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NOTA D’ACLARIMENT
La implementació d’aquest Pla Local de Joventut per al període 2022-2025 i de tots els
programes i actuacions previstes anirà lligat, directament, a la situació que, en el moment
de realització, permetin les autoritats sanitàries respecte la situació de pandèmia
provocada per la SARS-Cov-2, establint els criteris que, segons les autoritats, així ho
determinin. En aquest sentit, es podrà alterar, modificar, substituir i/o suprimir qualsevol
de les activitats previstes en el Pla Local de Joventut.
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PRESENTACIÓ
Molts cops, a les administracions locals i sobretot aquelles d’una dimensió més petita,
se’ns planteja la pregunta comuna sobre si cal un pla local, ja sigui de polítiques
d’igualtat, salut o, com el que ens ocupa en aquest document, de joventut. Si observem el
que diu l’Agència Catalana de Joventut, “el pla local de joventut es defineix com un
instrument resultat d'un procés estratègic dirigit a facilitar una intervenció
transformadora, amb joves i a mig-llarg termini. És per tant una eina de planificació
estratègica de les polítiques locals de joventut.”
Revisem el punt anterior. Cita tres conceptes bàsics: planificació, estratègia i intervenció.
Són tres conceptes que van més enllà d’un pla de joventut; són termes que van lligats a la
nostra raó de ser. La nostra vida quotidiana ens ho mostra diàriament; si hem d’anar a fer
la compra, fem una llista (planificació), busquem el supermercat que més s’ajusta a les
nostres necessitats (estratègia) i busquem els productes necessaris (intervenció). Per tant,
cal un pla local de joventut? La resposta és si, i s anem més enllà i ens basem amb el que
diu la normativa, un Pla Local de Joventut:
- Aporta legitimitat a les polítiques municipals de joventut.
- Posiciona la intencionalitat de les polítiques de joventut.
- Genera espais de treball amb joves, àrees de l’ajuntament, altres agents...
- Facilita l’organització i la coordinació dels recursos.
- Estableix un full de ruta de polítiques de joventut i facilita el seu seguiment.
- Afavoreix la participació i la dinamització del municipi.
- Genera uns aprenentatges i posa en valor el col·lectiu juvenil.
Masdenverge, en matèria de joventut, no comença ni molt menys de zero. Anteriorment,
ja s’havien portat a terme plans locals de joventut (el darrer data de 2017) que han estat
claus per desenvolupar polítiques en aquesta matèria al municipi, i sempre sota la
supervisió, control i assessorament del Pla Comarcal de Polítiques de Joventut, del
Consell Comarcal del Montsià. Aquesta perspectiva de disposar d’un ens superior que
permeti la consulta en aquest sentit, és per a municipis petits com Masdenverge una eina
bàsica que permet desenvolupar amb les garanties suficients una planificació estratègica
com aquesta.
Ha arribat l’hora però que aquest pla es renovi i s’adapti als nous temps. Hem de ser
conscients que la nova realitat ha afectat a tota la ciutadania, amb una incidència
important sobre la població més jove, fet que evidencia la necessitat no només des
disposar del pla sinó que aquest estigui degudament adaptat. I tenint present que el darrer
pla es va realitzar per al període 2017- 2019, és hora que tingui els instruments necessaris
perquè sigui conseqüent amb aquesta nova realitat.
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Però, per arribar al punt final per disposar d’un Pla Local de Joventut, cal seguir un
recorregut. D’acord amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, tot pla es regeix per
uns principis rectors: participació, transformació, integració i qualitat, principis bàsics per
disposar finalment de l’eina bàsica que comporta la disposició d’un Pla Local de Joventut.
Seguint les premisses bàsiques, cal tenir present a l’hora de realitzar el pla els següents
aspectes:
Infografia 1: Premisses bàsiques d’un Pla Local de Joventut (font: elaboració pròpia)

Revisió de la
planificació
realitzada
anteriorment

Ús d'una
metodologia realista
i adequada a les
necessitats
detectades

Implicació de tots els
agents, públics i
privats

En definitiva, els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor
a les necessitats dels i les joves de cada territori, transformar una determinada situació,
donat que ajuden a:
- Conèixer allò sobre el què es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines són les
causes? Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?
- Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis
s’espera assolir? Amb qui i com es vol intervenir?
- Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens
adrecin de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis
que s’hagin proposat.
Al final però, aquestes consideracions només seran paper mullat si no s’implementen de
forma consensuada, adaptada i participativa. L’èxit d’una planificació radica, en
definitiva, en la consecució d’uns resultats. Si aquests resultats no són els esperats o
almenys no es compleixen una part d’ells, significarà que el treball realitzat prèviament
no ha tingut un ús esperat. Per tant, el seu èxit radicarà en saber implicar al públic objectiu
(joves) com els qui directa o indirectament s’impliquin en la posada en marxa d’aquest
Pla Local de Joventut de Masdenverge.
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METODOLOGIA
1. Marc teòric i normatiu
A Catalunya existeixen dos documents que marquen la ruta del què han de ser i com s’han
de desplegar les polítiques de joventut: la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de
Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010-2020 (PNJCat).
A l’hora d’elaborar i desenvolupar un PLJ, cal tenir especialment en compte el PNJCat
com a document de partida que ha d’ajudar a formular els seus continguts estratègics i
metodològics. El PNJCat defineix el concepte de joventut, la missió de les polítiques de
joventut, els principis rectors i els reptes a què es vol donar resposta en el període 20102020. Recull també els rols i funcions dels agents implicats en el seu desenvolupament.
A nivell metodològic, és d’especial rellevància tenir presents els principis rectors definits
en el PNJCat. Aquests principis rectors definits en el PNJCat serien:
Infografia 2: Principis rectors i interrelació de fases (font: elaboració pròpia)

Qualitat

Diagnosi

Participació

Disseny

Transformació

Implementació

Integralitat

Avaluació

Abans d’iniciar res, cal fer una prèvia que comporti la reflexió i decisió entorn determinats
aspectes que són el punt de partida, el moment zero de qualsevol procés d’elaboració del
pla local de joventut. Algunes reflexions s’hauran de tenir a nivell polític, d’altres són
qüestions més tècniques.
Així doncs, per tal d’elaborar un pla local de joventut cal plantejar amb claredat en què
s’espera que se centri, com es preveu que s’elaborarà i amb quins principis i criteris es
farà. Cal tenir molt present en aquest sentit, dues consideracions: unes de caràcter polític
i altres de caràcter tècnic. La bona interrelació entre ambdues consideracions serà
determinant per establir els criteris bàsics i realitzar un Pla Local de Joventut adequat i
adaptat.
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Infografia 3: Consideracions polítiques (font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori
Català de Joventut)
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Finalment, cal també incidir en la conceptualització del criteri de joventut. L’Estatut
Catalunya (art.142) parla de la competència exclusiva en matèria de joventut:
 Disseny, aplicació i avaluació de polítiques, plans i programes destinats a la
joventut.
 Promoció d’associacionisme juvenil, iniciatives de participació, mobilitat
internacional i turisme juvenil.
 La regulació, gestió, intervenció i política administrativa d’activitats i
instal·lacions destinades a la joventut.
El Pla Nacional de Joventut (Departament de Benestar Social i Família i Direcció General
de Joventut, 2011: 24) aporta una definició declarativa que entén la joventut com un
període de cicle vital que porta associats canvis biològics, psicològics, actitudinals i de
rols socials; que destaca la característica comú i multivariable de transició en aquest
període.
Es contempla la joventut com una etapa de canvi i un moment ple d’oportunitats per la
construcció de projectes de vida. També afegeix una perspectiva generacional a tenir en
compte, la joventut entesa com a col·lectiu, col·lectiu que té un paper protagonista a nivell
personal i social sobre el canvi; a la vegada molt divers. Aquest canvi es desenvolupa en
la realitat actual, però el més important és l’efecte directe que té sobre la configuració de
la societat del futur.
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Actualment també, en el marc del Pla Nacional de Joventut de l’any 2020, es fa incidència
en el fet que el món local té un paper destacat en el PNJCat, ja que les polítiques de
joventut han de respondre a les necessitats i els projectes de la gent jove, i el món local
està en contacte directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i
problemàtiques, la qual cosa permet dissenyar solucions més ajustades al seu context
immediat 1.
Infografia 4: Estructura territorial dels plans de joventut (font: elaboració pròpia)

Pla Nacional de
Joventut de
Catalunya 2020

Pla Comarcal de
Joventut 20202024

Pla Local de
Joventut 20222025

El document immediatament superior és el Pla Comarcal de Joventut 2020-2024 del
Montsià. En aquest sentit, cal tenir present el suport institucional i tècnic que, des del
Consell Comarcal del Montsià és disposa al municipi: La perspectiva de suport als
ajuntaments també s’ha consolidat, ja que des de la corporació s’ofereix el servei del
tècnic compartit de joventut a aquells municipis que no poden disposar d’aquesta figura
a jornada sencera, però que prioritzen donar continuïtat a les polítiques de joventut. Així
mateix, amb la incorporació dels projectes relacionats en l’àmbit de joventut de
municipis de menys de 20.000 habitants al Contracte Programa, el Consell Comarcal del
Montsià exerceix des del 2017 d’interlocutor d’aquest tràmit amb la Generalitat de
Catalunya 2.

1
2

Pla Nacional de Joventut
Pla Comarcal de Polítiques de Joventut del Montsià (2020-2024)
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2. Aspectes metodològics
2.1. Estructura del pla
El procés d’elaboració d’un pla local de joventut es materialitza finalment en un
document, el qual ha de tenir una estructura el més clara possible. En aquest sentit, les
actuacions es poden ordenar segons el grau de concreció dels objectius que es pretenen
assolir en els següents nivells:
Infografia 5: Aspectes bàsics de l’estructura d’un pla (font: elaboració pròpia a partir
de l’Observatori Català de Joventut)

Línies
Eixos
Estructura del PLJ
Programes
Actuacions
Infografia 6: Estructura teòrica d’un Pla Local de Joventut (font: elaboració pròpia a
partir de l’Observatori Català de Joventut)
Presentació

Pla Local Joventut

Diagnosi
Objectius
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Avaluació
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2.2. Procés d’elaboració
Aquest pla s’ha elaborat per la necessitat de renovar un pla que, d’altra banda, data de
2017 i que, per tant, amb la nova realitat i la situació actual cal reformular, a banda de
renovar projectes i accions que, d’altra banda, s’han quedat obsoletes. El pla ve impulsat
per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Masdenverge. Així, a grans trets, el
procés inclouria els principis rectors inclosos a la infografia número 2:
Infografia 7: Inclusió dels principis rectors en el procés d’elaboració del pla (font:
elaboració pròpia)
INTEGRALITAT
Transversalitat
Treball en xarxa

TRANSFORMACIÓ
Inclusió
Igualtat

PARTICIPACIÓ
Governança
Coresponsabilitat

QUALITAT
Proximitat
Avaluació

En aquest sentit, s’explicaria de la següent forma:
1) INTEGRALITAT: treballar de forma transversal, aprofitant els recursos que
actualment disposa l’ajuntament o vinculats a altres organismes:
a) Transversalitat amb els diferents òrgans tècnics que disposa l’ajuntament:
AODL, Treballadora Social, Tècnic Municipal, etc.
b) Treball en xarxa: aprofitar i consultar organismes superiors en matèria de
polítiques de Joventut, essent l’ens de referència el Consell Comarcal del
Montsià en matèria d’assessorament, suport tècnic i institucional, etc.
2) TRANSFORMACIÓ: tenir la capacitat de transformar la societat actual mitjançant
accions que fomentin, principalment, la inclusió social i la ruptura de la desigualtat:
a) Inclusió: capacitat de generar oportunitats per a tots els col·lectius mitjançant
accions que fomentin la inclusió social.
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b) Igualtat: actualment l’Ajuntament de Masdenverge disposa d’un Pla Local de
Polítiques d’Igualtat que, en base a la realització d’aquest PLJ, ha d’anar lligat a
accions conjuntes que fomentin la igualtat; cal aprofitar-ne tots els recursos,
especialment pel que fa referència actualment al suport econòmic i institucional
del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, entre altres.
3) PARTICIPACIÓ: no tindrà cap sentit la realització d’aquest PLJ sense la participació,
directa i indirecta, dels diferents organismes, públics i privats, que hi intervenen, així com
de la societat local:
a) Governança: ha de ser l’impulsor i l’avaluador del pla, però, al mateix temps,
qui estableixi un eix vertebrador entre els ens públics i la població. S’ha de ser
capaç d’interrelacionar les diferents regidories que tinguin un paper, directa o
indirectament relacionat, en matèria de joventut, evitant que sigui exclusivament
la Regidoria de Joventut la que disposi de tota la capacitat d’actuació sobre la
implementació de pla.
b) Coresponsabilitat: no es pot donar la responsabilitat directa al govern
municipal de realitzar, implementar i avaluar el PLJ per aquest període, sinó que
ha d’existir una responsabilitat directa amb els organismes que hi participen de
forma més o menys directa (altres ens, població, entitats,...).
4) QUALITAT: és la voluntat de portar de forma correcta aquest pla, de no quedar-se
amb paper mullat tancat a un calaix, de tenir la capacitat de voler i poder realitzar les
accions previstes de forma exitosa:
a) Proximitat: l’Ajuntament ha de ser un ens proper a la ciutadania i que disposi
la voluntat de crear una sinèrgia entre ambdós parts; ha de garantir ser realista,
per garantir un PLJ adequat a la realitat, proper, per tal de no ser només l’ens
generador sinó també participatiu, i creatiu, per tal de generar accions
innovadores i, sobretot, adaptades a la nova realitat.
b) Avaluació: l’Ajuntament, a més, ha de tenir la capacitat d’avaluar els
resultats i l’impacte del pla.
Vist doncs aquestes premisses, es pot fer un esquema bàsic de com es realitzarà el PLJ:
Infografia 8: Esquema bàsic de l’elaboració del pla (font: elaboració pròpia)
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DIAGNOSI

