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1. PRESENTACIÓ
Aquest 2016 l’Ajuntament de la Sénia elabora el seu quart Pla Local de Joventut. Fins avui,
les polítiques de joventut locals s’havien basat en els eixos marcats pel Pla Local de
Joventut 2012 que, entre d’altres, destacaven els eixos d’habitatge, treball i educació.
Ara, presentem el Pla Local de Joventut 2016-2019 que, partint de la intenció d’oferir serveis
als ciutadans, pretén consolidar les polítiques de joventut que emmarquen els eixos de
treball vers els joves i fer-ne difusió.
L’anàlisi de la realitat que s’ha realitzat a la Sénia permetrà conèixer com és la població
juvenil, què és el que fa i què és el que vol i com ho vol.
L’anàlisi esdevé una eina imprescindible per a l’elaboració del Pla. Aquest anàlisi és un
recurs imprescindible per a l’anàlisi evolutiu de la població juvenil, i de les polítiques juvenils
realitzades fins ara.
Per aconseguir aquesta missió ens hem plantejat una sèrie d’objectius que s’han anat
assolint amb el desenvolupament del projecte: fer una anàlisi de la realitat, definir i detallar
els objectius i les actuacions en matèria de joventut i definir mecanismes de seguiment i
avaluació de les actuacions previstes.
L’elaboració d’aquest pla ha estat liderada per la Regidoria de Joventut, però no hauria estat
possible sense l’ajuda i la col·laboració de tots els departaments de l’Ajuntament de la
Sénia, tant dels seus responsables polítics com tècnics; dels joves del nostre municipi; de
l’IES la Sénia i de les entitats culturals del municipi.
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2. CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
La comarca del Montsià és la més meridional de Catalunya. Està situada en una zona de
trànsit entre les comunitats autònomes d’Aragó i de València i molt a prop de dos Parcs
Naturals, el del Delta de l’Ebre i el dels Ports.
La nostra comarca és una zona semirural formada per 12 municipis amb una població de
68.5241 habitants i amb un elevat índex de població immigrant, principalment dels països del
nord d’Àfrica i dels països de l’Est, concretament de Romania. Tant es així que en alguns
pobles els immigrants suposen entre un 12% i un 18% de la població.
Dels 12 municipis la meitat té menys de 2.000 habitants i un baix nivell d’industrialització. En
general, es tracta d’una comarca que fins fa 25 anys es dedicava, quasi exclusivament, a
l’agricultura: oliveres, fruiters i cultiu de l’arròs. A l’actualitat queden molt poques famílies que
visquin de l’agricultura i, en els pobles més petits, la gent tendeix a anar-se’n a treballar fora.
La comarca del Montsià està formada actualment per dotze municipis: Alcanar, Amposta,
Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita,
Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia i Ulldecona.
El Montsià no es caracteritza per tenir una bona xarxa de comunicacions. La seva llunyania
dels centres neuràlgics d’activitat política i econòmica no ha afavorit la creació
d’infraestructures adequades en tots els punts e la comarca.
Aquesta situació ha anat millorant en els últims anys, però tot i això no és suficient.
La Sénia és un municipi situat al oest de la comarca del Montsià i un dels més meridionals
de Catalunya. Els 108 km2 del terme limiten pel costat del Matarranya amb Beseit, pel Baix
Maestrat amb Fredes, la Pobla de Benifassà, el Ballestar i Rossell; amb Ulldecona i el Mas
de Barberans pel costat del Montsià, i amb Roquetes i Alfara de Carles pel Baix Ebre. El riu
de la Sénia marca la divisió administrativa entre el Principat i el País Valencià, però els
mercats d'influència es reparteixen a banda i banda (Tortosa i Vinaròs).
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Mapa de situació de la Sénia a la comarca del Montsià

Habitants:
Al juliol de 2016, la Sénia té 5.862 habitants.

Activitats productives:
L’activitat més important de la Sénia sempre ha estat la fabricació i comercialització de
mobles, tot i que actualment aquesta s’ha vist reduïda notablement com a conseqüència de
la crisi en el sector immobiliari. Pel què fa a l’agricultura, el cultiu més representatiu és
l’olivera.
Un altra activitat important és l’aprofitament de la fusta, que és la base del desenvolupament
industrial lligat al sector del moble, a partir dels anys seixanta. A l’actualitat, el nombre total
d’empreses fins fa poc era de cent cinquanta-vuit, sense incloure els petits comerços, de les
quals unes seixanta es dedicaven al sector de fusta. A data d’avui moltes d’aquestes
empreses s’han vist afectades per la crisi en la construcció pel que han hagut de tancar les
seves portes; aquest tancament ha és tant recent que encara no existeixen xifres exactes
del nombre d’empreses que actualment continuen prestant els seus serveis comercials.
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Pel que fa al turisme, el principal atractiu de la nostra població és sense cap dubte, el Parc
Natural dels Ports, tot i que actualment s’està posant en valor el Camp d’Aviació, i els
elements històrics del centre del poble (safareigs, antics molins, cases emblemàtiques, etc.)

Índex de Joventut:
Percentatge de joves (15-29 anys) del municipi sobre el total de la població

Índex de Joventut= població de 15-29 anys * 100
Població total

Índex J. 2001 = 22’78 %
Índex J. 2003= 23’4 %
Índex 2006= 22’71 %
Índex J. 2008= 21’53 %
Índex J. 2012= 17,5%
Índex J. 2016 = 15,69 %2

2

Font: Padró municipal
6

Ajuntament de la Sénia
Regidoria de Joventut

Pla local de joventut 2016- 2019

Índex d’Immigració juvenil:
Percentatge de joves immigrants (15-29 anys) respecte al total de la població del mateix
grup d’edat (sense comptar amb els immigrants de la UE)
Índex 2001: 13’31%
Índex 2006: 32’35%
Índex 2016: 4 %
La diferència amb els anys anteriors, és fruit de que fins el 2006 la població Romanesa
estava inclosa dins de la població immigrada que aquí s’observa, atès que Romania no
formava part de la Unió Europea; des de l’any 2007 aquest país va entrar a formar part
d’aquesta associació de països, pel què al càlcul del 2010 no apareixen contemplats i la xifra
ha disminuït notablement.

Percentatge de joves immigrants
respecte el total de població de 15 a 29 anys

4%

96%

total joves

total immigrants
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3. CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS
Pel que fa a les característiques estructurals del nostre municipi, diferenciarem el que
considerem recursos humans, recursos financers i recursos funcionals, i els passem a definir
a continuació.

