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INTRODUCCIÓ 

 

La situació en aquest moment és molt complicada. Acabem de redactar el Pla Local 

de Joventut en un moment de molta incertesa. El jovent es veu enfrontat a la crisi 

sanitària de la Covid-19.  I encara s’arrossega les conseqüències  de la crisi econòmica 

del 2018, i no es pot obviar la greu crisi climàtica que continua progressant i fa que 

es dubti sobre el futur de les noves generacions. 

Molts àmbits de la vida de la població jove s’han vist afectats per la crisi econòmica 

vinculada a la pandèmia de la Covid-19 segons indiquen les dades del tercer 

trimestre de 2020 de l'Enquesta de població activa (EPA). Les dades mostren un 

empitjorament en pràcticament tots els indicadors, especialment en l’ocupació i 

l’emancipació juvenil.  

En aquesta línia s’han agreujat alguns dels aspectes que afecten la situació de les 

persones joves i que ja són estructurals (atur, precarietat laboral, segmentació del 

mercat laboral, índex de pobresa, criminalització del col·lectiu jove, etc.). La pandèmia 

i les mesures associades també han precipitat i fet visibles diversos canvis que ja 

s’estaven produint en la societat, alguns dels quals tenen una afectació especial entre 

les persones joves. 

Durant el darrer any s’han realitzat informes des d’entitats públiques i privades que 

ens ajuden a comprendre la nova realitat del jovent.  

El document que a continuació presentem es va iniciar en un moment de principi de 

l’epidèmia, encara lluny de considerar-se pandèmia. Moltes de les respostes de 

l’enquesta estan realitzades des de la seguretat i el benestar del  moment. Per qüestió 

de calendari s’ha decidit continuar amb el procés d’aprovació del Pla Local de 

Joventut, tenint en compte que és tracta d’una eina per millorar la qualitat de vida 

del jovent, i que és flexible i obert a la millora constant. 

Ens hem confinat al domicilis, municipalment, comarcalment... portem mascaretes de 

protecció que no deixen veure’ns la cara, ens hem digitalitzat, i distanciat físicament. 

Amb les xarxes ens hem allunyat dels més propers per apropar-nos als mes llunyans. 

Tot això portarà una conseqüències que encara no podem mesurar ni prevenir.  

Aquest document que tenim a les mans serà una importat eina de mesura amb el 

pròxim Pla Local de Joventut. 

El Pla Local de Joventut és una eina de planificació estratègica que permet als 

Ajuntaments utilitzar els recursos públics eficientment i conèixer la realitat juvenil del 

municipi, per tal d’implementar polítiques que resolguin les verdaderes necessitats 

dels joves. El Pla Local de Joventut existent anteriorment ha servit per conèixer el 

context dels i les joves i orientar les polítiques municipals de joventut cap als seus 

interessos. Des de l’any 2014, i durant diferents períodes fins l’actualitat, es va poder 
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contractar mitjançant el Consell Comarcal del Baix Ebre una tècnica compartida que 

va implementar les actuacions proposades i dissenyar les estratègies anuals i el nou 

Pla Local de Joventut.  

Per a la  realització d’aquest nou document, partim de la idea que les polítiques de 

joventut són polítiques transversals. Estem en un moment on els recursos són força 

limitats i les actuacions afecten el desenvolupament del conjunt de la població. 

Aquestes són polítiques de present en actuar sobre les necessitats dels ciutadans 

joves i de futur en incidir sobre la qualitat de vida i els valors dels ciutadans que 

s’incorporen a la vida adulta. Per això, en aquests moments de crisi econòmica i de 

valors, es considera cabdal invertir en el futur del teixit social, creant polítiques que 

afavoreixin aquest  col·lectiu. 

