurs Espai per la població jove compresa
entre 12 i 18 anys.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ: comissió social centres educatius // coordinació CSMIJ-pediatria //
coordinació EAIA // Protocol absentisme // Protocol maltractaments
EIX: educació
PROGRAMA:

PROJECTE:

Atenció social jove

educació i joves

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 18 anys

Equip de serveis socials / Mossos
d’esquadra / Equip EAIA / Equip
EAP /Equip Eines / Claustre IES

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Atendre de forma global la diversitat que presenta l’alumnat.
Donar cobertura a totes les necessitats especials que presenten els joves de 12
a 18 anys.
Garantir l’escolarització i el dret a ser escolaritzat fins a finalitzar l’etapa
obligatòria.

DESCRIPCIÓ:
S’estableixen diferents nivells de coordinació entre els diferents agents que participen
en les accions que conté aquest programa. Des de joventut (per la vessant social que
caracteritza el programa) no hi ha pràcticament intervenció. Si que estem coordinats
amb benestar social per atendre correctament aquesta diversitat.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

63

ACCIONS

grau de satisfacció d’usuaris
grau d’implicació i satisfacció participants

ACCIÓ:
EIX:

projecte càpsula
educació

PROGRAMA:

PROJECTE:

orientació acadèmica

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut/ Consell
comarcal d’Osona

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Donar a conèixer les diferents opcions formatives que hi ha a la comarca
d’Osona.
Trencar amb idees preconcebudes sobre itineraris educatius.
Ajudar en la presa de decisions tant transcendents com escollir el tipus
d’estudis.

DESCRIPCIÓ:
Activitat que impulsa el Consell Comarcal i que es planteja com unes jornades en la
mateixa seu del Consell, on es pretén fer arribar als joves les diferents opcions que
hi ha a nivell de formació a la comarca d’Osona, així com diferents accions que
poden ajudar a la presa de decisions a l’hora d’escollir els estudis.
L’acció es dirigeix a tots els IES, i col•legis que hi vulguin participar.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Enquestes de satisfacció entre els usuaris
Enquestes de satisfacció entre el professorat.
Grau de participació en les xerrades i tallers que es proposen.
Grau de satisfacció dels ponents i formadors que exposen les seves realitats.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT

64

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

ACCIÓ:
EIX:

transició primària a secundària
educació

PROGRAMA:

PROJECTE:

atenció social jove

educació i joves

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves d’11 a 12 anys, i pares
d’aquests alumnes.

Equip de joventut Roda de Ter /
Equip de serveis socials.

OBJECTIUS
1.
2.

Donar suport i eines a pares i alumnes per viure el pas de primària a
secundària.
Apropar les polítiques de joventut als nens/es que durant el proper curs
començaran secundària.

DESCRIPCIÓ:
Xerrades a 6é de primària de les dues escoles a final de curs, i treball amb pares a
l’Espai jove de Roda de Ter. La voluntat principal és treballar conjuntament entre
tècnics, pares i joves per abocar les principals preocupacions, resoldre dubtes i
desenvolupar temes propis d’aquesta etapa.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:

bENESTAR SOCIAL I JOVENTUT
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ACCIONS

Grau de participació i assistència del grup de pares.
Grau d’implicació dels grups d’alumnes.

ACCIÓ:
EIX:

Vacances a l’empresa
Educació / Treball

PROGRAMA:

PROJECTE:

Atenció social jove

Estiu + actiu

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Donar a conèixer perfils professionals als joves
Mostrar dinàmiques de treball reals.
Oferir alternatives productives per ocupar el seu lleure.

DESCRIPCIÓ:
Practiques a l’empresa, en diferents serveis de l’ajuntament de Roda de Ter,
gestionades i coordinades des de l’equip de joventut.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Grau d’implicació i participació dels participants.
Nombre de demandes per participar al programa.
Grau de satisfacció dels serveis que han acollit joves.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT

66

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

ACCIÓ:
EIX:

Cursos de català
Educació

PROGRAMA:

PROJECTE:

Atenció social jove

Educació i Joves

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 16 a 29 anys

Equip tècnic educació

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir possibilitats formatives més enllà de l'estructura habitual
Donar opcions de proximitat per estudiar
Potenciar l'autonomia dels alumnes

DESCRIPCIÓ:
Cursos de català pensats per a diferents nivells. En certa manera s'intenta corregir el
deficit d'escola d'adults, oferint alguna possibilitat formativa bàsica.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
EDUCACIÓ
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ACCIONS

Grau d’implicació i participació dels participants.
Nombre de demandes per a participar als cursos.
Grau de satisfacció dels que han participat.