Recursos Humans:
Des de novembre de 2004 es contempla, per primer cop, la figura del tècnic de Joventut
dintre del personal de l’Ajuntament de la Sénia. Aquesta figura es destina, principalment, per
a la atenció del Punt d’Informació Juvenil, però també assumeix tasques de dinamització i
gestió de la Regidoria de Joventut.
Des del mes de novembre de 2006 l’Ajuntament va contractar una persona a jornada
complerta i amb dedicació parcial a la Regidoria de Joventut per tal de realitzar les tasques
d’atenció del Punt d’Informació Juvenil i dinamització i gestió de les polítiques de joventut.
D’altra banda es compta amb el personal d’altres regidories: cultura, mitjans de comunicació,
acció social, festes populars, festes majors, medi ambient, dinamització econòmica i esports.
Per tant, l’Ajuntament de la Sénia té la voluntat de coordinar les diferents iniciatives locals i
vetllar pel compliment de la transversalitat.
Cal destacar la important tasca realitzada des de la Comissió de Joves, ja que es pot
comptar amb la participació voluntària d’un grup de joves locals per dur a terme tasques de
planificació d’activitats juvenils.

Recursos Financers:
Segons els pressupostos aprovats en Ple en data 29 de desembre de 2015
Partida ordinària de despeses del consistori= 3.778.836,21€
Partida Regidoria de Joventut per activitats= 9.450 €
Percentatge (índex pressupost joventut)= 0’25%

Recursos Funcionals:
El Punt d’Informació Juvenil – Espai Jove i el Telecentre: ambdós serveis es troben en el
mateix local. L’horari d’obertura és de 15.00 a 19.30 hores, de dimarts divendres i de 16.00h
a 19.30h els dissabtes.
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Actualment el Telecentre realitza funcions de consultes a través d’Internet i es realitzen
cursos de formació en les noves tecnologies, anglès, suport als estudiants de l’IOC, etc.
El Punt d’Informació Juvenil realitza tasques d’assessorament en diversos temes com
habitatge, treball i formació i també informa de les diverses activitats culturals, esportives i
lúdiques que es realitzen en el municipi i a la comarca del Montsià.
L’Espai Jove és un espai de reunió, un lloc de trobada entre els joves on poder gaudir del
seu temps lliure, al mateix temps que fer tallers, poder estudiar, disposar d’Internet, i de
materials diversos per gaudir del temps lliure (PlayStation, tenis taula, jocs de taula ...).
Per tal de dinamitzar l’espai s’ha contractat una persona encarregada de la gestió de l’espai,
i es compta amb la col·laboració de la Comissió de Joves per tal d’aportar noves propostes i
idees per fomentar les activitats del centre.
Altres espais municipals utilitzats per un gran nombre de joves i que estan gestionats per
altres departaments o entitats no pròpiament juvenils:
-

Centre d’entitats, on estan ubicades dues de les entitats juvenils locals.

-

Instal·lacions esportives: pavelló poliesportiu, piscines municipals, camp de futbol i
“antic” poliesportiu.

-

Casa de cultura

-

Biblioteca municipal

La Sénia compta amb 3 entitats juvenils locals. Les entitats juvenils locals que actualment
realitzen activitats o tenen previsió de fer-les són:
-

Club Slot: entitat destinada a la pràctica de l’slot i altres activitats lúdico-esportives.

-

Grups de Musica de la Sénia: associació formada pels diferents grups de música local.

-

Associació de Joves Seniencs: associació formada per joves d’entre 17 i 32 anys,

destinada a l’organització d’activitats lúdiques, culturals, formatives, ... destinades al sector
jove de la població. Es una entitat legalment constituïda.
No obstant això, hi ha altres entitats locals que no són pròpiament juvenils, però que
alberguen un gran nombre de socis/es joves i que realitzen activitats destinades a aquest
tipus de població: Agrupació Musical Senienca, Joventuts Unides, Centre Excursionista
Refalgarí, Trail CER, Club de Birles, Club Rítmica la Sénia, etc.
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4. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL A LA SÉNIA
Conèixer la realitat juvenil és un objectiu bàsic per determinar els àmbits que han pogut ser
objecte de canvi de la nostra societat. Per tant, és un pas previ imprescindible per planificar
polítiques de joventut adequades a la realitat i a les necessitats dels joves.
Seguint aquesta línia s’ha realitzat aquest estudi que ens ha permès conèixer més els joves
del municipi, els seus problemes i necessitats, així com la realitat i l’entorn en que viuen.
L’anàlisi s’ha dividit en tres fases:
˙ Visualització de les polítiques de joventut  posant de relleu les activitats que es
programen des de l’Ajuntament adreçades, directa o indirectament, als joves.
˙ L’anàlisi quantitatiu  utilitzant les dades estadístiques facilitades per l’IDESCAT, el
Padró Municipal i l’Observatori Català de la Joventut.
˙ L’anàlisi qualitatiu  realitzat amb les informacions extretes dels grups de discussió
amb joves, enquestes i dels grups de professionals o agents socials del municipi.

4.1 Visualització de les Polítiques de Joventut
La visualització serà el primer pas per elaborar el nostre Pla de Joventut. Aquesta consisteix
en visualitzar les polítiques de joventut que s’han dut a terme fins ara al nostre poble, amb la
finalitat d’observar a quines necessitats dels joves estem donant resposta actualment.
Per a la visualització de les polítiques de joventut s’ha tingut en compte totes aquelles àrees
que, de forma directa o indirecta, han realitzat actuacions adreçades als joves. Aquestes
s’han classificat segons els eixos: Emancipació i Participació.
El contacte diari entre la tècnica de joventut i altres tècnics de l’ajuntament condueix a la
realització d’unes pràctiques en matèria de joventut coordinades entre els diferents
departaments. Aquests programes posen l’èmfasi en les polítiques transversals.
Principalment, les regidories que major contacte tenen en matèria de joventut són Esports,
Cultura, Ensenyament, Immigració, Acció Social i la figura de l’AODL de l’Ajuntament.
La interinstitucionalitat ha de reflectir les actuacions i els programes desenvolupats per
diferents administracions i que estan destinats als joves del nostre territori.
En els últims anys s’ha aconseguit un major contacte amb els tècnics del Consell Comarcal
del Montsià que ha propiciat un major nivell de participació e implicació en les polítiques
10
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comarcals. Per tant, podem dir que hem passat d’una postura merament receptiva a una
major implicació de la regidoria de joventut en les decisions comarcals.
La Participació Jove ha de reflectir les actuacions i els programes desenvolupats pel teixit
associatiu, formalitzat o no, en matèria juvenil i dins el nostre àmbit territorial.
Podem afirmar que durant els darrers anys s’ha consolidat la participació juvenil en les
decisions locals. La Comissió de Joves és una eina de treball conjunta entre els joves del
poble i l’administració local. Es realitzen reunions periòdiques per tal de decidir les
actuacions que es realitzaran des de la regidoria de joventut, per compartir idees i inquietuds
pel bé dels joves del municipi. Bàsicament es proposa, organitza i col·labora amb activitats
principalment de caire festiu, cultural i esportiu. Tot i això es tracten altres temes referents a
tots els eixos fonamentals del desenvolupament de les polítiques de joventut.
A continuació es presenta esquemàticament la visualització de polítiques del municipi dutes
a terme durant l’any i on es recullen les activitats realitzades per les diferents regidories de
l’Ajuntament de la Sénia.