L’impuls de dur a terme el Pla Local de Joventut al municipi sorgeix amb l’objectiu 

de dinamitzar el sector més jove del municipi, traslladant la seva necessitat al Consell 

Comarcal del Baix Ebre. Donada la manca de recursos humans, així com tècnics, del 

municipi, el Consell Comarcal del Baix Ebre va contractar una tècnica compartida junt 

amb altres municipis del Baix Ebre per realitzar i donar suport en la implementació 

del Pla Local de Joventut. La contractació de la tècnica s’aconsegueix gràcies al 

finançament mitjançant el contracte programa del Departament de Treball, Afers 

Socials i Família, adreçada als ens locals de Catalunya per a projectes d’activitat en 

l’àmbit  de la joventut, en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya aprovat 

per Decret el 29 de Gener de 2013, fet que li dona rang normatiu.  

El marc de referència a l’hora de redactar aquest document és el Pla Nacional de 

Joventut 2010-2020, que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut 

d’arreu del país, garantint l’autonomia personal dels i les joves, l’equilibri territorial i 

la cohesió social d’aquest. A partir de l’actuació i la naturalesa dels agents 

responsables del seu desenvolupament donen lloc a tres grans projectes:  

 

Aquest Pla es vol inspirar en els principis rectors del PNJCat, que són:  participació, 

transformació, integralitat i qualitat. Participació en referència a la incorporació dels  

agents  socials, moviments juvenils i persones joves. Transformació de les condicions 

de vida per millorar-les, fent possible un entorn i societat que ho permeti. Integralitat 

tenint en compte que les diferents esferes en la vida de les persones estan 

1 •Projecte Govern, l’acció de la Generalitat de 
Catalunya en el desenvolupament del PNJCat 

2
•Projecte Territori, l’acció del món local en el 
desenvolupament del PNJCat 

3
•Projecte Jove, l’acció del conjunt del moviment 
juvenil organitzat en el desplegament del 
PNJCat.
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interconnectades. Qualitat en el sentit de tenir una voluntat de fer-ho  bé, 

incorporant criteris de eficiència i  eficàcia. 

El Pla Local de Joventut de Paüls seguirà aquest model metodològic per tal de 

garantir l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques de joventut dissenyades, i la seva 

posterior implantació. L’objectiu que persegueix aquest Pla és el de donar suport al 

jovent en el seu traspàs cap a la vida adulta, formant part d’una ciutadania 

responsable, sana i implicada en la societat. Aquest camí afecta tant a l’Administració 

Pública, com al responsable del disseny i implantació de les polítiques de joventut, 

així com al jovent, principal interessat i beneficiari d’aquestes accions. 

El fet d’haver treballat indirectament amb el col·lectiu jove des de l’ajuntament 

durant els anys anteriors, ens ajuda a conèixer una mica millor la realitat d’aquest, 

les situacions i les necessitats que identifiquen els diferents agents del municipi, i 

quines són les causes que hi atribueixen. Mitjançant una recerca exhaustiva a través 

d’entrevistes amb els actors claus en matèria de joventut de la zona, així com amb 

els joves del municipi, es descriurà el panorama actual juvenil, fet que comportarà 

un anàlisi profund de la informació i que permetrà desenvolupar polítiques més 

adequades per aquest jovent. 

També cal tenir present el context social en el que s’envolta el Pla, donat que es té 

la voluntat de vincular-se al moment històric actual, ubicant-se en el context en què 

es genera i en el qual s’haurà de desplegar i desenvolupar.  

Els escenaris descrits són els següents: 

Els darrers anys s’ha viscut una crisi que va comportar un retrocés de drets socials, 

dificultat d’avançar en la qualitat de vida i el benestar de les persones des d’una 

perspectiva de justícia i cohesió social; en aquest sentit, la crisi va posar encara més  

dificultats a la configuració autònoma dels projectes de vida de les persones joves. 

Aquesta situació va aportar també un retorn de molt jovent a la continuació en la 

formació reglada, que en anys de bonança econòmica havien abandonat 

prematurament per entrar en un món laboral d’alts ingressos i baixa formació. 