1. Metodologia
La diagnosi del pla local de joventut ha de permetre conèixer la situació de partida dels i
les joves i les polítiques que els afecten amb l’objectiu de planificar, de manera més
fonamentada, les polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència del PLJ.
Cal tenir sempre present que la fase de diagnosi, en el si del PLJ, és un instrument perquè
la planificació de les polítiques de joventut al municipi tingui més sentit, s’adeqüi millor
a la realitat i es dirigeixi amb més precisió a allò que es pretén transformar. Per això una
bona diagnosi no consisteix a acumular una gran quantitat de dades ni a aplicar
determinades tècniques de recerca. Una bona diagnosi és aquella que respon millor a
aquest objectiu de contribuir a orientar les polítiques de joventut del municipi 3.
Infografia 9: Plantejament metodològic de la diagnosi (font: elaboració pròpia a partir
de la guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut)
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• Priorització
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Conclusions

Agència Catalana de Joventut (2011): Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut.
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2. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ)- Diagnosi territorial
2.1. El municipi
Masdenverge és un municipi de Catalunya pertanyent a la comarca del Montsià situat a
54 metres sobre el nivell del mar, amb una superfície és de 14,61 km² i que delimita a
l'est amb Amposta, al sud amb Freginals, al sud/oest amb Godall, a l'oest amb La Galera,
al nord/oest amb Santa Bàrbara i al nord amb Tortosa.
Imatge 1: Vista general de Masdenverge (font: Ajuntament de Masdenverge)

La vila es va formar a mitjans del segle XVIII, quan alguns agricultors procedents de
Tortosa es van instal·lar en aquestes terres per dedicar-se al seu cultiu. Masdenverge va
formar part del municipi de La Galera fins al 1857, any en què es va constituir com a
municipi independent gràcies a la celebració d'un referèndum. El mas del senyor Verge
es va fer servir per donar nom a aquesta nova població, que als seus orígens, i fins a
principis del segle XX, s'escrivia Mas d'en Verge.
La festa major del municipi se celebra la primera setmana d'agost; acostuma a començar
el darrer cap de setmana de juliol i té una durada de 10 dies. Entre els actes més destacats,
es poden trobar: els correbous pels carrers del poble, una curiosa carrera de conills (cursa
que té com a premi un conill per al guanyador), una cursa enigmàtica o la baixada
d'andròmines, entre d'altres.
També es pot gaudir de la Setmana Cultural durant el mes de juny i la fira del Caçador
del mes d'octubre.
L'església parroquial està dedicada a la Mare de Déu del Roser. Va ser construïda en la
dècada de 1960 i té una estructura molt funcional i amb una decoració bàsica i funcional.
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Imatge 2: Església del Roser (font: Ràdio Joventut)

La seva població es dedica principalment a l'agricultura i a la ramaderia, tot i que cada
cop hi ha més persones que desenvolupen la seva activitat professional en el sector
terciari. Destaquen el cultiu de garrofers, vinyes, oliveres i cereals, i les granges de bestiar
porcí. En el sector secundari, destaquen tres empreses extractores d'àrids, així com dues
empreses del sector del metall, una del sector químic i una de tèxtil. Cada cop més, molts
veïns treballen a les poblacions properes, ja sigui en indústries o en serveis.
També és important l'activitat de les graveres. Tot i haver-hi una remarcable part de la
població en contra, la seva activitat ha contribuït molt en el desenvolupament del poble.
Els principals llocs d’interès del municipi són:


Les basses de la Foia: integrades al curs del barranc de La Galera, dins del PEIN
són un conjunt de basses que formen un ecosistema divers i ple de vida. Frondosa
vegetació, ocells i rèptils de tota mena donen vida a una zona humida impensable
en un terreny tan sec com és el terme de Masdenverge.

Imatge 3: Basses de la Foia (font: Ajuntament de Masdenverge)
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El mas de Sant Pau: edifici singular i antic que es troba en una ubicació rodejada
per l'entorn natural. Va ser construït per monjos del convent de Benifassà a finals
del segle XIX, i l'utilitzaven per al conreu, ja que hi brolla una font d'aigua
subterrània.

Imatge 4: Mas de Sant Pau (font: Ajuntament de Masdenverge)

2.2. Diagnosi sociodemogràfica
El municipi de Masdenverge representa, dins del conjunt de la comarca del Montsià, com
un municipi a cavall entre les poblacions més petites (població inferior a 1000 habitants)
i les mitjanes (superior a 3000 habitants). És un municipi que ha estat, en el darrer tram
de segle XXI, entre els 1000 i 1200 habitants.
Gràfic 1: Evolució de la població 2001-2020 (font: IDESCAT)
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En aquest sentit, és important remarcar que, en aquests anys, no s’han donat gran
fluctuacions de població com si que passa, per exemple, en municipis propers com Godall
o Freginals on, la despoblació és un problema que s’ha agreujat en els darrers anys. En el
cas de Masdenverge, la població com s’observa, està sempre al voltant de 1000 habitants.
Gràfic 2: Evolució de la població per trams d’edat (font: IDESCAT)
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La població objectiva amb la qual hem de fer més referència en aquest sentit és la població
jove, d’acord amb la Llei 33/2010, de polítiques de joventut i tenint en compte l’article
2.b en el qual es defineix que es consideren joves persones d’entre 16 fins a 29 anys. Si
ens fixem en l’evolució d’aquest sector de la població en els darrers anys, veurem que hi
ha una tendència a la baixa:
Gràfic 3: Evolució de la població jove (font: IDESCAT)
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Si fem una comparativa amb la població vella (entre 65 i més de 100 anys) en aquest
mateix tram de segle, veurem que el pes de la població jove és encara menor:
Gràfic 4: Comparativa evolutiva entre població jove i població vella (font: IDESCAT)
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Aquest gràfic però no mostra la realitat, ja que caldria incloure els grups d’edat anteriors
a 15 per aprofundir-ne més; però si que mostra una clara tendència entre els dos sectors.
Si ens concentrem en la població jove actual del municipi, cal analitzar diferents
perspectives. El primer aspecte a analitzar n’és la tendència actual i el comportament
diferencial entre població jove i adulta, mitjançant un gràfic piramidal de població.
Aquesta, com es veu a continuació, mostra una tendència normal de poblacions
occidentals, és a dir, estrenyiment per la base (reducció de naixements), ampliació als
grups centrals (fills del “Baby Boom”) i certa ampliació pels grups més madurs:
Gràfic 5: Piràmide de població any 2020 (font: IDESCAT)
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Si extrapolem aquestes dades a la població per any, les dades mostren:
Gràfic 6: Població any a any (font: IDESCAT)
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En aquest sentit, cal extrapolar encara més enllà i analitzar el grup d’edat objectiu
d’aquest pla, el que comprèn la població jove i, a partir d’aquí, analitzar-ne la tendència:
Gràfic 7: Població jove any 2020 (font: IDESCAT)
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Aquest gràfic però, segueix sense mostrar la informació rellevant per tal de comprovar el
veritable comportament de la població jove. Quedaria analitzar dos paràmetres: el pes
relatiu respecte la població total i l’evolució en els darrers anys. Aquests paràmetres
indicaran si hi ha un retrocés en aquest sentit.
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Gràfic 8: Població per grups d’edat 2020 (font: IDESCAT)
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A nivell estadístic, cal tenir present que el grup de població adulta, que comprèn entre els
15 i 64 anys, n’és el de major pes. El que si que cal tenir present és el pes relatiu de la
població vella respecte la població de menys de 15 anys, que si que mostra una certa
tendència a l’alça per part de la població del grup d’edat més vell, lo que pot portar a tenir
problemes a l’hora de comprendre el relleu generacional. És un fet que no només passa a
Masdenverge sinó que n’és tendència arreu del territori.
Gràfic 9: Comparativa territorial per grups d’edat (font: IDESCAT)
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En aquesta primera comparativa es denota un cert envelliment del municipi respecte a
diferents perspectives territorials, amb una pèrdua del pes de la població jove.
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Tal com mostra el gràfic 3 sobre l’evolució de la població jove, aquesta mostra aquesta
tendència a la baixa, és a dir, del pes de la població jove en el primer tram del segle XXI.
Per tal de fer una darrera fotografia en aquest apartat, caldria veure el pes respecte el
gènere, que seria:
Gràfic 10: Població objectiu (16-29) per gènere 2020 (font: IDESCAT)
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En resum en aquest darrer apartat, hi ha una certa igualtat entre gèneres, si bé el gènere
femení disposa de major nombre en aquest tram d’edat en qüestió.
Entrant més en detall en quant a la qüestió demogràfica, un dels aspectes que major
importància té és la d’analitzar en detall el pes de la població nouvinguda. En anteriors
apartats s’ha vist que el pes de la població jove disminueix, un fet que va lligat també a
la baixada de la natalitat, un fenomen extensiu a totes les societats occidentals.
Gràfic 11: Evolució de la natalitat (font: IDESCAT)
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La reducció de la natalitat, contrasta amb una tendència creixent de l’envelliment de la
població extensiu a zones rurals com Masdenverge. El moviment natural representa el
número de naixements respecte al de defuncions i, com s’observa, hi ha una tendència a
la baixa, repercutint directament amb el relleu generacional, un efecte molt nociu en el
conjunt demogràfic d’un territori. Aquesta tendència es deu a dos motivacions: la
reducció del nombre de fills per dona i l’endarreriment de l’edat de tenir-los.
Gràfic 12: Evolució del moviment natural de la població (font: IDESCAT)
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Els moviments migratoris han ajudat a equilibrar aquesta balança en els darrers anys.
L’arribada de població nouvinguda, aporta una injecció demogràfica a territoris que
puguin tenir majors necessitats i ajuden a recuperar una tendència negativa. En el cas de
Masdenverge seria:
Gràfic 13: Comparativa entre moviment natural i migratori (font: IDESCAT)
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El fenomen de la immigració és un aspecte que s’ha fet extensiu en els darrers anys. És
un fenomen que cal tenir present en qualsevol planificació. En aquest sentit, el primer que
cal tenir present és l’origen, essent en aquest cas Àfrica el continent majoritari de població
nouvinguda i, en aquest sentit, el percentatge masculí és superior al femení, no sols africà,
sinó també extensiu a la resta de territoris amb representació al municipi de Masdenverge:
Gràfic 14: Població per nacionalitat (font: IDESCAT)
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L’evolució ha estat un constant des de principis dels 2000, si bé en el darrer tram del segle
XXI s’ha vist estancat, vinculat en molts casos a crisis econòmiques:
Gràfic 15: Evolució de la població immigrant (font: IDESCAT)
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La importància de les migracions exteriors s’observa que si el municipi depengués
exclusivament la migració interna (Catalunya i Espanya), generalment, tindria saldos
migratoris negatius que, vinculant-ho al descens dels naixements, significaria una pèrdua
de població important i, per tant, una reducció encara més dràstica de la població jove.
Per tant, en qualsevol planificació que es presti necessària, cal tenir molt present aquestes
dades a l’hora de centralitzar accions vinculades a la població nouvinguda.
Gràfic 16: Saldos migratoris (font: IDESCAT)

Saldos migratoris (2002-2020)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Resta Catalunya

Resta Estat

Exterior

A nivell de mobilitat, un dels factors que major repercussió hi ha sobre la població jove
és per raons d’estudi. Cal tenir present que, a Masdenverge, al finalitzar l’etapa primària
el centre de referència és l’Institut les Planes, de Santa Bàrbara, on pràcticament hi va tot
l’alumnat que finalitza els estudis primaris.
Gràfic 17: Mobilitat per raons d’estudi (font: IDESCAT)
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Seguint en l’àmbit educatiu, un dels aspectes que major importància ha de tenir a l’hora
de dissenyar un pla local de joventut és el nivell d’estudis, per tal de poder orientar, si
s’escau, una oferta educativa adequada o apropar mecanismes a la població objectiu
perquè disposi dels mecanismes suficients per encarar noves etapes d’ensenyament.
Gràfic 18: Nivell d’estudis (font: IDESCAT)
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Si ho comparem amb altres àmbits territorials, es pot observar certes diferències segons
el grau de titulació:
Gràfic 19: Nivell d’estudis per àmbits territorials (font: IDESCAT)
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Es denota una tendència positiva en quant a estudis primaris i primera etapa secundària
(similar o per damunt d’altres àmbits territorials) però, pel contrari, a nivell d’estudis
superiors, hi ha una notable tendència a la baixa.
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Gràfic 20: Nivell d’instrucció per gènere (font: IDESCAT)
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Hi una tendència creixent en aquest sentit on, les dones, superen en nombre de titulades
superiors als homes, concretament en un 57%. En aquest sentit, les dades estan per
damunt de les dades comarcals, que mostren un percentatge del 53% 4.
Gràfic 21: Nivell formatiu assolit (font: IDESCAT)
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Es manté un nivell força similar a la resta d’àmbits territorials comparats, sobretot pel que
fa referència a les primeres etapes. Tot i això, a l’etapa superior, les dades són
notablement inferiors a la resta de Catalunya, sobre un 10% de diferència entre la mitjana
catalana i la del municipi.