ACCIÓ:
EIX:

Cursos de formació professional
Educació

PROGRAMA:

PROJECTE:

Atenció social jove

Educació i Joves

DESTINATARIS:
Joves de 16 a 29 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip tècnic educació

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir possibilitats formatives de proximitat.
Facilitar l'accés al món laboral.
Potenciar l'autonomia dels alumnes

DESCRIPCIÓ:
Cursos de formació professional, molt especialitzats, i pensats per ocupar llocs de
treball molt concrets. Oferta formativa pensada per capacitar els alumnes, i fer-los
aptes per accedir a feines, que requereixen de formació especifica.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Grau d’implicació i participació dels participants.
Nombre de demandes per a participar als cursos.
Grau de satisfacció dels que han participat.

ACCIÓ LIDERADA PER:
EDUCACIÓ
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ACCIÓ:
EIX:

Sortides culturals
Cultura / oci, participació i asssociacionisme

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Cultura popular

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 18 anys

Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir alternatives lúdiques saludables.
Apropar la cultura a les seves dinàmiques habituals
Afavorir la pressa de decisions i autonomia.

DESCRIPCIÓ:
Realitzem sortides culturals, les quals es decideixen entre tots els participants. Això
implica fer reunions prèvies a la sortida per parlar entre tots d’on volem anar, i per
quins motius, i per poder preparar la logística de la sortida.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Grau d’implicació i participació dels participants.
Nombre de demandes per participar de les sortides.
Grau de satisfacció dels que han participat.

ACCIÓ:
EIX:

Comissió cultural jove
Cultura

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Cultura popular

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Afavorir la participació en la dinàmica cultural del poble.
Treballar l’emancipació dels joves a través de la participació.
Augmentar la sensació de pertinença al poble.

DESCRIPCIÓ:
Dinamitzar una comissió cultural jove que participi i s’impliqui en l’organització
d’alguns esdeveniments culturals del poble. Aconseguir que els actes que es realitzen
al municipi comptin amb la participació dels joves, i que ells decideixin sobre quines
coses han de passar al seu poble.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Grau de partipació i implicació en la comissió.
Qualitat dels esdeveniments programats.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

Diada Jove
Cultura

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Cultura popular

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.

Oferir una alternativa lúdica sana.
Afavorir la participació en la dinamització i disseny de l’acte.

DESCRIPCIÓ:
Coincidint amb les dates en que es va inaugurar l’equipament jove de Roda de Ter,
es programa una jornada o jornades de celebració amb els joves. Es tracta de reunir
els joves en diferents comissions per tal d’organitzar la diada. Cada una fa
propostes i es valora la idoneïtat i possibilitats de portar-ho a terme.
Llavors els propis joves són els responsables de portar a terme les activitats.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Implicació en la diada de les diferents comissions
Grau de satisfacció dels joves amb la festa.

ACCIÓ:
EIX:

Xarxes i web
Cultura/ Salut / Treball/Oci,ParticipacióiAssociacionisme/Inclusió

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Difusió

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 29 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.

Fer difusió dels actes i missatges que generem des de l’equip de joventut
Donar a conèixer la regidoria al màxim de joves possibles.

DESCRIPCIÓ:
Treballar el nostre coneixement del funcionament de les xarxes socials, per a poder
comunicar entre els joves. Saber a quina plataforma podem comunicar cada cosa, i
quin és el millor llenguatge per a cada missatge amb l’objectiu de donar a conèixer
la regidoria i les activitats que s’hi fan.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Quantitat de resposta que generem.
Quantitat de joves que reben la nostra informació.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

Concurs literari Emili Teixidor, Miquel Obiols i Miquel Martí i Pol
Cultura

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Creació literaria

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 18 anys

Equip de joventut
Fundació Miquel Martí i Pol.

OBJECTIUS
1.
2.