Actualment s’està encetant un nou període que configura una perspectiva de 

confusió global. 

Tenim així un escenari de transició, obert, de canvi d’època, amb perspectives més 

complicades que en els anys anteriors que s’ha de potenciar, identificar i promoure 

aquells elements (valors, actituds, hàbits) que han d’esdevenir centrals i fonamentals 

per al desenvolupament de la societat i la construcció de nous models i dinàmiques 

de vida que assegurin la convivència i la igualtat d’oportunitats en aquesta nova 

etapa. 

Aquest escenari ha d’esdevenir ple de noves propostes, noves dinàmiques, noves 

concepcions que puguin articular aquest model de vida i societat actual que demana 

més progrés i flexibilitat, que s’anirà modelant a mesura que avanci el Pla. 
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Així, el Pla es veu obligat a continuar en aquest moment i tendència, i cal donar 

resposta projectant l’horitzó cap al qual es vol avançar, una visió que cal anar 

construint i precisant durant el procés, amb elements que permetin mantenir la seva 

vigència i interès. S’ha de ser flexibles, constructius i imaginatius en les nostres 

propostes, així com molt realistes en quant a les dificultats que s’aniran trobant 

durant els transcurs del pla. En quant a edat, la Llei de Polítiques de Joventut, diu 

joves de 16 a 29 anys, tot i que en algunes temàtiques també de 12 a 16 i de 29 a 

35. 
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2.- DIAGNOSI 

2.1.- PLANTEJAMENT 

El plantejament de la diagnosi identificarà els àmbits prioritaris decidint, de forma 

justificada, què s’analitzarà i què no. Per tant, abans d’entrar en matèria, cal fer un exercici 

d’identificar prioritats i centrar l’anàlisi en els aspectes que es considerin més importants. 

La metodologia serà mitjançant entrevistes obertes a líders estratègics, tant d’agents 

juvenils com del consistori; amb l’alcalde, la regidoria de joventut, altres regidories, el 

personal de l’ajuntament, representants del jovent local i altres, si cal, per tenir una visió 

global de la situació actual al municipi 

Cal incloure al procés la participació dels i les joves de Paüls, que ha de ser activa i 

dinàmica. Ho farem a través del seu llenguatge, mitjançant xarxes socials com facebook, 

Instagram i web a través d’enquesta, amb peguntes tancades i obertes, i d’altres que es 

cregui convenient. 

L’objectiu diana al que va dirigit és el col·lectiu jove, tenint en compte la transversalitat 

de moltes actuacions i el fet que alguns adolescents menors de 16 anys s’han de 

considerar per formar part en breu d’aquest pla, per tant s’inclouran les aportacions de 

més joves o més grans per proximitat a entrar al col·lectiu o bé per experiències, en el 

cas de majors.   

 

  

L’anàlisi es centrarà amb les prioritats explicades anteriorment: 
treball, participació i associacionisme, educació i formació, cultura i 
oci, salut, i habitatge i ruralitat . 
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2a.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

La realitat juvenil del municipi de Paüls s’obtindrà a partir d’una metodologia basada 

en la recerca entre diferents fonts oficials a l’abast, utilitzant tècniques quantitatives, 

amb enquestes als joves i dades estadístiques, i qualitatives, amb entrevistes en 

profunditat a líders estratègics, tant d’agents juvenils com del consistori. 

Abans de començar l’anàlisi, però, caldrà emmarcar el context demogràfic de la 

població i el perfil del jovent. 

 

Demografia 

Paüls és un municipi de la comarca del Baix Ebre amb un total l’any 2020 de 545 

habitants, repartits entre els 43.8 km2 de superfície segons les dades de  l’Idescat. 