4

Pla comarcal de polítiques de joventut del Montsià 2020-2024.
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2.3. Diagnosi socioeconòmica
El primer punt que cal remarcar en aquest apartat correspon a la població ocupada del
municipi. En un context de crisi econòmica, vinculada principalment als efectes de la
pandèmia provocada per la Covid-19, l’anàlisi de les dades ocupacionals per tal de fer
front a accions de promoció ocupacional, són fonamentals.
El primer aspecte que cal remarcar és l’atur registrat al municipi. D’acord amb dades de
l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, la taxa d’atur al municipi és del
16, 74%, fet que suposa un creixement interanual del 3,36% respecte l’any anterior. Son
dades semblants a les mitjanes d’altres territoris, però no amaga la necessitat d’actuar en
una lacra que, com es veu en el gràfic posterior, porta afectant-nos des de fa molts anys i
que ara, amb la pandèmia, s’ha vist agreujat, arribant a dades que no es veien de l’inici
de la crisi econòmica.
Si aprofundim més en aquest aspecte, cal incidir en altres paràmetres d’anàlisi,
principalment el que fa referència a l’edat i el sexe, ja que permet obtenir una fotografia
més detallada.
Gràfic 22: Evolució de l’atur (font: Observatori del Treball)
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Seguint la tendència habitual, l’atur femení suposa quasi un 20% que el masculí, mostrant
la dificultat encara avui dia de la dona d’entrar al mercat laboral. No cal dir a més que
existeix en aquest sentit i sobretot en àmbits més rurals, un atur femení “encobert”, és a
dir, dones que estan com a mestresses de casa o treballant en finques agrícoles pròpies i
que, en aquest sentit, no surten reflectides en aquestes dades ja que no consten com a
demandants d’ocupació.
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Gràfic 23: Atur registrat per gènere novembre 2021 (font: Observatori del Treball)
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En el paràmetre d’edat, en el darrer any, queda clar que la població més jove te valors
inferiors degut a que estan a l’etapa d’estudi i no inscrits com a demandants d’ocupació.
A partir dels 25 anys creix, s’accelera a partir dels 30 i es complica en el tram de 35 a 39.
Aquest tram d’edat, si bé no està en el públic objectiu d’aquest pla, si que és necessari
tenir-lo present ja que correspon a un grup encara jove i que ha de suportar el pes, en gran
part, de població infantil i, en molts casos, també de població més vella.
Gràfic 24: Atur registrat per edat i sexe (font: Observatori del Treball)
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Cal però analitzar més en profunditat aquest aspecte i ampliar l’espectre territorial
comprovarem millor el comportament de l’atur al municipi, analitzant principalment
quins grups d’edat sofreixen més aquesta lacra econòmica que, en els darrers anys i amb
la pandèmia pel mig, sofreixen moltes famílies:
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Gràfic 25: Comparativa de l’atur per grups d’edat 2020 (font: IDESCAT)
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Masdenverge segueix una tendència paral·lela en la majoria de casos, sobresortint en
aquest sentit el grup d’edat de més de 60 i, sobretot, el grup d’edat de 35 a 39 anys, que
pot ser més preocupant en aquest sentit ja que és un grup d’edat encara jove i normalment
amb càrregues familiars incloses. Aquest fet ha portat en els darrers anys a una mobilitat
exterior per motius laborals, per la falta en molts casos d’oportunitats al territori, tant a
nivell interior com cap a altres països.
Gràfic 26: Evolució de l’atur per sectors d’activitat (font: IDESCAT)
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Finalment, fent una radiografia sectorial de l’atur, es denota un creixement en aquest
darrer any, que es veuria encara més clar si extrapoléssim dades d’enguany per la
pandèmia, i on, el sector serveis, n’és el sector més clarament afectat.
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Si ens fixem en les dades d’ocupació, cal analitzar primerament el nombre d’afiliats a la
Seguretat Social, que fan una fotografia general de l’evolució i dinàmica laboral del
municipi. En aquest sentit, s’observa que el sector amb major nombre d’afiliats n’és el
terciari o de serveis (més d’un 70% en el darrer any), que contrasta amb l’ocupació del
primari, qui s’ha reduït dràsticament en els darrers deu anys, proper a un 40% menys:
Gràfic 27: Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social (font: IDESCAT)
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Si analitzem l’altra part, el Règim d’Afiliació al Treball Autònom (RETA), tenim:
Gràfic 28: Evolució de l’afiliació al Règim Autònom (font: IDESCAT)
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Les dades bàsiques a tenir present en aquest sentit és que el sector serveis segueix
predominant l’ocupació i que, en aquesta part, el sector primari presenta més afiliació.
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Altres aspectes socioeconòmics, si bé les dades disponibles arriben fins 2018, ja marquen
una idea tot i que la pandèmia, com és lògic, marcarà un altre comportament que s’haurà
de tenir present quan es disposin. En aquest sentit, parlem de la RDFB:
Gràfic 29: Evolució de la renta familiar disponible bruta (font: IDESCAT)
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La renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos dels
quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Per tant,
s’observa que, fins 2018, les dades milloren substancialment des de l’any 2016.
Gràfic 30: Índex RFBD per habitant i per territori (font: IDESCAT)
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Si bé en els darrers anys s’ha donat un creixement quantitatiu, a nivell relatiu les dades
mostren que Masdenverge (75,3%) està per sota de la mitjana territorial de l’Ebre (77,4%)
o fins i tot per sota de territoris rurals com Ponent (85,5%).
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Una altra magnitud socioeconòmica a tenir en compte i que defereix directament en la
població jove és l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, cal remarcar que des de l’any 2017
no s’ha iniciat cap habitatge al municipi i que, des del trencament del mercat immobiliari,
el nombre d’habitatges construïts al poble ha caigut en picat.
Gràfic 31: Evolució de l’habitatge (font: IDESCAT)
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2.4. Diagnosi sociocultural
Finalment, una fotografia general de la part més sociocultural per tal d’analitzar,
principalment, el factor participatiu i la vinculació directa amb la cultura local. És un
aspecte que si bé s’analitzen factors quantitatius, es té més present el factor qualitatiu.
Gràfic 32: Coneixement del català per àmbits territorials (font: IDESCAT)
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És important saber la incidència del català en la població jove. En un moment on certes
decisions estan posant en qüestió el model d’immersió lingüística, conèixer l’estat de la
llengua al municipi pel que respecta a la població objectiu. I les dades son positives:
Gràfic 33: Coneixement del català població jove (font: IDESCAT)
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S’observa doncs que les tres franges d’edat d’anàlisi estan per damunt de les mitjanes
comarcal i nacional. És una dada positiva en aquest sentit, ja que mostra que el català és
la llengua predominant al nostre territori. Però, en aquest sentit, no s’ha de baixar la
guàrdia i cal realitzar accions que en fomentin l’ús.
Un altre aspecte a tenir en compte és la capacitat d’atracció turística al municipi. En
aquest sentit, tot i ser un municipi petit, Masdenverge disposa d’una bona dotació:
Gràfic 34: Allotjaments turístics (font: IDESCAT)
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Un altre aspecte fonamental per tenir molt present, és l’activitat social, cultural i
recreativa de Masdenverge, qui disposa d’un teixit associatiu destacat:
Taula 1: Entitats del municipi
Tipologia
Cultural

Educativa
Esportiva

Social

Entitat
Amics de l’Astronomia
Butlletí Informatiu Masdenverge (BIM)
Penya Taurina “Che Bou”
Ràdio Joventut
Societat de Caçadors “Sant Isidre”
The Country Sheriffes
Unió Musical Masdenverge
AMPA Escola Rosa Gisbert
Centre Excursionista de Masdenverge
Club de Bitlles de Masdenverge
Club Escacs Masdenverge
Club de Futbol Masdenverge
Associació de Joves “Font del Peu”
Associació de Jubilats i Pensionistes

Imatge 5: Activitats realitzades per entitats locals, en aquest cas l’Associació de Joves
Font del Peu (font: Associació de Joves Font del Peu)

Finalment, en aquest apartat, es fa una valoració dels equipaments que hi ha al municipi,
on Masdenverge, s’ha caracteritzat per ser capdavantera a nivell de la comarca a nivell
d’equipaments, tot i ser un municipi relativament petit en consideració amb altres de
major rang. Cal tenir present que, en aquest sentit, la majoria dels equipaments esportius
s’inclouen dins de les instal·lacions esportives municipals i, els culturals i socials, estan
inclosos dins del Centre Masdenverge Actiu:
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Taula 2: Equipaments socials, sanitaris, culturals i esportius
Tipologia
Social 5

Cultural 6

Educatiu
Esportiu 7

Sanitaris

Equipament
Local parroquial
Local social
Espai jove
Punt d’informació jove
Biblioteca
Centre d’interpretació “Viure al Poble”
Escola de música
Pavelló polivalent
Ràdio local
Escola “Rosa Gisbert”
Llar d’infants “Verge del Roser”
Pista poliesportiva (zona escolar)
Piscines municipals
Camp de futbol
Poliesportiu (pàdel, tennis, frontó i minifutbol)
Consultori mèdic local

Imatge 6: Centre Masdenverge Actiu (font: Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre)

5

Espai jove i punt d’informació estan dins del Centre Masdenverge Actiu.
Tots els equipaments inclosos dins del Centre Masdenverge Actitu.
7
Tots els espais estan dins de l’àrea poliesportiva municipal.
6
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3. Visualització- Anàlisi de les polítiques de joventut (APJ)
3.1. Introducció
Realitzada la primera visualització de la realitat territorial del municipi de Masdenverge,
cal realitzar una segona visualització, essent en aquest cas l’anàlisi de les polítiques de
joventut, a fi i efecte de demostrar l’efecte de les actuacions que, posteriorment,
s’implementaran i si s’ajusten a la realitat.
Per a aquesta fase d’anàlisi i contrastació de les polítiques de joventut, es contemplen les
intervencions, serveis i actuacions realitzades des dels nivells:
Infografia 10: Nivells de visualització de polítiques de joventut (font: elaboració pròpia)

MUNICIPAL

TERRITORIAL

ENTITAT

• Interdepartamentalitat
• Interinstitucionalitat
• Associacionisme

El municipi de Masdenverge, no compta amb un excés de recursos per donar el suport
suficient i adequat a la mobilització social i cultural juvenil. De totes maneres, gràcies a
l’existència de l’Associació de Joves “Font del Peu”, es planifica i desenvolupen
estratègies per afavorir l’accés dels i les joves a les activitats participatives i sobretot a les
de caràcter cultural que s’organitzen al municipi.
Es coordina la informació necessària perquè els i les joves puguin valorar les propostes
culturals i d’oci que s’ofereixen des de les àrees de cultura i joventut, en coordinació o
donant suport a les diferents entitats municipals i supramunicipals, així com per donar
resposta a les demandes dels joves i la resta de la població.
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3.2. Visualització
Taula 3: visualització de les polítiques de joventut (font: elaboració pròpia)
Eix

Àmbit municipal
(Interdepartamentalitat)

HABITATGE Regidoria Urbanisme
Tècnic municipal

TREBALL

FORMACIÓ

SALUT

ESPORT

CULTURA

Àmbit territorial
(Interinstitucionalitat)

Associacionisme
(Entitats locals)

Borsa d’habitatge
Departament Habitatge

Regidoria Promoció Econ.
AODL

Servei Activa’t!
Borsa de treball del
Consell Comarcal
Servei d’Ocupació de
Catalunya
Regidoria Ensenyament
Agència
de
Biblioteca
Desenvolupament del
Aula TIC
Montsià
Servei d’Ocupació de
Catalunya
Consorci Normalització
Lingüística
Regidoria de Salut
Servei d’Informació i
Treballador/a Social
Atenció a la Dona
Serveis mèdics locals Departament de Salut
(consultori mèdic)
Departament
de
Benestar
Social
i
Família
Regidoria d’Esports
Consell Esportiu del Entitats esportives
Servei
poliesportiu Montsià
Associació
de
municipal
joves
Regidoria de Turisme
Regidoria de Cultura
Regidoria de Festes

Entitats culturals
Associació
de
joves

Com ho coordinem?