Potenciar la creativitat dels joves.
Estimular el plaer per crear textos literaris.

DESCRIPCIÓ:
Oferir uns premis de creació literària, dotats econòmicament per tal d’estimular al
creativitat i la participació en la cultura dels joves.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Quantitat de participació en els premis
Qualitat de les propostes literàries.

ACCIÓ:
EIX:

Graf-i-ter
Cultura

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Art Jove

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 29 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir alternatives d’oci saludable.
Estimular l’interès per la cultura en les seves múltiples formes.
Presentar tipus d’expressió artistica poc convencionals.

DESCRIPCIÓ:
Graf-i-ter, són unes jornades al voltant de les arts urbanes. Durant una setmana es
fan tallers pràctics (creació de grafittis, breakdance, beatbox...) i finalment el
dissabte es fa una exhibició amb professionals de les diferents disciplines en un lloc
visible de la població.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Quantitat de participació en els tallers.
Grau de satisfacció dels tallers.
Qualitat de les obres generades.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

L’espai d’art
Cultura

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Art Jove

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir un espai d’expressió artística.
Donar publicitat als joves creadors que hi ha al municipi.
Motivar l’interès per a la creació artística.

DESCRIPCIÓ:
Dins de l’espai jove de Roda de Ter, donar una paret perquè els joves hi puguin
exposar la seva obra. Des de l’espai ens encarreguem de fer la promoció i publicitat
de l’esdeveniment.
Hi ha espai per 12 obres, que anirien penjades en format físic de la paret.
Per temes d’infraestructura no es poden exposar volums. Els formats acceptats son
pintura, dibuix i imatge.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Quantitat de joves que volen utilitzar aquest espai.
Quantitat de visitants de les diferents exposicions.
Qualitat de les propostes.

ACCIÓ:
EIX:

Jornades d'interpretació
Cultura

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Art Jove

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 29 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir un espai d’expressió artística.
Motivar l'interès per les arts interpretatives.
Potenciar la creativitat dels joves.

DESCRIPCIÓ:
Oferir durant quinze dies, diferents espais i activitats al voltant de les arts
interpretatives. Des de teatre forums, masterclass, a obres de teatre, dirigides
sobretot a joves, sobretot pel què fa a llenguatge.
Algunes d'elles es fan al teatre Eliseu, espai que tradicionalment no s'ha considerat
jove, per tant és una bona oportunitat per acostar equipaments com aquest al públic
més jove.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Quantitat de joves que volen utilitzar aquest espai.
Quantitat de visitants de les diferents exposicions.
Qualitat de les propostes.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

Festa Major Jove
Cultura /Oci, participació i associacionisme

PROGRAMA:

PROJECTE:

Cultura jove

Cultura popular

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.

afavorir la participació dels joves en l’organització de la festa major del seu
poble.
Generar dinàmiques d’empoderament entre els joves.

DESCRIPCIÓ:
Dissenyar els actes de la festa major jove, i participar en l’execució d’aquests actes
durant la festa major.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Implicació dels joves en la organització.
Grau de satisfacció dels joves amb la festa.
Capacitat d’acceptar diferents punts de vista.

ACCIÓ:
EIX:

Prevenció Drogodependències i Pantalles.
Salut

PROGRAMA:

PROJECTE:

Salut Jove

Salut Jove

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:

Equip de joventut /Equip
d’atenció primària/ Equip d'agents
educatius IES / formadors

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir un cicle de xerrades de salut dins del context IES.
Consolidar un discurs unic al voltant de salut.
Fomentar un equip gestor d’aquestes xerrades entre els diferents agents que
hi participen.

DESCRIPCIÓ:
L’objectiu principal d’aquestes xerrades és la de donar una visió sobre salut,
prèviament consensuada entre els diferents agents que treballem amb jove.
Un dels fets que considerem vitals, es conèixer els formadors, o estar presents en les
diferents formacions, fet que ens permetria recollir el què ha passat durant la sessió.
Valorem com a indispensable la visió unitària, per donar un sol discurs al jove, i no
confondre amb incoherències.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Valoració del jove sobre les diferents formacions.
Qualitat de les formacions
Capacitat dels diferents agents de treballar en equip.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
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ACCIÓ:
EIX:

Protocol espai de festes Roda
Salut

PROGRAMA:

PROJECTE:

Salut Jove

Salut Jove

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Equip de joventut

OBJECTIUS
1.
2.
3.
4.