Mirant en un termini general més ampli i global veiem que l’any 2000 hi havia una 

població total de 640 persones, i l’any 2020, disposem d’un total de 545, 95 

habitants menys en 20 anys, una pèrdua constant de població total durant els 

darrers anys que continua amb la mateixa dinàmica.  

 

 

Elaboració pròpia. Font Idescat 

Els i les joves entre 16 i 29 anys representen el 8,8% de la població, sumant un total 

de 47 persones. La gràfica en el jovent seria independent de la quantitat de població 

total, ja que des de l’any 2000 veiem una continua davallada del jovent al municipi. 

640

609 598
582

545

2000 2005 2010 2015 2020

POBLACIÓ TOTAL
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Elaboració pròpia. Font Idescat 

 

En la següent taula, es poden observar les xifres segons l’edat i el gènere d’aquest  

col·lectiu: 

Elaboració pròpia. Font: Idescat, 2020 

Es comprova que les dones estan en superioritat numèrica, 11 més respecte als 

homes.  

Després d’investigar el motiu d’aquest descens es degut principalment  al fet que 

alguns joves han anat a estudiar i treballar fora del municipi en els darrers anys 

degut a la situació econòmica general, més accentuada en els municipis petits que 

viuen dels serveis majoritàriament, així com el descens de natalitat existent. 

111
102

79
63

47

2000 2005 2010 2015 2020

Número de joves

Edat Homes Dones Total 

De 16 anys 0 2 2 

De 17 anys 0 0 0 

De 18 anys 1 3 4 

De 19 anys 1 2 3 

De 20 anys 3 4 7 

De 21 anys 1 4 5 

De 22 anys 0 4 4 

De 23 anys 2 1 3 

De 24 anys 1 3 4 

De 25 anys 1 2 3 

De 26 anys 2 2 4 

De 27 anys 1 0 1 

De 28 anys 4 0 4 

De 29 anys 1 2 3 

 18 29 47 

Destacaríem el fort descens de jovent, a reduït 47 persones joves en 
20 anys, quan del total de població en el mateix període hi ha un 
descens totals de 84 habitants. 
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Aquestes xifres representen una realitat que, de moment, no mostra cap símptoma 

de recuperar els nivells de dècades anteriors. No obstant, aquest col·lectiu representa 

un volum de població considerable i, per tant, cal tenir-ho en compte a l’hora de 

planificar la política d’un territori. Com s’esmentava anteriorment, es tracta d’un 

procés cíclic, on les polítiques dissenyades han de ser transversals, ja que afectaran, 

a curt i llarg termini, tota la població. El darrer any, degut a la pandèmia hi ha hagut 

retorn de persones al món rural, que ens pot canviar les xifres en un proper estudi 

demogràfic. 

 

Després d’investigar el motiu d’aquest descens es degut principalment  al fet que 

alguns joves han anat a estudiar i treballar fora del municipi en els darrers anys 

degut a la situació econòmica general, més accentuada en els municipis petits que 

viuen dels serveis majoritàriament, així com el descens de natalitat existent. 

Aquestes xifres representen una realitat que, de moment, no mostra cap símptoma 

de recuperar els nivells de dècades anteriors. No obstant, aquest col·lectiu representa 

un volum de població considerable i, per tant, cal tenir-ho en compte a l’hora de 

planificar la política d’un territori. Com s’esmentava anteriorment, es tracta d’un 

procés cíclic, on les polítiques dissenyades han de ser transversals, ja que afectaran, 

a curt i llarg termini, tota la població. El darrer any, degut a la pandèmia hi ha hagut 

retorn de persones al món rural, que ens pot canviar les xifres en un proper estudi 

demogràfic. 

Treball 

Els sectors predominants en l'economia del municipi són l’agricultura, els conreus 

principals són l'olivera, l'ametller, el garrofer i, com a arbre fruiter, el cirerer; i aviram, 

ovelles i cabres  en quant a bestiar, i també el sector de serveis que està en augment 

en el tema d’allotjaments rurals. En els seus orígens, el municipi es caracteritzava 

per ser un poble rural, als Ports, que vivia del cultiu dels arbres fruitals i del bestiar. 