EMANCIPACIÓ
Polítiques d’accés al món del treball:
Programa d’actuació

Col·laboracions

1. Borsa de treball

1. Dept. Ocupació

2. Plans d’ocupació

2. Dept. Dinamització econòmica

3. Jornades d’orientació laboral

3. Dept. Dinamització econòmica

4. Formació envers l’emancipació

4. Dept. Joventut

5. IPI (Itinerari Personal d’Inserció)

5. Dept. Ocupació

Polítiques Culturals i Esportives:
Programa d’actuació

Col·laboracions

1. Maskara’t (Setmana Jove)

1. Dept. Joventut

2. Jornades Culturals

2. Dept. Cultura

3. Cinema a la Fresca

3. Dept. Joventut i Cultura

4. Concerts Festes Majors

4. Dept. Joventut i Festes Majors
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5. Jornades Esportives

5. Dept. Esports

6. Escola Esportiva Municipal

6. Dept. Esports

7. Campionats esportius

7. Dept. Esports

8. Carnestoltes

8. Dept. Cultura

9. Pista Sound (concerts grups música locals)

9. Dept. de Joventut

10. Lipdub la Sénia m’agrada

10. Dept. de Joventut

11. Gimcana dels atrevits

11. Dept. de Joventut i Festes

12. Disco mòbil – Nit Reis

12. Dept. de Joventut

Polítiques Educatives:
Programa d’actuació

Col·laboracions

1. Projecte Formació Alternativa

1. Dept. Joventut

2. Formació en les noves tecnologies

2. Dept. Joventut

3. Casal d’estiu Espavil

3. Dept. Acció Ciutadana i Joventut

4. Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esports

4. Dept. Esports

5. Curs de monitor de menjador i t. escolar

5. Dept. Joventut i C.C. Montsià

6. Curs de monitor de lleure

6. Dept. Joventut

7. Espavila’t (cursos temàtiques diverses)

7. Dept. de Joventut

8. Curs sobre les aplicacions Android

8. Dept. Dinamització Econòmica

Polítiques d’accés a l’Habitatge:
Programa d’actuació

Col·laboracions

1. Borsa d’Habitatge Jove

1. Dept. Habitatge

2. Informació i assessorament en ajuts al lloguer

2. Dept. Joventut i Habitatge

Polítiques de promoció de la Salut:
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Programa d’actuació

Col·laboracions

1. Tallers i xerrades a l’IES

1. IES, Dept. Acció Ciutadana

2. Campanya donació de sang

2. Dept. de Salut

Cohesió social:
Programa d’actuació

Col·laboracions

1. Cursos de llengua per a nouvinguts

1. Dept. Immigració

2. Festa de la Diversitat

2. Dept. Immigració i entitats locals

3. Pla d’acollida per als nouvinguts

3. Dept. Immigració

PARTICIPACIÓ
Participació democràtica:
Programa d’actuació

Col·laboracions

1. Suport i col·laboració amb les entitats locals

1. Ajuntament i entitats

2. Comissió de Joves

2. Dept. Joventut i joves voluntaris

3. Elaboració del Pla d’Igualtat

3. Dept. Acció Social i ciutadans

4. Pla Local de Joventut

4. Ajuntament, ciutadans i Comissió de Joves

L’anàlisi de la realitat que s’ha realitzat a la Sénia ha de servir per poder saber com és la
realitat juvenil, què és el que fa i què és el que vol i com ho vol.
Tanmateix la resposta a aquestes preguntes també serveix per a poder analitzar més
detinguda i concretament les polítiques que s’han dut a terme a la població en matèria
d’educació, oci, salut, treball, habitatge, participació…
L’anàlisi esdevé una eina bàsica per a la posterior elaboració del Pla Local de Joventut.
Aquest anàlisi és, a més a més, un recurs imprescindible per poder elaborar nous plans
locals en anys vinents.

4.2

Anàlisi Quantitatiu
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Demografia
En els darrers anys, la població de la Sénia ha experimentat un petit descens fruit de
la crisi econòmica que s’està vivint arreu del territori, molta de la població immigrant
que habitava al nostre municipi ha retornat als seus països de procedència. Aquesta
realitat ens ha de fer plantejar les necessitats d’aquesta població.
La Sénia amb una població de 6.045 al 2012, es pot dir que la tendència poblacional
és de tenir un lleuger descens, que ha trencat amb la tendència de creixement que
hem tingut els últims anys, al mes de juliol de 2016 la població total del municipi és
de 5.862 habitants.

Evolució de la població 1998 - 2011
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El fort descens de la natalitat de la dècada dels vuitanta ha evidenciat una reducció
dels joves i el pes que aquests tenen en la població total del municipi. Al 1996 els
joves representaven el 22’83% de la població total i, en canvi, a l’any

2006

representen un 22’71%, que ha anat a la baixa al 2008 amb una representació del
21’5%, fins a l’actualitat que representa un 17% de la població.
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Evolució Població de 15 a 29 anys
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Pel que fa a la distribució per sexes observem que el nombre d’homes és major que
el de dones, encara que la diferència és mínima.

Població Jove. Distribució per sexes i edat
350
300
250
200
150
100
50
0
10-14

15-19

20-24

homes

25-29

30-34

dones

Migracions
L’oferta laboral a les fàbriques de mobles feia que hi hagués una forta atracció
d’immigrants a la Sénia, amb dos punts d’origen més destacats, Romania i el
Marroc, encara que hi ha una part de la població procedent d’Amèrica Central, així
com comença haver un petit col·lectiu de la Xina, que fins fa pocs anys no s’havien
arrelat en aquest territori.
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Al mes de febrer de 2016 la població de la Sénia procedent d’altres països és d’un
18,89% 3sobre el total de la població .