Conèixer en primera persona quines son les dificultats o principals
problemàtiques que genera l’oci nocturn a Roda de Ter.
Ser un punt de referència per als joves que participen a l’oci nocturn.
Informar al jove en el context de la nit.
Resoldre conflictes.

DESCRIPCIÓ:
Redactar un protocol que inclogui la opinió de representants politics, mossos
d'esquadra, vigilants municipals i tècnics municipals, per a millorar la gestió de
l'espai públic en l'àmbit de l'oci nocturn.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Valoració dels joves de la presència de professionals de joventut en el seu oci nocturn
Quantitat de demandes realitzades.

ACCIÓ:
EIX:

Cicle de xerrades a l’espai
Salut

PROGRAMA:

PROJECTE:

Salut Jove

L’espai respon

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut

OBJECTIUS
1.
Oferir un espai de confiança on treballar aspectes de salut.
2.
Proposar xerrades i professionals que responguin a demandes concretes,
proposades pels joves.
3.
Afavorir la participació en el seu propi procés maduratiu.

DESCRIPCIÓ:
Al mes de Novembre organitzar una cicle de xerrades al voltant de la salut a
l’espai. Els joves fan diferents propostes i portem la que ens resulta més viable, o que
ens encaixa més en el moment.
Generar un clima de confiança on el jove sigui conscient de que la informació que es
generi aquí serà tractada amb el màxim rigor i professionalitat, i que intervindrem
quan tinguem indicadors de risc.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Valoració dels joves de les xerrades.
Grau de participació a les xerrades.
Grau de satisfacció de les xerrades.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

Presència en oci nocturn
Salut

PROGRAMA:

PROJECTE:

Salut Jove

Prev. Drogodependències i Pantalles.

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Equip de joventut

OBJECTIUS
1.
2.
3.
4.

Conèixer en primera persona quines son les dificultats o principals
problemàtiques que genera l’oci nocturn a Roda de Ter.
Ser un punt de referència per als joves que participen a l’oci nocturn.
Informar al jove en el context de la nit.
Resoldre conflictes.

DESCRIPCIÓ:
Presència en l’oci nocturn rodenc, principalment en aquelles festes que s’organitzen
des de la regidoria de joventut. Convertir-nos en referent dins d’aquest context, on el
màxim de joves possibles ens consultin quan tinguin una problemàtica.
Poder donar informació o gestionar situacions a fi de que es resolguin
satisfactòriament.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Valoració dels joves de la presència de professionals de joventut en el seu oci nocturn
Quantitat de demandes realitzades.

ACCIÓ:
EIX:

Salut i escola
Salut

PROGRAMA:

PROJECTE:

Salut Jove

Salut jove

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 18 anys

Agents de salut del CAP de
Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.

Proporcionar un espai de confiança on expressar les seves inquietuds al
voltant de la salut.
Apropar els equipaments de salut a la seva realitat.

DESCRIPCIÓ:
Un cop a la setmana, una infermera del CAP de Roda de Ter, es desplaça a l’IES per
atendre les diferents demandes dels joves, de forma individualitzada. També
existeix un correu electrònic on enviar consultes de forma anònima.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Quantitat d’usuaris del servei.
Grau de satisfacció dels usuaris amb el servei.
Nombre d’intervencions amb èxit que es registren.

ACCIÓ LIDERADA PER:
SALUT
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ACCIÓ:
EIX:

Futbol en valors
Salut

PROGRAMA:

PROJECTE:

Salut Jove

Salut jove

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 18 anys

Fundació EVAL
Equip de Joventut
Equip de serveis socials

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir alternatives d’oci saludable.
Treballar l’empodarament personal a traves de la responsabilitat.
Presentar una alternativa a la metodologia clàssica del futbol.