En els darrers anys, la població ha aprofitat els seus recursos naturals i ha 

desenvolupat el sector serveis, enfocat al turisme, amb 58 places de turisme rural 

com a focus d’activitat econòmica. 

Com es deia anteriorment, tenen molta fama les cireres de Paüls que, des de fa uns 

anys, es produeixen per destinar-les als mercats de l'interior. També hi ha hortes 

familiars i es cultiven cereals. Hi ha un molí d'oli. La ramaderia de cabres i ovelles ha 

minvat i s'hi han instal•lat granges avícoles. La Cooperativa agrícola Sant Roc de Paüls 

fabrica oli que se comercialitza amb la marca Acobem i que està emparat por la 

Denominació d’Origen Olis Baix Ebre La tendència general dels habitants és marxar 

a treballar fora, de manera que els joves, si no deixen definitivament el poble, 
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treballen en els centres industrials propers (especialment a Tortosa, Amposta o 

Móra d’Ebre). 

 

    Elaboració pròpia. Font: Idescat 2019 

L’activitat econòmica del municipi se centra principalment en el sector agrícola, 

seguit de 24 de serveis,  tot i que l’any 2019 ens falten dades de les afiliacions en 

règim general de la construcció i d’autònoms d’indústria i construcció.  

A Paüls hi ha un total de 323 persones en edat laboral (entre 16 i 67 anys) censats al 

municipi. Un 58% de la població total, i un 15,17% del total de 323 persones en edat 

laboral pertanyen al col·lectiu jove.  
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A Paüls hi ha persones aturades o en recerca de feina en un percentatge del 9,76% dins 

del municipi, la meitat que la mitja de la resta de comarca del Baix Ebre. Tan sols hi ha 2 

joves dins el col·lectiu diana. 

 

Atur registrat. Per sexe i edat. Mitjanes anuals Paüls. 2020 

 Sexe 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 0,0 0,0 0,0 

De 20 a 24 anys 0,1 0,0 0,1 

De 25 a 29 anys 1,0 0,6 1,6 

De 30 a 34 anys 1,2 1,8 3,0 

De 35 a 39 anys 0,1 1,3 1,3 

De 40 a 44 anys 0,9 1,2 2,1 

De 45 a 49 anys 0,3 1,4 1,8 

De 50 a 54 anys 1,9 0,5 2,4 

De 55 a 59 anys 0,7 1,6 2,3 

De 60 anys i més 0,0 2,3 2,3 

Total 3,9 9,8 13,7 

Unitats: Persones. 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

A Paüls l’economia se centra en l'agricultura de secà com oliveres, garrofers i ametllers, i 

una modesta agricultura de regadiu. Des dels anys 70, s'ha implantat el conreu 

de cirerers, i des del 2004 es promociona aquesta fruita amb la celebració, a 

començaments de juny, de la Festa de la cirera. 

La major part de la població, però, es trasllada a poblacions del voltant per al seu treball, 

especialment a la capital de la comarca: Tortosa. Cal esmentar que hi ha un alt 

percentatge d'ingressos passius, ja que prop del 30% de la població paülsenca està 

jubilada. 

Des de fa uns anys, s'ha anat implantant una altra alternativa econòmica, el turisme rural. 

Des de llavors s'han obert en el municipi cases de pagès, que aprofiten l'atractiu del 
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poble i del Parc Natural dels Ports per a donar-los a conèixer i facilitar-ne l'estada. 

El sector serveis en aquests moments serà el més potenciable pels recursos naturals 

existents al municipi. 