índex d'immigració

Espanya
resta països

Pel que fa als joves entre 15 i 29 anys aquest percentatge encara és més
significatiu. Hi ha un 32% de població jove d’origen estranger, especialment joves de
l’Europa de l’Est en busca de noves oportunitats laborals.

Població segons lloc de naixement
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Dades extretes del Padró municipal
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Educació
El municipi compta amb un centre d’ensenyament secundari, l’IES de la Sénia. Al
centre acudeixen joves de poblacions veïnes com ara Rossell, Sant rafel del Riu, els
Valentins i les Cases del Riu.
Els joves universitaris van a estudiar a Barcelona i Tarragona principalment, però
també a Tortosa, Lleida, Castelló i València. Al tractar-se d’un municipi situat en el
llindar de la divisió administrativa autonòmica fa que la distància amb ciutats
universitàries sigui similar; el que fa que als joves de la Sénia els sigui indiferent
estudiar a la pròpia comunitat com a la comunitat veïna.
Els estudis que es cursen a l’IES van des de l’Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat (en les modalitats de ciències de la naturalesa i salut, humanitats, ciències
socials i tecnologia). Pel que fa als cicles formatius, s’imparteixen els cicles de grau
mitjà de Gestió Administrativa i Comerç.
Els nivells d’instrucció dels i les joves de 15 a 29 anys de la Sénia mostren uns
índexs baixos d’acabament dels estudis. Un 35’6% de la població jove finalitza els
estudis obligatoris (ESO, EGB o Batxillerat elemental). Els que continuen estudiant
un 15’63% acaben la formació professional de grau mitjà, un 6’63% la formació
professional de grau superior i un 11’46% finalitza el batxillerat. Els estudis superiors
són minoritaris (només un 5’89% estudien una Diplomatura i un 5’56% estudien una
Llicenciatura o Doctorat).
La tendència al nostre municipi és similar a la resta de Catalunya. Als estudis
primaris és més favorable, tenint nivells d’instrucció més elevats que la mitjana
catalana. És als estudis superiors on la Sénia està per sota de la mitjana de
Catalunya.
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Nivell d'instrucció dels joves 15 a 29 anys
La Sénia i Catalunya
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Diplomatura Llicenciatura

La Sénia Catalunya
Font: Elaboració pròpia.

Aquest fet diferencial pot ser degut a la proximitat amb el món empresarial i amb la
tradició industrial del nostre municipi, que donava cobertura a un gran nombre de
llocs de treball. És per això que molts dels joves no van voler continuar amb els seus
estudis, ja que tenien un accés relativament fàcil a un lloc de treball.
Treball
La situació laboral dels joves de 15 a 29 anys és majoritàriament ocupada, segons
les dades del Cens de l’IDESCAT del 2015 amb una taxa de atur del 7%.
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Si ens fixem en la gràfica anterior, la taxa d’ocupació mostra la proporció dels joves
de la Sénia (15-29 anys) que estan ocupats. Aquesta es situa en el 64’23%, en el
2001 i en el 92% en el 2015.

Atur registrat. Per sectorsSénia, la.
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense ocupació anterior

Total

Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.
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Atur registrat. Per sectorsSénia, la.
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense ocupació anterior

Total

2015

31,3

240,8

47,5

285,9

17,3

622,8

2014

37,0

268,3

57,4

321,3

13,0

696,9

2013

27,6

324,9

57,8

304,4

9,3

724,0

2012

28,1

323,5

65,1

269,3

6,9

692,9

2011

19,1

304,5

70,6

244,7

6,3

645,1

Segons les dades del IDESCAT (2001), la situació professional dels joves de la
Sénia és majoritàriament assalariats eventuals (46’17%), seguit molt a prop dels
assalariats fixos, amb un 42’55%. Els empresaris per compte propi formen part del
10’74% del total.

Si ho comparem amb la població de més de 29 anys observem que el nombre
d’assalariats fixos i els treballadors a compte propi augmenta considerablement en
detriment dels assalariats eventuals.
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La taxa d’atur dels joves de la Sénia al 2001 (4’56%) estava molt per baix de la
mitjana catalana, situada en un 9’26%, actualment quan s’analitzen les dades
referents a joves i treball hem de tenir en compte que les dades estudiades fan
referència a les estadístiques del Cens de l’IDESCAT 2015 on la taxa d’ atur és del
8% del total d’ aturats.
Habitatge
Les dades d’emancipació dels joves entre 20 i 34 anys mostren un alt percentatge
d’emancipació entre els joves del municipi. Un 56’08% està emancipat, vers un
43’92% que no ho està.
En comparar els índex d’emancipació amb el Montsià i la resta de Catalunya podem
veure l’alt índex d’emancipats que té la Sénia, per sobre de la mitjana comarcal i
catalana.
Pel que fa la règim de tinença, el 56’4% dels habitatges dels joves de la Sénia són
de propietat i el 37’6% són de lloguer. Les dades d’habitatge de propietat observem
que es situen molt per baix de la resta de comarca o Catalunya.
Això és degut a diversos factors observables, entre els quals podem citar els
següents:
▪

Augment de la població jove estrangera que, enlloc d’adquirir una vivenda de
propietat, estan en règim de lloguer.
També s’ha de tenir en compte el nombre de treballadors/es que acull la
indústria del moble que estan en habitatges de lloguer.

▪

Nombre considerable d’habitatges de propietat que estan a nom dels pares.

Salut
El CAP és el primer lloc on s’ha d’anar quan és té un problema de salut o
simplement es vol prevenir. El CAP de la Sénia ofereix un servei de 24 hores al dia, i
té assignat un Equip d’Atenció Primària (EAP), format per professionals sanitaris
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(personal mèdic i d’infermeria). Aquests professionals ofereixen una atenció integral,
que inclou la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalties, l’educació en els
hàbits saludables i orientació en assistència sanitària.
L’hospital al qual li pertoca a la Sénia, per la coordinació territorial, està situat a
Tortosa i pertany a la comarca del Baix Ebre. Aquest municipi també ofereix varietat
de recursos assistencials i serveis mèdics especialitzats, i per això, quan el problema
de salut requereix altres atencions especialitzades, són derivades des del CAP de la
Sénia a Tortosa.
El problema de que et deriven als serveis especialitzats de Tortosa, és ben
clarament la distància, ja que està a més e 30 Km de distància, i el transport públic
es molt deficitari.
Al CAP de la Sénia, també es disposa de planificació familiar. Aquest centre ofereix
atenció especialitzada en ginecologia, anticoncepció, sexualitat i aspectes de
prevenció de malalties de transmissió sexual, actes de violència sexual,
embarassos, etc. Es una tasca important d’atenció a la dona, en la qual també
podem incloure la prevenció d’embarassos no desitjats de dones joves, des d’on són
ateses activament i on poden acudir per accedir a la anticoncepció d’emergència.