DESCRIPCIÓ:
Desenvolupar el projecte de “futbol en valors”, liderat pel consell comarcal i la
fundació Eval, a Roda de Ter.
Aquest projecte té per objectius mostrar una forma alternativa de jugar a futbol que
parteix del futbol de carrer de tota la vida, i es vertebra en que els mateixos
participants consensuïn una normativa adequada a la seva realitat i que tots hi
estiguin d’acord. A més a més els conflictes els ha de resoldre l’equip amb el mínim
d’ajuda externa.
Parteix dels valors per a desenvolupar un joc que genera molt de conflicte, i vol
ensenyar a resoldre conflictes de la forma més assertiva possible.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
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ACCIONS

Grau de participació
Grau d’assoliment dels objectius proposats.

ACCIÓ:
EIX:

Derivació a garantia juvenil
Treball

PROGRAMA:

PROJECTE:

Emancipació laboral

Tardes de feina

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 29 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Utilitzar els recursos de la comarca.
Descobrir noves possibilitats per a la cerca de feina.
Promoure l’empodarament personal.

DESCRIPCIÓ:
JOVENTUT
SOCIAL
Tenint amb compte que hi ha projectes molt potents a poblacions
veïnesI BENESTAR
de Roda de
ter, aprofitar la seva inèrcia i derivar alguns dels nostres joves que tenen problemes
per a trobar feina.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Grau de satisfacció dels joves derivats.
Casos d’èxit en la cerca de feina

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT

84

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

ACCIÓ:
EIX:

Derivació al projecte joves per a l’ocupació.
Treball

PROGRAMA:

PROJECTE:

Emancipació laboral

Joves per a l’ocupació

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 16 a 29 anys

Equip de joventut

OBJECTIUS
1.
2.

Donar a conèixer propostes que els poden ajudar a trobar feina.
Oferir circuits alternatius als típics per a l’accès a la feina.

DESCRIPCIÓ:
El consell comarcal desenvolupa el projecte joves per a l’ocupació, que ofereix
l’opció de formar-se en un feina, i a l’hora realitzar unes practiques. Aquest projecte
té certes limitacions (tipologies de feina, i oferta de places) però té un gran interès
per a nosaltres ja que ens permet conèixer i assessorar una tipologia de joves que
normalment no assisteix als serveis i programes de joventut.
Nosaltres fem la derivació i seguiment d’aquests usuaris.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Grau de demanda del servei
Nivell d’aprofitament del programa.
Quantitat de casos d’èxit.

ACCIÓ:
EIX:

Orientació laboral a l’espai
Treball

PROGRAMA:

PROJECTE:

Emancipació laboral

Tardes de feina

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.

Assesorar als joves en temes laborals
Oferir informació sobre formació

DESCRIPCIÓ:
Un cop al mes fer una activitat relacionada amb el món laboral, des de rol playing
d’entrevistes laborals, fins a suport en l’elaboració del currículum. Igualment també
utilitzem aquest espai mensual per informar sobre cursos i itineraris educatius per a
millorar l’accès a les feines.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Quantitat d’usuaris d’aquesta acció.
Grau de satisfacció dels usuaris.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

Suport a grups de joves
oci/participació i associacionisme

PROGRAMA:

PROJECTE:

Suport a grups de joves

Suport a grups de joves

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Equip de joventut Roda de Ter

OBJECTIUS
1.
2.

Ajudar a consolidar grups de joves amb interessos comuns a Roda de Ter.
Esdevenir referencia per a grups i entitats juvenils.

DESCRIPCIÓ:
Tenint amb compte que a Roda de ter apareixen grups de joves amb ganes de
participar i implicar-se, creiem que des de l’equip de joventut cal fer-los seguiment i
assessorament sempre que ells ho desitgin.
Sobretot suport en aquells aspectes que els poden suposar més desgast.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Valoració dels mateixos joves.

ACCIÓ:
EIX:

Raïd dels Ausetans
oci/participació i associacionisme

PROGRAMA:

PROJECTE:

Participa a Roda

Raïd dels Ausetans

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 29 anys

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter
Consell comarcal

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Oferir una alternativa d’oci saludable.
Promocionar una activitat comarcal.
Donar la oportunitat que els joves de Roda puguin conèixer joves d’altres
poblacions.

DESCRIPCIÓ:
L’activitat “Raid dels ausetans” promoguda des del consell comarcal, té com a
objectiu oferir una alternativa d’oci saludable a traves de l’esport i la creativitat,
per als joves de la comarca d’Osona.
Des de l’equip de joventut fem promoció de l’activitat, seguiment dels equips inscrits, i
estem presents quan es desenvolupa l’acció.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Valoració dels mateixos joves.
Nombre d’equips participants.