Finalment destacarem que segons la enquesta realitzada de manera multi sectorial des 

del departament de Joventut l’any 2012,  els joves de les Terres de l’Ebre són els que 

tenen uns ingressos laborals més alts de tot Catalunya: cobren un salari mensual de 989 

euros, 40 euros més que la mitja. Un 70% de joves treballen amb contracte indefinit,  la 

resta amb contracte temporal. També és la demarcació amb més joves emprenedors -

empresaris i autònoms- de tot Catalunya: és l’opció laboral del 19,2% del total d’ocupats, 

una mitjana 8 punts superior a la del país. També és on més joves treballen a 

l’administració pública, educació i sanitat, amb un 24,4%.  

Cultura i Oci 

Paüls es caracteritza per ser un municipi molt actiu organitzant actes culturals i 

festivo-gastronòmics, els quals enriqueixen el patrimoni del territori i potencien les 

qualitats  de  la seva població.  

S’observa, igualment que al conjunt de Catalunya, com la crisis ha propiciat la realització 

d’activitats amb una menor despesa, com passejar, quedar amb els amics, sortides 

d’acampada o albergs, i també s’ha reduït la realització d’activitats amb un cost econòmic 

més alt com viatjar fora de Catalunya, anar de compres o anar al cine. 

Afegim les TIC com element imprescindible en el sector d’oci, aquest canvi tecnològic ha 

suposat baixar pel·lícules enlloc d’anar al cine, quedar per jugar a les cases amb els seus 

videojocs enlloc d’anar a espais públics, comunicar-se entre ells a traves de xats i espais 

virtuals, passant a ser molt més sedentaris. Són factor important a tenir en compte en la 

situació actual.  

Destaquem que les Terres de l’Ebre és el territori amb menor esment de hobbies o 

aficions de Catalunya, encara que l’ús d’equipaments públics d’oci i participació (casals 

de joves i centres cívics) és similar a la mitjana de Catalunya. 

Anualment, i en condicions normals, a Paüls es gaudeix d’una sèrie d’activitats d’oci 

que es detallen a continuació, tot i que el darrer any s’han hagut d’ajornar aquestes 

activitats: 

Festes Locals 

 

Festa Major , se celebra a mitjans d’agost, normalment entre el 14 i el 20 d'agost.  

És la típica festa major de poble: música de banda i xaranga pels carrers, ball a les 
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nits a la Plaça Major, jota cantada i ballada i també correbous pels carrers i bous a la 

plaça.  

Festa de Sant Roc, el dia 16 d'agost, dins de la Festa Major, se celebra el dia de festa 

a l'àrea recreativa de Sant Roc on es fan diferents actes: processó, curses pedestres, 

balls populars...És un lloc de gran interès natural i paisatgístic, amb arbres centenaris, 

d'extraordinàries dimensions. Els treballs de pedra seca en la construcció de marges 

que formen uns petits carrers i uns espais familiars anomenats "corros", formats per 

una taula de pedra, envoltats per unes altres pedres més petites que fan de cadires. 

Aquests "corros" corresponen un a cada família del poble, que en gaudeix 

l'exclusivitat 3 dies a l’any; el dia 16 d'agost, el dia de la Mona i el dia de Sant Antoni 

Una font, amb setze brolladors, complementa el paisatge i dona riquesa a l'indret, 

on hi podem trobar també l’ermita de Sant Roc. 

També és molt important al municipi la Festa de Sant Antoni, a mitjans de gener, 

amb benedicció d’animals i recuperació de la tradicional matança del porc. Es fa una 

menjada a Sant Roc i festa tot el cap de setmana. 

Festa de la Cirera 

El primer cap de setmana de juny la FESTA DE LA CIRERA vol ser l’aparador 

d’aquest producte, la cirera de Paüls, molt apreciat i valorat sobretot als pobles del 

voltant. Durant un cap de setmana tenim exposició i venda d’aquest producte en 

les seves diverses varietats, exposicions d’altres productes típics i artesanals, 

miniatures… i xerrades referents, sobretot, al conreu i les varietats del producte. Els 

darrers anys d’edició s’ha iniciat al Ruta de les Tapes, la recreació als carrers de la 

història de Paüls al segle XIII i una festa solidària en beneficis de la fundació Actays, 

que lluita per la investigació de dues malalties minoritàries. 