Regidoria de
Joventut

Tècnic/a de
Joventut

Associació
de Joves
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CONCLUSIONS
1. Visualització de les conclusions
1.1.Comparativa ARJ- APJ
Per tal de poder realitzar a posteriori una implementació concreta i correcta dels eixos,
línies, programes i actuacions, no ens podem quedar amb una simple diagnosi, és a dir,
cal reflexionar sobre el que s’ha vist a la diagnosi, intervenir sobre aquells problemes que
poden sorgir i prioritzar en aquelles actuacions que, per la pròpia anàlisi, sigui més
correcte.
Cal tenir present que, des de la Regidoria de Joventut, s’ha completat aquesta diagnosi
amb un petit treball de camp paral·lel mitjançant un petit qüestionari entre els joves que
ha servit per completar la diagnosi.
Infografia 11: comparativa Anàlisi Realitat Juvenil (ARJ) i Anàlisi de Polítiques de
Joventut (APJ) (font: elaboració pròpia)

EIX

ACTUACIÓ

ARJ

APJ

Per tant, per tal de determinar quines necessitats i problemàtiques existeixen i es perceben
al municipi de Masdenverge, cal tenir present:
a) Anàlisi quantitativa (ARJ)
b) Anàlisi qualitativa (APJ)
En definitiva doncs, fa una primera comparativa entre les dues realitats per tal de definir,
a continuació, una anàlisi dels aspectes positius i dels negatius, mitjançant una matriu
DAFO (Debilitats- Amenaces- Fortaleses- Oportunitats).
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Taula 4: Comparativa ARJ i APJ (font: elaboració pròpia)
EIX

HABITATGE

ARJ
Quina és la realitat del territori?







TREBALL






FORMACIÓ




SALUT






ESPORT




Problemàtica per l’accés a
l’habitatge per part de la
població jove: cost elevat i
poca oferta de lloguer.
Incertesa per part del jovent
per
adquirir/llogar
un
habitatge, fet que provoca un
retard en l’emancipació.
Cal potenciar el servei
d’informació
del
servei
d’habitatge.
Voluntat del gran part del
jovent de quedar-se a viure al
poble.
Taxes d’atur elevades, molt
destacades en la població
jove.
Falta d’inversió d’empreses al
municipi i, en general, a la
zona interior del Montsià.
Manca
de
cultura
emprenedora per part de la
població jove.
Joventut preparada a nivell de
formació, però amb poques
oportunitats.
Manca d’una oferta formativa
específica.
Necessitats
formatives
detectades.
Cal actualització de dades que
informin de les necessitats de
salut dels joves.
No
s’observen
problemàtiques
generalitzades a nivell de
salut entre el jovent.
Manca un servei d’atenció
específic per als joves.
Joventut
amb
capacitat
d’acció esportiva.
Bona predisposició del jovent
per la pràctica esportiva,
destacant
esports
com
l’escacs, el pàdel o el futbol.

APJ
Com s’actua al territori?


















Potenciar els plans de
millora
urbana
del
municipi.
Existència d’una borsa
d’habitatge comarcal.

Disposició d’un servei
d’inserció
laboral
(Activa’t!).
AODL compartit amb
altres pobles de l’interior
del Montsià.
Queda
present
la
possibilitat futura de
generar
un
espai
d’atracció
d’indústries
(polígon).
Existència de serveis
formatius vinculats al
Centre
Masdenverge
Actiu.
Existència d’un consultori
mèdic local.
L’Ajuntament
disposa
d’una treballadora social
compartida.
Planificació d’accions de
foment de la salut.
Serveis comarcals de
consulta i informació.
Molt bona disposició
d’equipaments esportius.
Bona gestió públicoprivada dels espais.
Existència
d’entitats
esportives locals.
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CULTURA




Bona cohesió entre entitats
socials i culturals locals.
Important participació dels
joves en activitats culturals.



Bona disposició d’espais
naturals, rutes i similars
per
la
realització
d’activitats esportives.




Teixit sociocultural fort.
Gran oferta d’activitats
culturals per part de
l’ajuntament.
Bona oferta d’espais.



1.2. Matriu DAFO
El DAFO permet realitzar un anàlisi des d’una altra perspectiva que en l’espai d’anàlisi
anterior, aportant informació qualitativa que ajuda a enfocar i delimitar les línies
d’actuacions. Aquest inclou informació des de dues perspectives, la interna, incloent
debilitats i fortaleses que es detecten i la externa, on es reconeixen les amenaces i les
oportunitats que afecten a la situació dels joves i les futures polítiques de joventut.
Infografia 12: Matriu DAFO (font: elaboració pròpia)
Debilitats

Fortaleses

- Manca d'oferta formativa i laboral.

- Disposició d'escola.

- Manca d'un/a tècnic/a de referència.

- Bona oferta d'espais i equipaments.

- Cal potenciar el Punt d'Informació Juvenil
(PIJ).

- Existència d'una entitat juvenil forta i amb
experiència.
- Bona predisposició política.

DAFO
Amenaces
- Incertesa laboral i temporalitat de les
feines.
- Forta atracció de municipis propers (eix
Amposta- Tortosa).
- Cert estancament de la població.

Oportunitats
- Servei d'orientació laboral a nivell
comarcal.
- Bona predisposició amb el Consell
Comarcal per generar sinèrgies de joventut.
- Elaboració d'un nou PLJ.
- Existència d'un/a tècnic/a de joventut
local.

41

Pla Local de Joventut 2022-2025
PROPOSTA ESTRATÈGICA
1. Visió, missió i valors
Finalitzada la primera part, on es marca la tendència territorial, les problemàtiques
detectades, les potencialitats i les mancances, cal establir una segona part on s’indiquen
els principals aspectes que marcaran la formalització de les actuacions a realitzar. En
aquest sentit, serien la visió, la missió i els valors.
Infografia 13: Visió, missió i valors (font: elaboració pròpia)

Visió
El PLJ ha de ser la referència al municipi
a l'hora de realitzar polítiques de
joventut.

Coordinació adequada entre tots els
agents implicats.: regidoria, tècnic i
joves.

Missió
Totes les parts implicades han de donar
resposta als objectius marcats en aquest
PLJ i implementar el pla degudament.

El Punt d'Informació Juvenil (PIJ) local ha de
ser el punt de referència de la població jove
local.

Valors
Cal ser constans en el treball amb els i les
joves, aconstumen a ser un grup on cal
implicar-s'hi molt en profunditat per
aconseguir complir els objectius marcats.

Aquest PLJ té com a rerafons els valors de la
transversalitat, la proximitat, la transparència,
l’eficàcia i l’eficiència, la cooperació, la
integralitat, el respecte,la igualtat.
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2. Eixos i línies estratègiques
2.1. Línies estratègiques
S’estableixen, en aquest sentit i un cop s’han analitzat els resultats obtinguts en els
anteriors punts, 4 grans línies estratègiques i els seus respectius objectius que,
posteriorment, es desenvoluparan i s’ampliaran a partir de diferents projectes, programes
i actuacions.
Infografia 14: Línies estratègiques i actuacions (font: elaboració pròpia)

Emancipació

Benestar social

Associacionisme

Participació

•Facilitar l'emancipació juvenil.
•Impulsar l'accés al mercat laboral.
•Millorar l'oferta formativa.

•Foment de l'esport entre la població jove.
•Foment d'hàbits saludables.
•Potenciar accions per millorar la igualtat de gènere.

•Potenciar la coordinació entre l'entitat de joves i ajuntament i altres
ens públics.
•Fomentar la coordinació i participació entre l'enitat de joves i les altres
del municipi.
•Donar suport als joves participants a les entitats locals de poble.

•Fomentar les trobades joves.
•Potenciar la participació del jovent als diferents actes del
municipi.

2.2. Eixos estratègics
Primer que res, cal definir segons els resultats obtinguts, els principals eixos estratègics a
partir dels quals es desenvoluparan les línies estratègiques. La definició d’aquests eixos
té una implicació directa en dos documents dels quals s’ha fet una consulta qualitativa:
Pla Local de Joventut de Masdenverge 2017-2019 i Pla Comarcal de Polítiques de
Joventut del Consell Comarcal del Montsià per al període 2020-2024. Aquests
s’estableixen en sis grans eixos:
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Infografia 15: Eixos estratègics (font: elaboració pròpia)

Habitatge

Treball

Formació

Esports

Salut

Cultura i
lleure

3. Primera proposta estratègica
3.1. Resum de les actuacions
En aquest apartat es fa una síntesi dels programes que es presten des dels diferents àmbits
de l’Ajuntament de Masdenverge, en els quals els joves en són la part fonamental de la
planificació fins aquí realitzada. Les actuacions incloses s’emmarquen dins de les línies i
eixos estratègics que s’han definit a partir dels resultats obtinguts en la diagnosi
realitzada.
Visualment, es tracta d’incloure en un únic quadre totes les propostes que, posteriorment,
es desenvoluparan, així com definir els principals actors que hi intervindran i les prioritats
d’actuació.
En aquest apartat doncs, s’inclou un resum de l’estratègia que posteriorment es seguirà,
establint-hi els eixos, les línies, els programes i les actuacions. En concret es defineix de
la següent forma:

44

Pla Local de Joventut 2022-2025
Infografia 16: Resum de la proposta estratègica (font: elaboració pròpia)

4

6

Línies

Eixos

13
Programes

33
Actuacions

Taula 5: Resum dels programes i actuacions a desenvolupar (font: elaboració pròpia)
Línia

Eix

Programa

HABITATGE

Emancipa’t!

Reactiva’t!

TREBALL
EMANCIPACIÓ

BENESTAR

Ocupa’t!

FORMACIÓ

Re-forma’t!

ESPORTS

Posa’t en forma!

Actuació
Servei
d’assessorament i
informació sobre habitatge
(lloguer, ajuts,...).
Informació i assessorament
laboral (servei Activa’t).
Informació i assessorament de
foment de l’autoocupació i
autoempresa.
Gestió, dinamització, millora i
ampliació de la borsa de
treball.
Informació sobre programes
vinculats a la formació i
ocupació (Garantia Juvenil,
Joves en Pràctiques, 30 Plus,
etc.).
Implicar, informar i organitzar
accions
de
formació
i
qualificació ocupacional entre
la població jove.
Aconseguir accions formatives
pel conveni amb l’Agència de
Desenvolupament del Montsià.
Implicar la població jove en la
participació
en
entitats
esportives del municipi de
Masdenverge.
Donar suport a la creació d’un
gimnàs municipal.
Creació i desenvolupament de
la Setmana de l’Esport de
Masdenverge, amb diferents
activitats esportives.
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SALUT

Cuida’t!

IGUALTAT

Respecta!

CULTURA I
LLEURE

Cultiva’t!

Associa’t!
ASSOCIACIONISME

CULTURA I
LLEURE

Trobem-nos!

PARTICIPACIÓ

CULTURA I
LLEURE

Informa’t!

Passa-t’ho bé!

Informació i assessorament en
matèria d’educació sexual
Informació i assessorament en
matèria
d’educació
alimentària.
Informació i assessorament en
matèria de problemàtiques
sobre
drogues
i
altres
addiccions.
Fomentar la mobilitat a peu i/o
en bicicleta com alternativa a la
motoritzada, aprofitant les
rutes saludables del municipi
(Rutes Cor del Montsià de
Masdenverge).
Accions de suport i informació
en matèria d’igualtat i
protecció contra la violència de
gènere.
Accions de suport i informació
en matèria d’igualtat i
protecció LGTBI.
Fomentar la lectura entre la
població jove del municipi.
Implicar la joventut en la
participació en actes de la
Biblioteca
Municipal
de
Masdenverge.
Fomentar, promocionar i
difondre l’associacionisme a
l’entitat entre els joves del
municipi.
Coordinar les activitats entre la
regidoria i l’entitat.
Suport i informació per
sol·licitar ajuts i subvencions
per entitats.
Col·laboració amb altres ens
per la organització de trobades
juvenils periòdiques.
Reorganització de les bases de
dades de l’entitat de joves.
Reforçar el servei del PIJ amb
la millora i coordinació amb els
serveis tècnics presents a
l’ajuntament.
Millorar la coordinació amb la
Xarxa Montsià Jove i l’Oficina
Jove del Montsià.
Potenciar el servei TIC a la
biblioteca.
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ESPORTS

CULTURA I
LLEURE

Col·labora!