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIÓ:
EIX:

Bus Nit
oci/participació i associacionisme

PROGRAMA:

PROJECTE:

Participa a Roda

Bus Nit

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Equip de joventut Roda de Ter
Consell comarcal

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Aproximar la cultura popular als joves
Oferir una possibilitat de desplaçament segura.
Treballar hàbits de salut.

DESCRIPCIÓ:
Oferir una alternativa als joves per tornar a casa despres del Carnestoltes de
Torelló de forma segura i responsable.
A més a més, als busos hi ha acompanyants formats en joves i festa, que poden
intervenir, i assessorar als joves.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
JOVENTUT
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ACCIONS

Grau de participació
Grau d’assoliment dels objectius proposats.

ACCIÓ:
EIX:

Consistòri Infantil
oci/participació i associacionisme

PROGRAMA:
Participa a Roda

DESTINATARIS:
Joves de 12 a 29 anys

PROJECTE:
Consistòri infantil

AGENTS IMPLICATS:
Equip de joventut Roda de Ter
Equip serveis socials

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Donar eines per afavorir la participació
Apropar l'ajuntament als infants
Presentar equipaments de joventut als propers joves

DESCRIPCIÓ:
L'Acció neix de la necessitat de començar a treballar la participació en
preadolescents per a tenir habits de treball desenvolupats, en posteriors etapes.
L'obertura de l'ajuntament, la possibilitat d'intervenir per millorar algun dels aspectes
que valorin del municipi, la responsabilitat, col∙laborar entre ells i entre escoles, son
alguns dels elements que singularitzen l'acció.

AVALUACIÓ

ACCIONS

Satisfacció dels participants.
Entrevistes de valoració

ACCIÓ LIDERADA PER:

JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
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ACCIÓ:
EIX:

Fons social als centres educatius
Inclusió

PROGRAMA:

PROJECTE:

IN-clou

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves i infants de 3 a 16 anys

Tècnics de serveis socials
Agents educatius dels centres

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Vetllar per la igualtat d’oportunitats
Integrar a nivell escolar i social els joves del municipi
Atendre les necessitats derivades de situacions de diversitat social i/o cultural
des d’una perspectiva integradora

DESCRIPCIÓ:
Subvencions a les famílies per activitats acadèmiques segons necessitats
econòmiques i socials. Treball interdisciplinar amb els infants, joves i famílies.

Grau d’implicació i participació dels infants, joves i famílies
Grau de satisfacció de les famílies
Nivell de coordinació interdisciplinar
Grau d’eficiència i eficàcia del programa

ACCIÓ LIDERADA PER:
BENESTAR SOCIAL
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ACCIONS

AVALUACIÓ

ACCIÓ:
EIX:

Comissions interdisciplinàries als centres educatius
Inclusió

PROGRAMA:

PROJECTE:

IN-clou

DESTINATARIS:
Joves i infants de 6 a 18 anys

AGENTS IMPLICATS:

Tècnics de serveis socials
Agents educatius dels centres

OBJECTIUS
1.
2.

Vetllar per la integració en la vida social del poble d’infants i joves amb
dificultats socials, econòmiques, individuals i/o familiars
Integrar joves en activitats educatives, esportives o de lleure del municipi

DESCRIPCIÓ:
Detecció de necessitats i possibles participants
Coordinació amb entitats esportives, educatives i de lleure

ACCIONS

AVALUACIÓ
Grau d’eficiència i eficàcia del programa
Grau d’assoliment dels objectius plantejats
Grau de satisfacció dels participants i usuaris i de les entitats
Grau d’integració dels participants

ACCIÓ LIDERADA PER:
BENESTAR SOCIAL
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ACCIÓ:
EIX:

Protocol Agressions sexistes comarca d'Osona
Inclusió / Salut / Cultura / Oci, participació i associacionisme

PROGRAMA:

PROJECTE:

IN-clou

DESTINATARIS:

AGENTS IMPLICATS:

Joves de 12 a 29 anys

Tècnics de serveis socials
Equip de joventut
SIAD Osona

OBJECTIUS
1.
2.
3.