4.3 Anàlisi Qualitatiu
La tècnica dels grups de discussió s’ha utilitzat en diferents moments per tal
d’elaborar l’anàlisi de la realitat juvenil de la Sénia.
1. reunions amb tècnics dels diferents departaments de l’Ajuntament que
treballen amb joves.
2. reunions amb membres de diferents entitats locals que treballen amb joves i
que són una representació directa d’aquesta població.
3. participació de joves per tractar els diversos eixos de joventut: cultura i lleure,
educació, esports, habitatge, salut, treball i participació.
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4.3.1. Grups de discussió amb agents socials: Tècnics municipals
Una de les reunions periòdiques que es realitzen és amb els tècnics municipals que,
de manera directa o indirecta, estan treballant amb la població objecte d’estudi.
Assistents a la reunió:
-

AODL

-

Educador social

-

Tècnic d’Esports

-

Tècnica d’Acció Ciutadana i Participació

-

Regidors de Cultura, Ensenyament, Mitjans de comunicació, Festes i Joventut

-

Tècnica de Joventut.

Aquestes reunions tenen l’objectiu de posar en comú les polítiques locals dirigides a
la població juvenil que es realitzen des de cada àrea de l’Ajuntament. D’altra banda,
la tasca a realitzar és observar les mancances en aquesta matèria, les necessitats
detectades i les propostes que es plantegen, per poder treballar de manera
transversal. L’objectiu principal és treballar per als joves del municipi des de totes les
regidories i no només des de la de Joventut.
L’opinió

generalitzada

dels tècnics és la

necessitat

d’incentivar

activitats

relacionades amb el món del lleure per tal d’ocupar el temps d’oci de la joventut i
amb la formació per tal de poder accedir a llocs de treball qualificats. Entre tots els
tècnics es comparteix la idea de que l’Ajuntament ha d’impulsar activitats de caràcter
formatiu, de dos tipologies diferents, les primeres de caràcter lúdic (cuina, fotografia,
esports, ...) i la segona amb un caire més específic de cara a la formació que en un
futur els pot ser útil per entrar al món laboral.
La joventut del nostre municipi ja disposa d’un equipament municipal específic,
l’Espai Jove, del qual en pot fer us per fer reunions, trobades, i realitzar activitats
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diverses que fins fa poc temps no existia. L’equipament està dotat d’ordinadors, sala
de reunions, projector i pantalla, cadires per a quaranta persones, entre altres.
Un altra de les idees claus extretes de les reunions amb els tècnics, és la necessitat
de continuar el projecte on es coordinin les activitats culturals i esportives destinades
a la població juvenil. Poder coordinar la tasca de les dos regidories per tal d’oferir al
jovent un calendari d’activitats destinats al seu temps d’oci i lleure. Aquesta tasca de
coordinació entre les dues regidories ja es va iniciar durant les activitats
programades per a la Setmana Santa 2012 i el mes de juliol d’aquest mateix any,
continuant fins l’ actualitat.
En tema d’habitatge, els tècnics, com a joves que són, consideren que el preu a la
Sénia encara és massa elevat; bé sigui tractant-se de comprar com el de lloguer. Si
no és amb parella, un jove de la Sénia no pot fer front a una despesa com aquesta.
És considera també que hi ha una mancança en nombre d’habitatges de protecció
oficial.
Pel que fa al treball, es considera que vista la situació de crisi en que es troba el
sector del moble al nostre municipi seria necessari buscar alternatives a la formació
professional que s’està impartint, únicament relacionada amb el sector de la fusta, ja
no sembla que s’hagi de recuperar, al menys en un termini curt.
4.3.2. Grups de discussió amb professionals
Es realitza una reunió de treball durant el mes d’abril, on són convocades les entitats
juvenils i culturals, representats de l’IES de la Sénia, membres de la Comissió de
Joves i representants de l’Escola esportiva municipal.
Finalment, els membres que participen són:
-

Un representant de l’IES la Sénia

-

Un representant de Joventuts Unides (Escola de Música local)

-

Un membre de la Comissió Informativa de Joventut
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La reunió té com a objectiu detectar quines són les mancances i necessitats dels
joves i les propostes que es poden fer al respecte.
D’altra banda es parla també sobre la tradició musical existent al poble, ja que en els
últims anys han anat apareixent grups de musica, formats majoritàriament per joves
de 16 a 30 anys, i que en l’actualitat col·laboren amb les regidories de Joventut,
Festes Popular i Festes Majors en els diversos actes festius que es realitzen al
municipi durant l’any. La música com a formació alternativa té un paper molt
important al municipi. Per part dels assistents a la reunió es parla de mantenir un
calendari de reunions trimestral per tal de tractar sobre els interessos, inquietuds,
propostes, ... que el conjunt de grups musicals del municipi té.
Un altre aspecte relacionat amb la formació alternativa plantejat a la reunió és la
possibilitat d’organitzar cursos relacionats amb el monitoratge de lleure, monitoratge
d’esports, llengües,... formació que normalment els joves han de buscar fora del
municipi i que resultaria interessant que poguessin trobar sense haver de desplaçarse.
Quan es tracta el tema de la immigració els participants tenen una idea molt clara de
la situació local. Consideren que no hi ha un problema de convivència entre els
ciutadans, encara que cadascú fa la seva i els estrangers participen en la dinàmica
del poble en la mesura que els interessa.
Pel que fa a les relacions entre els joves a l’institut no hi ha cap problema detectat.
Des de l’institut comenten que un dels problemes més greus que es detectats va ser
la manca de valoració dels cicles formatius a les empreses locals, que condicionava
que els joves no estiguessin interessats en continuar estudiant, aquesta manca
d’interès va provocar la desaparició del cicle de formació de grau mitja relacionat
amb la fusta que s’impartia des de l’Institut de la Sénia.
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Actualment s’està impartint el cicle formatiu de Comerç internacional i la indústria del
moble, però vista la situació econòmica que està vivint la indústria del moble al
nostre municipi, molts alumnes opten per buscar uns estudis que els obrin les portes
a noves sortides professionals, no relacionades amb el món del moble, pel què han
de sortir del municipi, si pretenen dur a terme estudis relacionats amb els cicles
formatius.
Pel que fa a la temàtica relacionada amb la salut, es comparteix l’opinió de que les
xerrades que s’organitzen des de l’Ajuntament no són de l’interès de la població jove
del municipi, només assisteixen a les organitzades des del mateix institut, ja que
existeix l’obligatorietat d’assistir-hi.
Un altre tema tractat durant la reunió és la falta d’activitats relacionades amb el medi
ambient destinades per als joves, seguint amb la tradició medioambiental del nostre
poble, i en la possibilitat de dur a terme formació relacionada amb el treball
tradicional de la terra, ja que actualment aquest està molt abandonat i és una de les
majors riqueses existents a la Sénia.
Com a resum de la reunió, sorgeixen les següents propostes:
-

Fomentar la creació de cursos de formació i activitats relacionades amb la
cultura, l’esport i el medi ambient.