SALUT

IGUALTAT

CULTURA I
LLEURE

Respira!

Realitzar accions de foment de
la cultura local (música, art,
teatre,...).
Fomentar la col·laboració dels
joves entre les accions
d’entitats esportives locals en
la realització d’accions i
activitats anuals.
Foment de la col·laboració dels
joves entre les accions de
caràcter social, cultural i
recreatiu
locals
en
la
realització
d’accions
i
activitats anuals.
Implicar als joves en la
participació als mitjans de
comunicació locals: Ràdio
Joventut i Butlletí Informatiu
Masdenverge.
Fomentar
la
participació
juvenil
en
el
foment
d’activitats
de
caràcter
sociosanitari (Marató de TV3,
Mulla’t
per
l’esclerosi
múltiple,...).
Fomentar
la
participació
juvenil
en
el
foment
d’activitats de caràcter social i
igualitari (campanyes contra la
violència
de
gènere,
LGTBI,...).
Implicar a la joventut a la
recuperació d’espais naturals
del municipi.

Aquesta primera proposta estratègica, inclou les diferents línies, programes i actuacions
(dins dels diferents eixos de treball) a desenvolupar durant anys previstos
d’implementació del PLJ. En l’apartat posterior, es desenvoluparan de forma més
concreta i concisa, que inclourà per a cada actuació:







Objectius
Descripció
Avaluació
Recursos
Calendari
Pressupost
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Finalment, es presenta aquí un resum cromàtic que permet visualitzar millor les propostes:
Infografia 17: Resum de les actuacions previstes al PLJ (font: elaboració pròpia)

RESUM DESENVOLUPAMENT OPERATIU

LÍNIES
PROGRAMES
EIXOS
ACTUACIONS

Programa 1 (P1)
Emancipa't!

Habitatge

Línia 1 (L1)

Línia 2 (L2)

Línia 3 (L3)

Línia 4 (L4)

Emancipació

Benestar

Associacionisme

Participació

Programa 2 (P2)
Reactiva't!

Programa 3 (P3)
Ocupa't!

Programa 4 (P4)
Reforma't!

Programa 1 (P1)
Posat' en forma!

Programa 2 (P2)
Cuida't!

Programa 3 (P3)
Respecta!

Programa 4 (P4)
Cultiva't!

Programa 1 (P1)
Associa't!

Programa 2 (P2)
Trobem-nos!

Programa 1 (P1)
Informa't!

Programa 2 (P2)
Passa-t'ho be!

Programa 3 (P3)
Col·labora!

Programa 4 (P4)
Respira!

Treball

Treball

Formació

Esports

Salut

Igualtat

Cultura i
lleure

Cultura i
lleure

Cultura i
lleure

Cultura i
lleure

Cultura i
lleure

Esports

Cultura i
lleure

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Salut

Igualtat

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A3

A3

A3

A2

A3

A4

A3

Cultura i
lleure

A1

A3
A4
A5
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DESENVOLUPAMENT OPERATIU
1. Desenvolupament dels programes i actuacions
1.1. Metodologia
Per implementar aquest PLJ, s’han aprofitat tots els recursos i iniciatives que s’han
presentat en apartats anteriors per tal de crear sinèrgies entre diferents àmbits que
participin, directa i/o indirectament, en la seva implementació, a partir de l’organització
mitjançant la següent classificació:
Infografia 18: Diferents nivells metodològics per la implementació del PLJ (font:
elaboració pròpia)

ACTUACIONS
PROGRAMES
EIXOS
LÍNIES

Per arribar al resultat final, que seria la formulació de les actuacions, cal tenir present una
bona coordinació entre els diferents nivells de treball:
Infografia 19: Nivells metodològics de treball (font: elaboració pròpia)

Institucional
Polític
Tècnic
Participatiu
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Infografia 20: Ampliació dels nivells metodològics per la implementació del PLJ (font:
elaboració pròpia)
Nivell institucional
- Document base: Pla Nacional de Joventut
- Coordinació amb l'Oficina Jove del Montsià (Consell Comarcal del
Montsià)
Nivell polític
- Ple de l'Ajuntament de Masdenverge
- Regidoria de Joventut

Coordinació
entre nivells

- Altres regidories
Nivell tècnic
- Creació d'una comissió formada pel Regidor/a de Joventut, responsable
de l'entitat representativa de la joventut local, tècnic/a de joventut i
altres tècnics implicats.
Nivell participatiu
- Coordinació directa entre la Regidoria de Joventut i l'entitat
reprsentativa de la joventut del municipi.
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1.2. Formulació de les actuacions
Infografia 21: Resum metodològic de les actuacions per indicacions cromàtiques (font:
elaboració pròpia)

Línia
1

Línia
2

Línia
3

Línia
4

A) Línia 1: EMANCIPACIÓ
L1-P1-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

Emancipació
Habitatge
Emancipa’t!
Servei d’assessorament i informació sobre habitatge.
 Mantenir als joves informats sobre la construcció
d’habitatges al nostre poble.
 Crear espais d’interlocució social en matèria
d’habitatge jove.
Es disposarà d’un servei d’informació al jovent del poble
per comunicar tot el que fa referència a l’habitatge:
promoció d’habitatge, parcel·les, ajuts al lloguer i
rehabilitació,... Es realitzaran, si s’escau, xerrades
informatives amb el suport de l’Oficina d’Habitatge
Comarcal per mantenir la informació. També es tindrà
línia directa amb l’arquitecte municipal.
 Nombre de joves que han fet consulta del servei.
 Promoció de nous habitatges.
 Nombre de lloguers per a joves realitzats.
 Arquitecte municipal
 Oficina d’Habitatge Comarcal
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L1-P2-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L1-P2-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Emancipació
Treball
Reactiva’t!
Informació i assessorament laboral (servei Activa’t).
 Potenciar el servei de l’Activa’t al municipi.
 Crear una coordinació de treball entre la persona
tècnica i les persones joves que volen millorar la
seva situació laboral.
El servei Activa’t és un servei vinculat al Consell
Comarcal que porta a terme accions d’inserció laboral.
La tècnica responsable té la seu habitual a Santa Bàrbara,
des d’on realitza les seves accions d’informació,
orientació i inserció per persones que desitgin millorar la
seva situació ocupacional. L’objectiu seria fomentar
aquest servei al municipi, potenciar la figura de l’agent
tècnic i, al mateix temps, buscar la possibilitat d’ampliar
el servei periòdicament al poble.
 Nombre de joves que han fet consulta del servei.
 Nombre de joves que han seguit un itinerari
d’inserció.
 Persones inserides o que hagin millorat la seva
situació laboral.
 Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
 Tècnic/a servei Activa’t

Emancipació
Treball
Reactiva’t!
Informació i assessorament de foment de l’autoocupació
i autoempresa.
 Fomentar la cultura emprenedora.
 Facilitat eines i mecanismes bàsics per generar
sinèrgies que fomentin l’autoocupació i la creació
de noves empreses.
A partir de la figura de l’AODL, aportarà informació a
tot aquell que ho demani, i realitzarà els tràmits pertinents
i necessaris i donarà suport i assessorament en matèria
d’emprenedors empresarials i creació de noves empreses,
realitzarà projectes d’iniciatives locals d’innovació i
ocupació.
Participació en programes de difusió empresarial.
Recerca d’ajuts, subvencions i fonts de finançament.
Al mateix temps, hi haurà una línia directa amb el servei
d’emprenedoria de l’Ajuntament d’Amposta (entitat que
centralitza els serveis a nivell comarcal) i l’Agència de
Desenvolupament del Consell Comarcal, per dotar
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Indicadors d’avaluació

Recursos

L1-P3-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L1-P3-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

d’eines i mecanismes a aquelles persones que vulguin
crear un nou projecte empresarial.
 Nombre de joves inscrits a la borsa de treball.
 Projectes d’autoocupació iniciats.
 Empreses creades.
 Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
 Servei d’emprenedoria Ajuntament d’Amposta

Emancipació
Treball
Ocupa’t!
Gestió, dinamització, millora i ampliació de la borsa de
treball.
 Facilitar informació sobre el món laboral del
treball al jovent.
 Afavorir la tasca de buscar feina als nostres joves.
Reorientar i recuperar la borsa de treball per recaptar les
dades del jovent que està en situació d’atur o en procés
de millora laboral, mitjançant ítems com la tipologia de
feina, experiència professional, estudis cursats, formació
específica, disponibilitat horària, entre d’altres,...
Aprofitant la tasca de la tècnica del servei Activa’t, es
poden penjar les diferents ofertes laborals, aprofitant les
xarxes socials i els panells informatius físics al PIJ local.
 Nombre de joves inscrits a la borsa.
 Projectes d’autoocupació iniciats.
 Empreses creades.
 Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
 Tècnic/a servei Activa’t

Emancipació
Treball
Ocupa’t!
Informació sobre programes vinculats a la formació i
ocupació.
 Facilitar informació sobre el món laboral del
treball al jovent.
 Afavorir la tasca de buscar feina als nostres joves.
Anualment, des del Servei d’Ocupació de Catalunya, es
projecten diferents programes per fomentar l’ocupació
entre la població jove. En aquest sentit, destacar
programes com:
 Contractació joves en pràctiques beneficiaris de
la Garantia Juvenil.
 Foment de la contractació de joves
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Indicadors d’avaluació










Recursos

L1-P4-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos




Programa Singulars- Anem per feina
Programa 30 plus
Enfeina’t
Referent Ocupació Juvenil
Altres similars
Nombre de joves que han fet consulta del servei.
Joves que han entrat en algun dels programes o
similars.
Inscripció de joves al Sistema Nacional de la
Garantia Juvenil
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
Tècnic/a del servei Activa’t

Emancipació
Formació
Reforma’t!
Implicar, informar i organitzar accions de formació i
qualificació.
 Fomentar la formació entre la població jove sense
estudis i/o amb altres motivacions.
 Informar de les diferents possibilitats d’accés a
programes de qualificació i formació presents
actualment.
Facilitar a la població jove l’accés a la formació
ocupacional des de diferents àmbits, principalment socials,
esportius i/o sanitaris. En anys anteriors, la Regidoria de
Joventut subvencionava part de la matrícula a joves que
realitzaven diferents tipologies de cursos com de
monitoratge de lleure, direcció de lleure infantil i juvenil,
vetlladors/es, monitoratge de menjador, etc. En aquest
sentit, la voluntat és continuar facilitant a la població jove
l’accés a aquesta formació, a partir d’accions informatives,
coordinació amb els ens que ho organitzen, campanyes de
difusió, etc. Es posarà també èmfasi en informar i posar en
valor els diferents programes del SOC en matèria de
qualificacions professionals, mobilitat laboral, etc.
Es realitzaran, si s’escau, jornades informatives per tal que
coneguin les diferents possibilitats existents.
 Nombre de joves que han fet consulta del servei.
 Joves que han entrat en algun dels programes o
similars.
 Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
 Tècnic/a del servei Activa’t
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L1-P4-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

Emancipació
Formació
Reforma’t!
Aconseguir accions formatives pel conveni amb
l’Agència de Desenvolupament del Montsià.
 Dotar d’accions formatives a la població jove
local.
 Aconseguir una major col·laboració entre
l’ajuntament i el Montsià Actiu.
L’Ajuntament de Masdenverge te un conveni amb el
Consell Comarcal del Montsià per al projecte Montsià
Actiu. Aquest projecte, entre altres accions, inclou la
possibilitat de realitzar accions formatives a aquells
ajuntaments que així ho sol·licitin, vinculades
principalment a la formació professionalitzadora. En aquest
cas, seria interessant sol·licitar per l’anualitat 2025 un curs
formatiu per a joves del municipi.
 Joves que s’han inscrit al curs (del municipi i/o de
fora).
 Grau de satisfacció del curs per part de les
persones usuàries.
 AODL
 Tècnic/a de Joventut
 Centre Masdenverge Actiu
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B) Línia 2: BENESTAR
L2-P1-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L2-P1-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius
Descripció