Visibilitzar les problemàtiques de gènere de la nostra societat
Crear un marc comú per intervenir en temes de gènere
Sensibilitzar la població.

DESCRIPCIÓ:
Crear conjuntament amb Sant Julià de Vilatorta, Torelló i Prats de Lluçanès,
un protocol d'intervenció comú en materia d'agressions sexistes. Ha de servir per
prendre consciencia de les politiques de genere dins del conjunt d'intervencions i
politiques de joventut, en el nostre cas, i en conjunt a totes les politiques del municipi.
També ha de generar la possibilitat de fer accions per a poder-ho desenvolupar
implementar.

AVALUACIÓ

ACCIÓ LIDERADA PER:
BENESTAR SOCIAL
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ACCIONS

Grau de satisfacció dels participants i usuaris i de les entitats
Grau d'implementació dels objectius del protocol a Roda de Ter.

Eix

Programa

Projecte

Acció

Educació

L’Espai a l’IES

L’espai de proximitat

PIDCES
Trobades amb delegats

Atenció

Difusió

Passa classes

Educació i Joves

Cord. CSMIJpediatria

social

Comissió social centres

jove

educatius
Coordinació EAIA
Coordinació EINES
Protocol absentisme
Protocol maltractaments
Tardes d’estudi a l’Espai
Transició

primària

secundària
Prevenció

Sanció a lternativa a
l’expulsió
Coordinació amb mossos
de proximitat
Brúixola

Orientació

Estiu + actiu

Vacances a l’empresa

Projecte càpsula

Jornades càpsula

acadèmica

Eix

Programa

Projecte

Acció

Cultura

Cultura jove

Cultura popular

Sortides culturals
Comissió cultural jove
Diada jove
Festa major jove

Difusió
Creaciód’art

Creacióliterària

Xarxes i web
ConcursliterariEmili
Teixidor
Concurs literari Miquel
Obiols

ACCIONS

Concurs literari Miquel
Martí i Pol
Art jove

Jornades grafiter
L’espai d’art
Jornades d'interpretació

94

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

Eix

Programa

Projecte

Acció

Salut

Salut jove

Salut i escola

Salut i escola

Prevenció

Presència en Oci nocturn

drogodependències

Xerrades IES
Coordinació salut /
escola /serveis socials i
joventut

L’espai respon

Tarda jove a l’espai

Prevenció

Futbol en valors

Eix

Programa

Projecte

Acció

Treball

Emancipació

Joves per locupació

Derivació al projecte

Estiu+actiu

Vacances a l’empresa

Tardes de feina

Orientació laboral a

laboral

l’espai
Garantia juvenil

Eix

Programa

oci

Participa a roda

Difusió

Xarxes i web

Projecte

Acció
Suport a grups de joves

participació

Raïd dels ausetans

associacionis
me

Estiu+actiu

Taller de voluntariat

Difusió

Xarxes i web

Cultura popular

Sortides culturals
Festa major jove
Futbol en valors
Bus nit

Eix

Programa

Inclusió

Inclou

Projecte

Acció
Fons social als centres educatius
Comissions interdisciplinàries als
centres educatius
– Collsacabra
Tallers de comunicació i parelles
lingüístiques

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021 RODA DE TER

95

Estiu + actiu

Taller de voluntariat

Prevenció

Futbol en valors

Difusió

Xarxes i web

ACCIONS

Subcomissió d’escolarització Roda

AGRAÏMENTS
Per acabar el PLJ, ens agrada poder fer una menció especial a totes i tots aquells qui han ajudat a la
redacció d'aquest document.
Primer de tot als joves, per ser actius i participatius, per estar implicats i per donar part del seu temps
per al benefici comú. LLavors als politics, els quals han col∙laborat des del primer moment, expressant
la seva opinió, fent creixer les propostes i donant-nos llibertat per poder expressar i materialitzar allò
que creiem oportú.
Als tècnics, que treballen dia a dia amb joves i fan possible implamentar el PLJ.
Voldriem agraïr especialment a la Sílvia Rovira, tant per la seva trajectòria com per les seves
aportacions a l'àrea, posant la base, i fent-nos molt més fàcil la nostra feina.
A tots, moltes gràcies.