-

Posar en funcionament la dinàmica del Casal Jove i implicar a la població jove
en la seva gestió.

-

Crear instal·lacions esportives a l’aire lliure, així com fer més accessibles les
existents.

-

Oferir assessorament en matèria d’ajuts d’habitatges, i fer més publicitat
sobre l’assessorament que s’està duent a terme en l’actualitat.

-

Fomentar les relacions amb el teixit associatiu local.

-

Potenciar encara més la participació dels Quintos en les activitats locals, com
en la Setmana Jove, la Gimcana dels Atrevits a Festes Majors, etc.
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4.3.3. Grups de discussió amb Joves: Trobades joves
El poble de la Sénia compta a una Comissió de Joves, formada per representants
dels joves entre els 16 i els 32 anys i es reuneix cada mes aproximadament. En ella
es tracten diversos aspectes que afecten a la població juvenil i s’organitzen activitats
que poden ser d’interès per al jovent del poble.
També s’ha creat un altre canal de comunicació per tal de que els joves puguin fer
arribar les seves propostes a la regidoria de Joventut. S’ha demanat la participació
dels joves a través de correus electrònics fent arribar les seves propostes en matèria
d’habitatge, treball, oci, cultura, esports i participació juvenil.
Per que fa a les noves tecnologies, s’ha creat una pàgina específica de l’ Associació
Joves

Seniencs a Facebook; així com també s’ha procedit a realitzar diverses

enquestes sobre la satisfacció dels joves envers les activitats organitzades al
municipi, sobre l’opinió que tenen de les infraestructures municipals, ...
Val a dir que la resposta dels joves a les enquestes ha estat molt positiva, i ha estat
contestada per gran part de la població jove del municipi.
Conclusions de les diverses reunions i enquestes amb joves, que coincideixen en les
de Plans anteriors:
-

Més concerts durant l’any, a banda dels de la Festa Major, i d’estils de música
diferents per arribar a tothom, on hi puguin participar els grups de música locals.
Actualment a la Sénia hi ha dotze grups de música amb components d’edats
compreses entre 15 i 40 anys.

-

Posar cartells en llocs estratègics per tal de fer arribar a la població jove tota la
informació del seu interès. I sobretot fer-ne difusió a través de les xarxes socials.

-

Ús lliure dels equipaments municipals (esportius i culturals)

-

Ampliació dels equipaments esportius (pista de bàsquet, camp de futbol i piscines
cobertes)
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-

Informació i assessorament en temes d’ajuts a l’habitatge.

-

Assessorament en temes laborals.

-

Informació sobre cursos a la comarca.

-

Jornades informatives entre els mateixos joves, per explicar experiències a
l’estranger, sobre els estudis, ...

-

Cursos organitzats per la Comissió de Joves, on els diversos membres seran els
encarregats d’impartir-los segons els seus coneixements.

-

Cursos destinats a formació complementària com CIATE, Monitors de lleure,
Director de lleure, per tal de poder trobar alguna feina durant els mesos de
vacances, a casals d’estiu, colònies, parcs de Nadal, ...
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5. CONCLUSIONS I DIAGNÒSTIC
Una problemàtica que afecta a tots els joves de la Sénia sense diferenciar trams
d’edats és la necessitat d’aportar alternatives al lleure i potenciar la seva participació.
Aquesta necessitat s’ha vist coberta per la consolidació del nou Casal de Joves
(Espai Jove) i l’ampliació de les instal·lacions esportives, on els joves disposaran
d’un espai de trobada, un espai per fer tallers, per estudiar, per estar connectat a
internet; del Punt d’Informació Juvenil que ha ampliat el seu espai i ha millorat els
seus serveis, etc. D’altra banda, les instal·lacions esportives es troben en fase
d’ampliació, actualment s’està duent a terme la coberta de la piscina municipal i la
construcció d’una sala de fitness, que dotaran al poble d’un espai de trobada per als
joves on poder practicar esports.
Per a que aquesta iniciativa cobreixi les necessitats de lleure dels joves del municipi i
dinamitzi als usuaris de les activitats que es duguin a terme, s’ha de fer una forta
aposta per dotar aquests equipaments del material necessari per fer d’aquest
diagnòstic una realitat, que es durà a terme una vegada finalitzades les obres
d’ampliació de les diverses instal·lacions.
Pel que fa a la formació alternativa, caldrà buscar cursos, jornades, seminaris, etc.
que es puguin impartir al municipi i que obrin el ventall de possibilitats als joves a
l’hora de formar-se. Tot i no poder crear cursos “reglats” si existeix la possibilitat
d’oferir monogràfics o seminaris, per tal que els joves entrin en contacte amb altres
camps de la formació que a la llarga els empenyi a realitzar els estudis reglats tot i
que no sigui al municipi. Es tractaria de que realitzin un tastet d’alternatives al món
de la fusta que ha quedat tant mamés.
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6. POLÍTIQUES DE JOVENTUT (EIXOS D’ACTUACIÓ)
Totes les accions que es descriuen en aquest pla, parteixen d’una sèrie de criteris
resultat de la política en matèria de joventut local. Els criteris bàsics de la política de
joventut del municipi són:
1. Potenciar les relacions entre Ajuntament, entitats juvenils i el jovent local.
2. Promoure la cultura, el lleure i la educació dels nostres joves.
3. Impulsar la participació del jovent en l’àrea sociocultural del municipi.
4. Dotar dels recursos necessaris per facilitar la emancipació dels joves.
5. Dotar de recursos i formació per facilitar la incorporació dels joves al món
laboral.
Per concretar les directrius definides, s’han identificat els següents eixos d’actuació
que agrupen les accions específiques a desenvolupar en matèria de joventut per al
període 2016-2019.