Benestar
Esports
Posa’t en forma!
Implicar la població jove en la participació en entitats
esportives del municipi de Masdenverge.
 Aconseguir una major implicació del jovent en
les entitats esportives locals.
 Fomentar i informar per la formació en matèria
esportiva per aconseguir titulacions concretes en
matèria esportiva.
Les entitats esportives són una part fonamental del teixit
associatiu d’un municipi. En aquest cas, a Masdenverge, els
esports amb representació són el futbol, activitats de
muntanya, escacs i bitlles. La clau perquè aquestes entitats
perdurin en el temps, és fomentar la participació de
població jove que pugui aconseguir un relleu generacional
per evitar que l’entitat desaparegui. A banda, la participació
directa com a membres de fet, és a dir, implicar a la població
jove a formar part activament, a partir de facilitar-ne l’accés
com a monitor/es o similars. Cal adreçar-se a estes entitats
per tal de donar-los informació sobretot en el que fa
referència
a
formació
concreta
(monitors/es,
especialistes,...).
 Nombre de joves participants en juntes directives
o estaments de decisió en les diferents entitats
esportives locals.
 Entitats esportives de Masdenverge
 Tècnic/a de Joventut
 Equipaments esportius

Benestar
Esports
Posa’t en forma!
Donar suport a la creació d’un gimnàs municipal.
 Aconseguir la creació d’un espai municipal per a
la realització d’activitat física.
L’activitat física és un aspecte fonamental per la bona salut
de la població, jove i adulta, i és en gran part responsabilitat
dels ens públics de facilitar-ne l’accés. A Masdenverge, es
disposa d’una bona dotació d’equipaments esportius
(piscina, camp de futbol, pistes de pàdel i tennis,...) que
donen cobertura a un públic concret que en fa ús. Tot i això,
en els darrers temps, la demanda per part de la població
d’altres alternatives en matèria física, és un fet contrastat, i
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Indicadors d’avaluació
Recursos

L2-P1-A3
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L2-P2-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

l’ús de gimnasos i espais similars, una realitat. Només cal
tenir present que a municipis propers com Santa Bàrbara, hi
ha 3 iniciatives privades i 1 de públic- privada, o a la Galera,
existeix un espai per la realització d’activitat física que ho
gestiona directament l’ajuntament. En aquest sentit, seria
buscar una fórmula semblant a aquesta perquè, la població
jove principalment, en pogués fer ús a partir d’un espai
públic, d’accés lliure i controlat, aprofitant alguns espais ja
existents al poble, com seria per exemple el pavelló
polivalent.
 Creació de l’espai de foment de l’activitat física.
 Nombre de joves que fan ús d’aquest espai.
 Pavelló polivalent
 Personal responsable pavelló

Benestar
Esports
Posa’t en forma!
Creació i desenvolupament de la Setmana de l’Esport de
Masdenverge, amb diferents activitats esportives.
 Implicar a la població jove en el foment de
l’esport.
 Crear un esdeveniment de caràcter anual i que
perduri en el temps i que fomenti la pràctica
esportiva.
 Dinamitzar i aprofitar els diferents espais i
equipament esportius existents al municipi de
Masdenverge.
Realització de diferents competicions esportives durant els
mesos de primavera-estiu: com ara frontó, bitlles, escacs,
futbol sala, jocs de piscina, tennis, sota l’organització dels
joves però amb el suport de l’Ajuntament de Masdenverge.
 Nombre d’activitats esportives incloses a
l’esdeveniment.
 Nombre de joves participants.
 Equipaments esportius
 Entitats esportives locals

Benestar
Salut
Cuida’t!
Informació i assessorament en matèria d’educació
sexual.
 Facilitar la informació a la població jove de tot el
que pugui vincular-se a l’educació sexual.
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Descripció

Indicadors d’avaluació
Recursos

L2-P2-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació
Recursos

Apropar el sexe segur i adreçar-ho al públic
objectiu segons edats.
L’educació sexual ha de ser un eix bàsic en part de tota
l’educació de la joventut. S’ha de tenir present que avui dia,
les noves tecnologies, xarxes socials i similars, han atrofiat
en molts casos part de l’ensenyança sexual, en molts casos
amb informacions errònies o no ajustades a la realitat que
provoquen una mala concepció del mateix. Per tant, es
valora la realització de diferents activitats, com xerrades,
tallers, exposicions,... que posin de manifest una correcta
informació per tota la població jove i evitin problemes
vinculats, com malalties de transmissió sexual, embarassos
no desitjats, etc.
 Persones joves participants.
 Activitats que s’hagin realitzat.
 Tècnic/a de Joventut
 Personal tècnic autoritzat (personal mèdic,
psicòlegs, etc.).
 Centre Masdenverge Actiu

Benestar
Salut
Cuida’t!
Informació i assessorament en matèria d’educació
alimentària.
 Realitzar accions informatives a nivell alimentari
a persones joves (xerrades, tallers,...).
 Ser un primer punt d’enllaç amb altres ens
superiors en cas de detecció d’algun cas concret.
Els trastorns alimentaris, malauradament, acostumen a ser
un dels principals efectes nocius sobre la salut de la
població jove. Per tant, un dels grans objectius és actuar
sobre aquest problema, amb activitats que puguin ser
d’utilitat: tallers, xerrades, material divulgatiu,...
D’altra banda, no només cal actuar sobre la part negativa,
és a dir, es poden realitzar accions que fomentin la bona
alimentació, com ara tallers de cuina saludable,
demostracions, etc. així com foment de la cuina per a la
població jove.
 Activitats realitzades.
 Joves participants.
 Tècnic/a de Joventut
 Personal tècnic autoritzat (personal mèdic,
psicòlegs, etc.).
 Centre Masdenverge Actiu
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L2-P2-A3
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L2-P3-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Benestar
Salut
Cuida’t!
Informació i assessorament en matèria de problemàtiques
sobre drogues i altres addiccions.
 Facilitar la informació a la població jove de tot el
que pugui vincular-se a problemes de drogues i
altres addicions.
 Facilitar serveis propers en cas que es desitgi
disposar de major informació (canals directes).
Les addiccions a drogues i altres substàncies, legals o no,
constitueixen un risc manifest per tota la població en
general i per la població jove en particular. Aquestes
addicions, molt vinculades també avui dia a les TIC, s’han
vist augmentades amb la pandèmia. En aquest sentit, es
busca apropar informació suficient al jovent, així com
realitzar accions paral·leles, com xerrades, informacions o
tallers, entre altres. En tot cas, cal tenir present la incidència
de les addiccions entre la població més jove i analitzar en
profunditat els efectes nocius que te sobre la salut, així com
l’efecte negatiu que es disposa sobre les persones més
properes al seu entorn.
 Persones que han fet ús del servei.
 Persones que han realitzat les activitats
vinculades (xerrades, tallers, jornades,...).
 Tècnic/a de Joventut
 Personal tècnic autoritzat (personal mèdic,
psicòlegs, etc.).
 Centre Masdenverge Actiu

Benestar
Salut
Respecta!
Accions de suport i informació en matèria d’igualtat i
protecció contra la violència de gènere.
 Fomentar la no discriminació de gènere
 Mostra a la població més jove la necessitat de
lluitar contra la lacra de la violència de gènere
La violència de gènere és un dels grans lastres que arrossega
la nostra societat. Constantment, ens trobem amb casos de
violència, principalment masclista, i no només violència
física, sinó també verbal o laboral. Un dels objectius, en
coordinació amb la Regidoria de la Dona, és dotar a la
població, jove i en general, de recursos per fer front a
aquesta lacra. En aquest sentit, per aquesta anualitat,
s’espera realitzar un curs de defensa personal, aprofitant
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Indicadors d’avaluació

Recursos

L2-P3-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos
L2-P4-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

també els recursos vinguts del Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género. També hi ha previsió de realitzar
altres activitats vinculades, com tallers, exposicions o
jornades informatives.
 Nombre de persones participants
 Nombre d’activitats realitzades
 Impacte i grau de satisfacció d’usuaris i usuàries
 Regidoria de la Dona
 Tècnic/a de Joventut
 Servei d’Informació i Atenció a la Dona

Benestar
Salut
Respecta!
Accions de suport i informació en matèria d’igualtat i
protecció LGTBI.
 Fomentar la no discriminació per raons de sexe.
 Informar i educar a la població més jove sobre la
necessitat de respectar qualsevol tipus de
vivència sexual.
La LGTBI fòbia, com s’ha esmentat també amb la violència
de gènere, és una altra de les lacres de la nostra societat.
Encara hi ha persones que, malauradament, no poden viure
la seva sexualitat en plena llibertat en ple segle XXI pel
qual, la necessitat d’actuar des de l’educació i la formació,
esdevenen claus per evitar conductes violentes contra altres
formes de conviure amb la sexualitat, siguin del tipus que
siguin.
 Nombre de persones participants
 Nombre d’activitats realitzades
 Impacte i grau de satisfacció d’usuaris i usuàries
 Tècnic/a de Joventut

Benestar
Salut
Cultiva’t!
Foment de la lectura entre la població jove del municipi.
 Fomentar la lectura entre tots els grups d’edat del
municipi.
 Promocionar la biblioteca com l’eix vertebrador
de la cultura local del municipi.
La Biblioteca de Masdenverge és un dels principals punts
d’encontre de la cultura del municipi. S’ha contemplat que,
grups d’edat més adolescents, acostumen a no tenir tant
impacte a nivell de participació a les biblioteques. Per
aquest motiu, el principal objectiu d’aquesta actuació és
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Indicadors d’avaluació
Recursos

L2-P4-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius
Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

arribar al màxim nombre d’estrats de població possible,
amb activitats de foment de la lectura, com clubs de lectura
juvenil, activitats de lectura, presentació de novetats, etc.
 Nombre d’activitats realitzades.
 Nombre de joves participants.
 Tècnic/a de Joventut
 Responsable de la biblioteca

Benestar
Salut
Cultiva’t!
Implicar la joventut en la participació en actes de la
Biblioteca Municipal de Masdenverge.

La biblioteca de Masdenverge és, en gran mesura, el centre
neuràlgic de la cultura del municipi. Anualment, es
realitzen tot tipus d’activitats on s’hi realitzen diferents
activitats vinculades principalment a la lectura (i a altres).
La ment també forma part del benestar d’una persona i cal
cultivar-la de forma constant pel qual no s’ha deixar mai de
banda i s’ha d’intentar que la població jove s’impliqui en
les activitats que s’hi desenvolupen. Es poden realitzar
activitats com clubs de lectura juvenils, xerrades d’autor,
recomanacions,... amb participació del jovent.
 Nombre de participants a les activitats.
 Nombre d’activitats realitzades.
 Grau de satisfacció.
 Tècnic/a de Joventut
 Responsable de la biblioteca
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C) Línia 3: ASSOCIACIONISME
L3-P1-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L3-P1-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció
Indicadors d’avaluació

Recursos

Associacionisme
Cultura i lleure
Associa’t!
Fomenta, promocionar i difondre l’associacionisme a l’entitat
entre els joves del municipi.



Seguir potenciant l’associacionisme juvenil, per a
que adoptin un paper protagonista en les
polítiques de joventut.
 Fomentar la cohesió entre el jovent de
Masdenverge de diferents edats.
Coordinació amb les actuacions que té previstes l’entitat,
les quals gestiona part de la partida de la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Masdenverge. Col·laboració i
participació en tots els actes amb intervenció directa.
 Nombre d’activitats realitzades i/o participació,
directa o indirecta, de l’associació.
 Despeses realitzades, indicant la part d’aportació
de l’entitat en concepte de la subvenció
concedida.
 Tècnic/a de Joventut
 Associació de Joves “Fon del Peu”

Associacionisme
Cultura i lleure
Associa’t!
Coordinar les activitats entre la regidoria i l’entitat.





Fomentar la participació juvenil.
Activar a tots els joves del poble.
Fomentar i impulsar noves fórmules de
participació.
Donar suport a qualsevol actuació que organitzi un grup de
joves del poble, aliè a l’Associació Joves Font del Peu.
 Creació de noves iniciatives impulsades des de
l’entitat.
 Manteniment dels grups amb els que s’han dut a
terme iniciatives anteriors.
 Tècnic/a de Joventut
 Associació de Joves “Fon del Peu”

62

Pla Local de Joventut 2022-2025
L3-P1-A3
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació
Recursos

L3-P2-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Associacionisme
Cultura i lleure
Associa’t!
Suport i informació per sol·licitar ajuts i subvencions per
entitats.
 Facilitar la comunicació entre tècnics i entitat de
joves
 Informar de possibles ajuts, subvencions i
finançament per poder dotar econòmicament a
l’entitat juvenil local
Anualment, des de diferents ens i organismes, es treuen
diferents convocatòries d’ajuts per a activitats i projectes
per entitats de caràcter social, cultural, esportiu i recreatiu
per tal de finançar-ho. Molts cops, aquests ajuts, no
arriben a bon port, és a dir, l’entitat o bé o desconeix o bé
no disposa dels mecanismes per poder sol·licitar-ho.
Aquesta actuació ha de servir per establir un canal de
comunicació directe amb el tècnic local per tal que, en
cas que surtin ajuts susceptibles de ser sol·licitats, puguin
demanar-se, ja sigui mitjançant el Consell Comarcal del
Montsià, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Tarragona, el govern de l’estat o fons europeus.
 Nombre d’ajuts sol·licitats
 Ajuts aprovats i quantitats econòmiques rebudes
 Tècnic/a de Joventut
 Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local

Associacionisme
Cultura i lleure
Trobem-nos!
Col·laboració amb altres ens per la organització de trobades
juvenils periòdiques.




Fomentar la participació juvenil
Conèixer de forma directa de les inquietuds,
problemàtiques i aspiracions de la joventut del
territori.
Anualment, s’organitza la Trobada Local de Joves, amb
participació directa del jovent del municipi, on s’hi realitzen
diferents activitats participatives, tallers, debats,... i que
finalitza amb un aperitiu a mode de cloenda. L’objectiu és
saber de forma directa la situació de la joventut local en un
ambient distès i agradable. Cal seguir amb aquesta activitat
i, si s’escau, buscar anar més enllà i intentar que, durant el
quadrienni del pla, es pugui celebrar al municipi una
trobada comarcal de joves de la resta dels municipis del
Montsià.
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Indicadors d’avaluació

Recursos








Nombre de joves que hi participen
Activitats realitzades en el marc de les trobades
Organitzar una trobada comarcal de joves
Oficina Jove del Montsià
Tècnic/a de Joventut
Associació de Joves “Font del Peu”
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D) Línia 4: PARTICIPACIÓ
L4-P1-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L4-P1-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Participació
Cultura i lleure
Informa’t!
Reorganització de les bases de dades de l’entitat de joves.



Reorganització de les bases de dades amb
informació dels joves del municipi i altra
informació d’ús.
 Millorar els diferents canals de comunicació amb
els joves.
En els darrers anys, la pandèmia i la nova realitat social, ha
fet que l’entitat li calgui una millora de les seves dades.
L’objectiu és actualitzar-ho i organitzar els serveis per tal
que sigui més fàcil accedir a la informació i transmetre-ho
a la població objectiu. Cal, en aquest sentit, aconseguir una
base de dades coherent i fidedigna o millorar els canals de
comunicació (xarxes socials, email,...). Cal, en aquest
sentit, un important treball de camp i una bona coordinació
entre les parts implicades, entitat i regidoria.
 Nombre de joves amb informació al sistema de
dades.
 Aprofitament i millora de les xarxes socials
pròpies.
 Tècnic/a de Joventut
 Associació de Joves “Fon del Peu”

Participació
Cultura i lleure
Informa’t!
Millorar el servei de difusió i informació del Punt
d’Informació Juvenil (PIJ).



Millorar i adequar els serveis de difusió i
comunicació de joventut del municipi (xarxes
socials, ebando, web,...).
 Tenir una figura centralitzada (Community
Manager) qui realitzi les accions concretes de
comunicació i difusió.
La difusió i comunicació son factors bàsics per arribar al
màxim nombre de població. En un món totalment
entrellaçat, la necessitat de disposar de mitjans que
connectin les persones, n’és un fet bàsic per funcionar
degudament. Actualment, les xarxes socials representen per
la població jove el principal eix comunicatiu pel qual, si no
es pot garantir unes mitjans de difusió adequats, adaptats i,
sobretot, actualitzats, no es pot arribar a l’èxit. Cal, en
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Indicadors d’avaluació
Recursos

L4-P1-A3
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció
Indicadors d’avaluació
Recursos
L4-P2-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

aquest sentit doncs, que les xarxes socials i els canals de
comunicació amb la població jove, siguin els correctes i
estiguin degudament actualitzats. Ha d’haver-hi, en aquest
sentit, una coordinació essencial entre l’entitat, la regidoria,
els ens participatius (públics i privats) i la/les persona/es
que portin degudament l’actualització dels mitjans de
difusió i comunicació.
 Xarxes socials i/o canals de difusió propis.
 Nombre d’usuaris/es.
 Tècnic/a de Joventut
 Associació de Joves “Fon del Peu”

Participació
Cultura i lleure
Informa’t!
Millorar la coordinació amb la Xarxa Montsià Jove i
l’Oficina Jove del Montsià.
 Aconseguir una línia directa entre la xarxa i la
regidoria.
 Disposar de personal tècnic adient per tal de
poder optar a consultes i altres aspectes vinculats.
 Enfortir de nou la línia directa entre Consell
Comarcal del Montsià i Ajuntament de
Masdenverge.
Anualment, i sempre que les condicions sanitàries ho
permetin, s’organitzen trobades entre joves
 Participació tècnica local a la xarxa
 Tècnic/a de Joventut

Participació
Cultura i lleure
Passa-t’ho bé!
Potenciar el servei TIC a la biblioteca.
 Potenciar el servei TIC de la biblioteca.
 Realitzar activitats vinculades al foment de les
TIC.
 Aconseguir nou maquinari TIC per la biblioteca
per realitzar més actuacions.
La biblioteca municipal disposa d’una sèrie d’ordinadors
per l’ús social, de lleure i de formació. En aquest sentit, un
dels majors usos n’és la de l’oci, és a dir, la població
principalment jove es connecta per realitzar accions de
gaming o similars. Per tant, es pot aprofitar aquest
maquinari per realitzar activitats vinculades, com jocs
online, campionats, concursos, youtubers, influencers i
altres.
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Indicadors d’avaluació
Recursos

L4-P2-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L4-P3-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació

Objectius






Maquinari utilitzat /o nou aconseguit.
Joves participants.
Biblioteca municipal.
Tècnic/a de la biblioteca.

Participació
Cultura i lleure
Passa-t’ho bé!
Realitzar accions de foment de la cultura local (música,
art, teatre,...).
 Apropar la cultura a la població jove.
 Donar suport tècnic i participatiu a la realització
de les activitats culturals que es realitzin al llarg
de l’any.
En el marc de les Jornades Culturals, es realitzen diferents
accions de foment de la cultura, a nivell de música, dansa,
teatre, etc. La Regidoria de Cultura és el principal
responsable d’aquestes activitats, però rep el suport d’altres
regidories com la de Joventut. En aquest cas, des de
Joventut, es busca que sigui el nexe d’enllaç de les activitats
amb la població jove, per tal d’atreure’n el màxim de públic
possible i que es vinculi a l’activitat cultural local.
En el marc d’aquesta actuació, el principal atractiu cultural
són les Jornades Musicals de la Foia, les quals es van
celebrar l’any 2021 la primera edició i que s’espera que
tinguin continuïtat en el temps, amb la voluntat també que
la població jove sigui la principal vertebradora de
l’actuació.
 Nombre de joves que participin en les diferents
activitats culturals anuals.
 Nombre d’activitats de caràcter cultural
organitzades directament per la població objectiu
del pla.
 Regidoria de Cultura
 Tècnic/a de Joventut
 Associació de Joves “Font del Peu”

Participació
Esports
Col·labora!
Fomentar la col·laboració dels joves entre les accions
d’entitats esportives locals en la realització d’accions i
activitats anuals.
 Realització d’activitats vinculades a l’esport.
 Creació d’un calendari anual d’activitats
esportives (jornades esportives).
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Descripció

Indicadors d’avaluació
Recursos

L4-P3-A2
Línia
Eix
Programa
Actuació

Objectius
Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L’esport, com a canal de lleure i salut, és un dels pilars
fonamentals d’aquest pla local. Realització d’activitats
esportives, aprofitant les excel·lents instal·lacions
esportives del municipi. Es preveu crear un calendari anual
amb activitats esportives com futbol sala, tennis, pàdel,
frontó,... i que tingui una forta incidència participativa per
part de la població jove del municipi.
 Persones participants
 Activitats realitzades
 Instal·lacions esportives
 Tècnic/a de joventut
 Entitats esportives

Participació
Cultura i lleure
Col·labora!
Foment de la col·laboració dels joves entre les accions de
caràcter social, cultural, d’identiat i recreatiu locals en la
realització d’accions i activitats anuals.

Al llarg de l’any, Masdenverge celebra diferents activitats
de caràcter sociocultural que, en aquest cas, cal que la
població jove hi tingui un protagonisme cabdal. Cal
destacar, entre altres:
 Dia de Sant Joan
 Festes Majors
 Diada Nacional de Catalunya
 Fira del Caçador
Cal implicar-hi doncs la població jove del poble,
col·laborant directament amb accions com:
 Portar de la flama del Canigó.
 Participant activament en actes concrets de tradició
arrelada al territori a les festes, com poden ser per
exemple els correbous.
 Portar la senyera durant els actes de la Diada
Nacional de Catalunya.
 Participant amb un estand a la Fira del Caçador.
 Nombre de joves participants a les activitats de
caràcter sociocultural.
 Nombre d’activitats amb presència de població
jove.
 Regidoria de Cultura
 Regidoria de Festes
 Regidoria de Turisme
 Tècnic/a de Joventut
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L4-P3-A3
Línia
Eix
Programa
Actuació

Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L4-P3-A4
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

Descripció

Participació
Cultura i lleure
Col·labora!
Implicar als joves en la participació als mitjans de
comunicació locals: Ràdio Joventut i Butlletí Informatiu
Masdenverge.
 Fomentar la participació de la joventut en accions
de difusió i participació comunicativa a nivell
local.
 Foment de la participació en els mitjans de
comunicació locals.
Masdenverge és un dels municipis de la comarca que
disposa de ràdio local. Des dels seus inicis, la participació
de col·laboradors/es ha estat fonamental perquè avui dia,
Ràdio Joventut, segueixi en peu. Per tant, cal seguir
promocionant aquest mitjà de comunicació com a principal
eix de comunicació local, promocionant programació
adreçada a ells, amb la participació de l’entitat de joves, que
puguin disposar d’un programa de ràdio exclusivament per
ells/es. Així com, el mateix amb el Butlletí Informatiu de
Masdenverge (BIM), de seguir potenciant l’apartat vinculat
a l’entitat i als joves del municipi.
 Nombre d’accions realitzades a nivell de mitjans
de comunicació.
 Impacte sobre els mateixos mitjans.
 Ràdio Joventut
 Responsable de l’emissora
 Butlletí Municipal de Masdenverge

Participació
Salut
Col·labora!
Fomentar la participació juvenil en el foment d’activitats
de caràcter sociosanitari.
 Implicar la població jove en activitats solidàries.
 Prendre consciència per part de la joventut
d’actituds positives davant aquest tipus
d’activitats.
 Fomentar la cooperació i la solidaritat.
Aprofitant la repercussió d’actuacions vinculades a la salut
que s’organitzen des de diferents àmbits públics, vinculat a
aspectes de caràcter sociosanitari, cal implicar directament
a la joventut perquè coneguin la situació, així com en
prenguin consciència. En aquest sentit, es vol que, a partir
de l’enllaç que suposa l’entitat de joves del municipi, es
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Indicadors d’avaluació

Recursos

L4-P3-A4
Línia
Eix
Programa
Actuació

Objectius

Descripció

Indicadors d’avaluació

Recursos

L4-P4-A1
Línia
Eix
Programa
Actuació
Objectius

participi
directament
en
activitats
vinculades,
principalment, a les següents actuacions:
 Dia Mundial contra el Càncer
 Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
 Dia Mundial del Donant de Sang
 Dia Mundial contra la SIDA
 Marató de TV3
 Nombre d’activitats realitzades i participació,
directa o indirecta en els esmentats
esdeveniments.
 Regidoria de Salut
 Tècnic/a de Joventut
 Associació de Joves “Font del Peu”

Participació
Igualtat
Col·labora!
Fomentar la participació juvenil en el foment d’activitats
de caràcter social i igualitari (campanyes contra la
violència de gènere, LGTBI,...).
 Nombre d’activitats realitzades i participació,
directa o indirecta en els esmentats
esdeveniments.
Com en altres accions que s’han descrit anteriorment, es
busca que la col·laboració de la joventut del municipi en
actuacions vinculades a campanyes de caràcter social, com
el dia internacional de l’orgull LGTBI, dia internacional de
la dona, dia internacional de la violència contra la dona,...
cal fer partícips a la població jove local en aquest tipus
d’esdeveniments, per tal que la població més jove prengui
consciència i pugui aprendre’n per tal d’evitar mals majors
en el futur. Prevenir abans que curar.
 Nombre d’activitats realitzades i participació,
directa o indirecta en els esmentats
esdeveniments.
 Regidoria de la Dona
 Entitats socioculturals
 Tècnic/a de joventut

Participació
Cultura i lleure
Respira!
Implicar a la joventut a la recuperació d’espais naturals
del municipi.
 Fomentar la participació juvenil en accions de
caràcter mediambiental.
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Descripció

Indicadors d’avaluació
Recursos

Recuperar i/o millorar els espais naturals del
poble
 Facilitar l’accés a zones de d’esbarjo i lleure.
 Conscienciar a la població més jove de la
necessitat de mantenir els espais naturals.
En el marc de les jornades culturals, s’ha establert com una
activitat anual, la realització d’accions de neteja, millora i
recuperació dels principals espais naturals del municipi,
essent aquests l’exterior del Mas de Sant Pau, les basses de
la Foia i la Pinada. Aquesta activitat implica tant accions
mediambientals com també socials, ja que es condiciona al
fet de compartir vivències i experiències entre les persones
que hi participen (caminada, berenar, activitats lúdiques a
l’aire lliure,...). Es preveu doncs que, cada any, es segueixi
amb aquesta activitat, aprofitant el marc del Dia Mundial
del Medi Ambient (5 de juny).
 Nombre de persones participants a les actuacions.
 Espais que han rebut accions de neteja i millora.
 Regidoria de Medi Ambient
 Museu de les Terres de l’Ebre
 Tècnic/a de Joventut
 Associació de Joves “Font del Peu”
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2. Cronograma de les actuacions
Taula 6: Cronograma previst de les actuacions (font: elaboració pròpia)
Línia

Programa
Emancipa’t!