EMANCIPACIÓ
Cultura, lleure i esports
Entenent la cultura com a un reflex de la societat, és molt important que els joves en
tinguin accés i pugin disposar d’eines per participar i per expressar la seva
creativitat.
L’esport és una activitat practicada per la majoria dels joves i que es pot considerar
font bàsica de les relacions socials, l’establiment de grups d’afinitats i la participació
social.
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El temps de lleure del jovent és imprescindible per a establir vincles d’afinitat i
compartir experiències amb el grup d’iguals. És un espai de relació i diversió bàsic
per aquesta franja d’edat.
OBJECTIU: Foment d’espais de lleure i de trobada. Fomentar accions que permetin
l’accés a la creació cultural, esportiva i de lleure e incrementar la participació
respecte anys anteriors.
ACCIONS:
1. Programació trimestral de cinema Jove a la Casa de Cultura i Cinema a la Fresca
durant els mesos d’estiu.
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes Populars i Joventut
Col·labora: Comissió de Associació Joves Seniencs
2. Espavila’t: organització de tallers i cursos de caire lúdic, amb temàtiques
proposades pels joves durant els mesos de juliol i novembre.
Organitza: Regidoria de Festes Populars i Joventut
Destinataris: Joves a partir de 13 anys.
Col·labora: Comissió de Associació Joves Seniencs i Antena del Coneixement
de la URV.

3. Oferir activitats culturals i de lleure per als joves durant èpoques destacades com
les Festes de Nadal i les Jornades Culturals.
Organitza: Regidoria de Cultura.
4. Maskara’t (Setmana Jove).
Organitza: Regidoria de Festes Populars i Joventut
5. Organitzar concerts i activitats per a les Festes Majors en col·laboració amb els
joves i les Associacións juvenils i culturals.
Organitza: Regidoria de Festes Majors i Festes Populars i Joventut
6. Pista Sound: Concerts durant el mes de juliol dels grups de música locals.
Organitza: Regidoria de Joventut.
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Col·labora: Comissió de Associació Joves Seniencs, grups de música locals,
bars i pubs del municipi.
7. Foment de l’esport a través de campionats i jornades esportives.
Organitza: Regidoria d’Esports
Col·labora: Comissió de Associació Joves Seniencs, Associacións esportives del
municipi (Ass. de Futbol Sala, Ass. de Birles, Club Rítmica la Sénia, Sénia CF,
etc.)
8. Foment de l’ús del Casal Jove (Espai Jove), juntament amb els joves i les entitats
juvenils. Organització de cursos, jornades, xerrades, etc.
9. Fer difusió de l’agenda d’activitats i serveis destinats als joves en els mitjans de
comunicació locals, Facebook, Twiter, pàgina web de l’ajuntament i qualsevol
altre mitjà telemàtic que pugui arribar de manera directa als joves.
Organitza: Punt d’Informació Juvenil i Regidoria de Mitjans de Comunicació

EDUCACIÓ
Pel que fa al tema de l’educació es important tractar-la des de dos vessants
diferents, la primera fa referència a aquella formació encaminada a que el jove es
pugui fer un lloc en el món laboral, la segona va lligada a aspectes pràctics de la
vida diària, i que poden ser-los útils alhora d’emancipar-se (cuina, costura, postres,
etc.) formació lligada a un aspecte més lúdic, però que a la llarga pot resultar útil als
joves.
Per poder oferir-los la formació encaminada al món laboral, és necessari establir
canals de comunicació amb l’institut del municipi i instituts de pobles veïns i les
empreses de la zona per tal de millorar la incorporació dels joves que acaben els
estudis al mercat laboral.
Pel que fa a l’oferta formativa més lúdica a través de tallers i cursos per tal d’ocupar
el seu temps de lleure, de manera que els resulti útil a mig termini, adquirint
coneixements diversos i que normalment no formen part de la formació reglada,
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caldrà posar-se en contacte amb diverses empreses, Associacions i grups de joves
del municipi que puguin impartir els citats cursos i tallers.
OBJECTIU: Ampliar l’oferta formativa i promoure la realització de cursos i tallers per
al jovent, segons les necessitats detectades.
ACCIONS:
1. Desenvolupar dispositius que facilitin als joves amb fracàs escolar la incorporació
en el mercat de treball.
Organitza/Col·labora: Regidories d’Educació. Acció Ciutadana i Participació,
Serveis Socials, Joventut i Dinamització Econòmica/ IES la Sénia/IES Montsià
2. Planificar un calendari anual de cursos i tallers, amb la col·laboració dels joves
del poble.
Organitza/Col·labora: Regidories de Festes Populars i Joventut, Acció Ciutadana
i Participació, Esports i Cultura i Comissió de Joves
3. Espavila’t: organització de cursos i tallers relacionats amb l’esport i el lleure
durant el mes de juliol.
Organitza: Regidoria d’Esports i Festes Populars i Joventut
4. Punt d’Informació i Suport a la Formació (PISF): Suport a joves que estudien a
distància mitjançant l’IOC, o que es volen preparar per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà o grau superior.
Organitza: Regidoria d’Ensenyament.

TREBALL
La plena integració dels joves a la societat suposa trobar una feina que els permeti
aconseguir autonomia, de manera que s’ha d’organitzar una sèrie de mecanismes
per tal d’assessorar als joves sobre les diferents situacions en les que es poden
trobar en el mercat laboral (precarietat laboral, inestabilitat, etc)
OBJECTIU: Aconseguir el ple assessorament en temes laborals.
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ACCIONS:
1. Borsa de Treball, a través de la coordinació de l’AODL i els empresaris del CEMS
i la FECOSE/FECOMS.
Organitza: Regidoria de Joventut i de Dinamització Econòmica.
Col·labora: CEMS i FECOSE
2. Assessorament per a la creació de noves empreses, destinat per a la població
jove.
Organitza: Regidoria de Dinamització Econòmica.
3. Itineraris personals d’inserció: assessorar la població de com realitzar un CV,
sobre quin és el procediment que s’ha de seguir per cercar feina i fer un
seguiment de les persones que utilitzen aquest servei.
Organitza: Regidoria de Dinamització Econòmica