Actuació

Anualitat

Servei d’assessorament i informació sobre habitatge

20222025
20222025
20222025

Emancipació

Informació i assessorament laboral (servei Activa’t).
Reactiva’t!

Ocupa’t!

Benestar

Reforma’t!

Posa’t
forma!

Cuida’t!

en

Informació i assessorament de foment de
l’autoocupació i autoempresa.
Gestió, dinamització, millora i ampliació de la borsa
de treball.
Informació sobre programes vinculats a la formació i
ocupació.
Implicar, informar i organitzar accions de formació i
qualificació ocupacional entre la població jove.
Aconseguir accions formatives pel conveni amb
l’Agència de Desenvolupament del Montsià.
Implicar la població jove en la participació en entitats
esportives del municipi de Masdenverge.

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2022
20222024
2023
2025
2024

Donar suport a la creació d’un gimnàs municipal.

2024

Creació i desenvolupament de la Setmana de l’Esport
de Masdenverge, amb diferents activitats esportives.
Informació i assessorament en matèria d’educació
sexual.

20222025
20222024
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Respecta!

Participació

Associacionisme

Cultiva’t!

Associa’t!

Trobem-nos!

Informa’t!

Informació i assessorament en matèria d’educació
alimentària.
Informació i assessorament en matèria de
problemàtiques sobre drogues i altres addiccions.
Fomentar la mobilitat a peu i/o en bicicleta com
alternativa a la motoritzada.
Accions de suport i informació en matèria d’igualtat
i protecció contra la violència de gènere.
Accions de suport i informació en matèria d’igualtat
i protecció LGTBI.
Fomentar la lectura entre la població jove del
municipi.
Implicar la joventut en la participació en actes de la
biblioteca.
Fomentar, promocionar i difondre l’associacionisme
a l’entitat entre els joves del municipi.
Coordinar les activitats entre la regidoria i l’entitat de
joves.
Suport i informació per sol·licitar ajuts i subvencions
per entitats.
Col·laboració amb altres ens per la organització de
trobades juvenils periòdiques.
Reorganització de les bases de dades de l’entitat de
joves.
Reforçar el servei del PIJ amb la millora i coordinació
amb els serveis tècnics presents a l’ajuntament.
Millorar la coordinació amb la Xarxa Montsià Jove i
l’Oficina Jove del Montsià.

20222025
20222025
20222025
2022
2024
20222025
20222025
20222025
20222025
20222025
2024
2022
2023
2023
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Passa-t’ho
bé!

Col·labora!

Respira!

Potenciar el servei TIC a la biblioteca.
Realitzar accions de foment de la cultura local
(música, art, teatre,...).
Fomentar la col·laboració dels joves entre les accions
d’entitats esportives locals en la realització d’accions
i activitats anuals.
Foment de la col·laboració dels joves entre les
accions de caràcter social, cultural i recreatiu locals
en la realització d’accions i activitats anuals.
Implicar als joves en la participació als mitjans de
comunicació locals: Ràdio Joventut i Butlletí
Informatiu Masdenverge.
Fomentar la participació juvenil en el foment
d’activitats de caràcter sociosanitari (Marató de TV3,
Mulla’t per l’esclerosi múltiple,...).
Fomentar la participació juvenil en el foment
d’activitats de caràcter social i igualitari (campanyes
contra la violència de gènere, LGTBI,...).
Implicar a la joventut a la recuperació d’espais
naturals del municipi.

20242025
20222025
20222025
20222025
20222025
20222025
2024
20222025
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3. Recursos
3.1. Tipologia
Es poden definir tres tipus de recursos:
Infografia 22: Recursos per la implementació del pla (font: elaboració pròpia)

Recuros
Humans

Recuros
funcionals

Recursos
econòmics

3.2. Recursos humans
Es poden definir entre recursos directes i indirectes. En aquest sentit, els recursos humans
directe serien aquells dedicats exclusivament per al treball d’implementació, control,
gestió i avaluació de les actuacions previstes. D’altra banda, els indirectes, serien aquells
recursos que participen en la implementació del pla però que no pengen directament, és
a dir, que corresponen a altres àrees i/o departaments i que poden participar en algunes
activitats del pla. Serien:
Infografia 23: Recursos humans (font: elaboració pròpia)
RRHH

Directes

Tècnic/a
de
joventut

Indirectes

Oficines

Vinculats

Personal
tècnic

Brigada

Ràdio

Biblioteca

Tècnics
compartits

AODL

Personal
entitats

Treballadora
social

Arquitecte
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3.3. Recursos econòmics
El pressupost de la regidoria de joventut per l’any 2022, és de TRES MIL EUROS
(3.000,00€) per anualitat. Una part d’aquesta quantitat s’atorga directament de la Direcció
General de Joventut, a partir de la justificació anual del treball anual realitzat.
A continuació, es detallen les fonts d’ingressos econòmics per a la partida municipal en
polítiques de joventut i la previsió en relació a la distribució del pressupost en les accions
definides al Pla Local de Joventut (anual):
Taula 7: Pressupost de les actuacions previstes per anualitat (font: elaboració pròpia)

Ingressos

Concepte
Import
Regidoria de Joventut (Ajuntament de 3.000,00€
Masdenverge)
Direcció General de Joventut
3.139,23€
Subtotal 6.139,23€

Despeses

Concepte
Despeses de les activitats
Despeses de materials
Altres despeses

Balanç

0,00€

Import
3.000,00€
2.000,00€
1.139.23€
Subtotal 6.139,23€

Cal tenir present però que, per cada anualitat, el pressupost pot variar en funció de les
activitats previstes, del finançament que es contempla i de les necessitats observades,
essent aquest un pressupost condicional i aproximat que es preveu que es posi en
funcionament per cada anualitat.
3.4. Recursos funcionals
L’Ajuntament de Masdenverge disposa d’un ampli ventall d’equipaments socials,
culturals i esportius per tal de portar a terme totes les actuacions previstes amb les
màximes garanties. Destacar:
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Infografia 24: Recursos funcionals de Masdenverge (font: elaboració pròpia)

Socioculturals
• Centre Masdenverge Actiu (biblioteca, local joves, centre
d'interpetació, escola de música, punt d'informació)

Esportius
• Instal·lacions esportives municipals (camp de futbol, pista de
pàdel, pista de tennis, frontó, mini futbol, camp de bitlles)

Socials
• Local Ràdio Joventut
• Local parroquial

Edcuatius
• Escola Rosa Gisbert
• Llar d'infants municipal
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4. Pla de comunicació
Taula 8: Pla de comunicació previst
Línia

Programa

Emancipació

Emancipa’t!

Reactiva’t!

Ocupa’t!

Benestar

Reforma’t!

Posa’t
forma!

Cuida’t!

en

Actuació

Pàgina
web

Servei d’assessorament i informació sobre habitatge



Informació i assessorament laboral (servei Activa’t).



Informació i assessorament de foment de
l’autoocupació i autoempresa.
Gestió, dinamització, millora i ampliació de la borsa
de treball.
Informació sobre programes vinculats a la formació i
ocupació.
Implicar, informar i organitzar accions de formació i
qualificació ocupacional entre la població jove.
Aconseguir accions formatives pel conveni amb
l’Agència de Desenvolupament del Montsià.
Implicar la població jove en la participació en entitats
esportives del municipi de Masdenverge.

Ràdio

Butlletí
informatiu

Xarxes
socials

Ebando























Altres





































Donar suport a la creació d’un gimnàs municipal.











Creació i desenvolupament de la Setmana de l’Esport
de Masdenverge, amb diferents activitats esportives.
Informació i assessorament en matèria d’educació
sexual.
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Respecta!

Participació

Associacionisme

Cultiva’t!

Associa’t!

Trobem-nos!

Informa’t!

Informació i assessorament en matèria d’educació
alimentària.
Informació i assessorament en matèria de
problemàtiques sobre drogues i altres addiccions.
Fomentar la mobilitat a peu i/o en bicicleta com
alternativa a la motoritzada.
Accions de suport i informació en matèria d’igualtat i
protecció contra la violència de gènere.
Accions de suport i informació en matèria d’igualtat i
protecció LGTBI.
Fomentar la lectura entre la població jove del
municipi.
Implicar la joventut en la participació en actes de la
biblioteca.
Fomentar, promocionar i difondre l’associacionisme a
l’entitat entre els joves del municipi.
Coordinar les activitats entre la regidoria i l’entitat de
joves.
Suport i informació per sol·licitar ajuts i subvencions
per entitats.







































































Col·laboració amb altres ens per la organització de
trobades juvenils periòdiques.



Reorganització de les bases de dades de l’entitat de
joves.
Reforçar el servei del PIJ amb la millora i coordinació
amb els serveis tècnics presents a l’ajuntament.
Millorar la coordinació amb la Xarxa Montsià Jove i
l’Oficina Jove del Montsià.
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Passa-t’ho
bé!

Col·labora!

Respira!

Potenciar el servei TIC a la biblioteca.











Realitzar accions de foment de la cultura local
(música, art, teatre,...).
Fomentar la col·laboració dels joves entre les accions
d’entitats esportives locals en la realització d’accions
i activitats anuals.
Foment de la col·laboració dels joves entre les accions
de caràcter social, cultural i recreatiu locals en la
realització d’accions i activitats anuals.
Implicar als joves en la participació als mitjans de
comunicació locals: Ràdio Joventut i Butlletí
Informatiu Masdenverge.
Fomentar la participació juvenil en el foment
d’activitats de caràcter sociosanitari (Marató de TV3,
Mulla’t per l’esclerosi múltiple,...).
Fomentar la participació juvenil en el foment
d’activitats de caràcter social i igualitari (campanyes
contra la violència de gènere, LGTBI,...).
Implicar a la joventut a la recuperació d’espais
naturals del municipi.
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AVALUACIÓ
L’avaluació del PLJ és el darrer pas a tenir present per comprovar l’eficàcia i eficiència
del pla i les seves conseqüències. En aquest sentit, es pot parlar de l’avaluació com el pas
imprescindible per comprovar si s’han detectat correctament les necessitats, si s’han
implementat les correccions i si s’ha donat resposta a la solució dels problemes.
L’avaluació s’ha d’analitzar des de tres àmbits:
Infografia 25: Parts de l’avaluació (font: elaboració pròpia)

Necessitats

Procés

Resultats

En aquest sentit doncs, un cop tenim clar quins àmbits o parts contempla l’avaluació del
pla, caldrà determinar què s’avaluarà. Així doncs:
Infografia 26: Metodologia d’avaluació (font: elaboració pròpia)
A) Què s’avalua?

Fase de
disseny

Transversalitat
Coherència
Claretat
Avaluabilitat
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Fase
d'implementació

Eficiència
Eficàcia
Impacte
Visibilitat
Cobertura

B) Qui avalua?
Fase
d'implementació

Població objectiu (joves)
Agents socials participants
Tècnics
Regidoria de Joventut
Consell Comarcal del Montsià
Direcció General de Joventut

C) Com s’avalua?
Fase
d'implementació

Qualitativament: observacions,
reunions, talles grupals, dinàmiques
de grup, participació,...
Quantitativament: enquestes,
entrevistes, registres de partipació,
qüestionaris,...
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AJUNTAMENT DE MASDENVERGE
Regidoria de Joventut
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