HABITATGE
La dicotomia jove-habitatge és un tema de gran actualitat e importància i és un dels
aspectes amb els quals els joves es troben amb majors dificultats.
OBJECTIU: Facilitar l’assessorament sobre els recursos i ajuts en matèria
d’habitatge.
ACCIONS:
1. Borsa on-line d’habitatge VPO (Vivendes de Protecció Oficial)
Organitza: Regidoria de Joventut, Obres i Serveis Municipals i Serveis Socials
i Salut.
Col·labora: Constructores locals
2. Difusió i assessorament en temes d’ajuts d’habitatges
Organitza: Regidoria de Joventut (Punt d’Informació Juvenil)
Col·labora: Consell Comarcal Montsià.
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SALUT
Gran part dels problemes de salut que poden tenir els joves estan relacionats amb
els seus estils de vida. La informació i l’educació els serviran alhora de prendre les
seves pròpies decisions amb llibertat i coneixement.
OBJECTIU: promocionar estils de vida saludables entre els joves e incrementar
l’assessorament en matèria de salut.
ACCIONS:
1. Col·laboració amb el Programa de Salut de l’IES la Sénia.
Organitza: Regidories de Salut i Joventut i IES la Sénia
2. Organització de campanyes de prevenció, com per exemple amb ocasions del
Dia de la Sida.
Organitza: Regidories de Salut i Joventut

COHESIÓ SOCIAL
Garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans/es d’un mateix territori és
un element clau per a la cohesió d’un poble.
OBJECTIU: Establir accions per tal de facilitar l’acollida i l’assentament de persones
estrangeres.
ACCIONS:
1. Col·laboració en la organització de l’acollida de persones nouvingudes.
Organització: Regidoria d’Acció Ciutadana i Participació. Mitjançant la figura
de l’Agent d’Acollida.
2. Col·laboració en la celebració de la Festa de la Diversitat
Organització: Regidoria d’Acció Ciutadana i Participació.
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3. Coordinació amb l’aula d’acollida de l’institut, pel que fa a la organització de
cursos de català.
Organització: Regidoria d’Acció Social
4. Col·laboració amb l’associació de Associació Joves Seniencs per organitzar
activitats conjuntes amb l’Ajuntament.
Organització: Regidoria de Joventut i Comissió de Associació Joves
Seniencs.

PARTICIPACIÓ
La participació és un element bàsic per a la elaboració de polítiques de joventut.
Mitjançant la participació els joves participen en la dinàmica del poble i formen part
d’un poble actiu i mobilitzat pels seus.
OBJECTIU: apropar-se als joves i fomentar la participació en les decisions que els
afecten.
ACCIONS: comissió de joves, espais de trobada
1. Impulsar la participació de les entitats juvenils i dels joves en les decisions en
matèria de joventut.
Organitza: Regidoria de Joventut i Entitats locals
2. Establir reunions periòdiques amb les entitats juvenils i la Comissió de Joves.
Organitza: Regidoria de Joventut, Entitats juvenils i Comissió de Joves.
3. Foment de l’ús de les instal·lacions del local Espai Jove.
Organitza: Regidoria de Joventut
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7. AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019
L’avaluació de les activitats que integren el Pla local de Joventut és l’eina bàsica per
saber si s’està fent una bona política de joventut, per tal d’incidir en aquelles accions
que tenen uns resultats satisfactoris o suprimint aquelles que es demostren
innecessàries.
Planificació de l’avaluació:
o Què avaluarem del pla
o Amb qui comptarem
o Com ho farem
o En quin moment
o Per a què
L’avaluació que es durà a terme es realitzarà durant els anys de vigència del Pla
local de Joventut. Depenent de cada acció l’avaluació es realitzarà des de la
regidoria de Joventut (regidor i tècnic de Joventut), l’Ajuntament, la Comissió de
Joves o els mateixos joves implicats.
La informació es realitzarà mitjançant reunions o a través de l’observació participant.
L’avaluació es realitzarà de forma anual o a través d’avaluacions realitzades en
finalitzar les activitats per tal de reorientar les intervencions si es necessari.
La finalitat de l’avaluació és poder observar la eficàcia i eficiència de les polítiques
de joventut plasmades en aquest pla local i veure quin grau de realisme conté.
Permetrà observar l’èxit o el fracàs de les activitats i els motius reals del mal o bon
funcionament.
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Amb l’avaluació es facilitarà la presa de decisions de millora del pla i la seva
continuïtat o modificació.
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8. TEMPORITZACIÓ
2016
Accions

G

F

M

A

Mg

J

Jl

Ag

S

O

N

D

Agenda d’activitats
Assessorament habitatge
Assessorament laboral
Borsa d’habitatge Jove
Borsa de treball
Col. Entitats Juvenils
Col. Pla d’acollida
Formació anual
PISF - Suport estudiants IOC i
accés a cicles formatius
Borsa on-line d’habitatge VPO
Col. Jornades Culturals IES
Espavil
Espavila’t
Festes Majors
Jornades d’Esports
Maskara’t (Setmana Jove)
Pista Sound
Programació cinema
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2017
Accions

G

F

M

A

Mg

J

Jl

Ag

S

O

N

D

Agenda d’activitats
Assessorament habitatge
Assessorament laboral
Borsa d’habitatge Jove
Borsa de treball
Col. Entitats Juvenils
Col. Pla d’acollida
Formació anual
PISF - Suport estudiants IOC i
accés a cicles formatius
Borsa on-line d’habitatge VPO
Col. Jornades Culturals IES
Espavil
Espavila’t
Festes Majors
Jornades d’Esports
Maskara’t (Setmana Jove)
Pista Sound
Programació cinema
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2018
Accions

G

F

M

A

Mg

J

Jl

Ag

S

O

N

D

Agenda d’activitats
Assessorament habitatge
Assessorament laboral
Borsa d’habitatge Jove
Borsa de treball
Col. Entitats Juvenils
Col. Pla d’acollida
Formació anual
PISF - Suport estudiants IOC i
accés a cicles formatius
Borsa on-line d’habitatge VPO
Col. Jornades Culturals IES
Espavil
Espavila’t
Festes Majors
Jornades d’Esports
Maskara’t (Setmana Jove)
Pista Sound
Programació cinema
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2019
Accions

G

F

M

A

Mg

J

Jl

Ag

S

O

N

D

Agenda d’activitats
Assessorament habitatge
Assessorament laboral
Borsa d’habitatge Jove
Borsa de treball
Col. Entitats Juvenils
Col. Pla d’acollida
Formació anual
PISF - Suport estudiants IOC i
accés a cicles formatius
Borsa on-line d’habitatge VPO
Col. Jornades Culturals IES
Espavil
Espavila’t
Festes Majors
Jornades d’Esports
Maskara’t (Setmana Jove)
Pista Sound
Programació cinema
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