El darrer any, i degut a la Covid-19, s’ha continuat celebrant però de manera virtual, 

per donar sortida als agricultors de la cirera, que cada any venien el seu producte 

durant la fira. 

Jornades esportives 

Els esports que es practiquen són bàsicament de muntanya: excursionisme i 

senderisme, per on travessa el GR7 Paüls-Fredes i hi ha les derivacions dels senders 

de Paüls-Prat de Comte, Paüls-Horta de Sant Joan, i Paüls-Alfara de Carles; rutes amb 

bicicleta de muntanya. L'espeleologia es practica principalment a les coves Roges, 

amb aigua a l'interior, la cova del Llop, la cova de la Síria, la cova del Pobre o la cova 

de les Gotelleres. 

Destaca en gran mesura la Cursa de Muntanya la "TRENCACIMS", la ultra-marató 
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amb uns 50 km de cursa de muntanya i uns 4.000 metres de desnivell positiu, tot pel 

terme de Paüls. La Trencacims Paüls és la cursa del poble. Els voluntaris, corredors i 

acompanyants es deixen envair per l’ambient festiu i les ganes de gaudir de tot el 

que genera aquest esdeveniment esportiu. 

Jornades culturals 

Cada any dins les festes nadalenques es fa concert i ball el 25 de desembre i el 26 

concert de la Banda Municipal de Música de Paüls. Durant aquestes dates també se 

celebren altres activitats populars i culturals: teatre, cinema, xocolatada, caga-tió.... 

En l'àmbit cultural, s'ha de fer referència, sobretot, a les manifestacions musicals que 

des de fa un segle s'hi poden apreciar. L'any 2011, la Banda Municipal de Música de 

Paüls va celebrar el seu centenari, però és que en aquest poble també hi trobem: 

l’orquestra Atalaia, la xaranga Tal com sona, la coral Les Veus de Paüls, el grup de 

tambors Timballeira, la coral parroquial i un conjunt instrumental constituït pels 

músics més menuts que s'estan formant a l'Escola municipal de música. 

Participació i Associacionisme 

Les iniciatives de caire participatiu, com les associacions, es perceben com un 

element ric i rellevant en el conjunt de la població de Paüls. Hi apareixen, en bona 

mesura, degut a la falta d’oci organitzat en l’àmbit territorial, com demostra el fet 

que moltes estiguin dirigides a activitats de lleure. 

En concret, però, es considera que la participació en aquest tipus d’iniciatives és 

més habitual en els municipis petits com Paüls, on l’oferta d’oci seria especialment 

escassa i on, en alguns casos, el fet d’estar més aïllats, en l’actualitat o en el passat, 

hauria contribuït a crear unes xarxes veïnals estretes. D’aquesta manera, es 

considera que les dimensions del poble o la situació geogràfica d’aquest, influeix 

d’una manera important en la realitat associativa d’un municipi determinat, en 

aquest cas, Paüls. 

Les entitats que hi ha constituïdes al municipi de Paüls són: 

• Agrupació de Defensa Forestal de Sant Roc  

• Associació Banda de Música de Paüls 

• Associació Cultural Taurina de Paüls "Penya a Tota Pastilla" 

• Associació de Joves de Paüls 

• Associació de Jubilats i Pensionistes de Paüls 

• Associació de Mares i Pares del col·legi Sant Roc 

• Associació de Mestresses de Casa de Paüls 

• Associació Juvenil - Cultural Timballeira 
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• Grup de Jota de Paüls 

• Penya Barcelonista de Paüls 

• Societat Cultural el Cerç 

 

Salut 

Actualment no es disposa de xifres reals i concretes sobre el jovent de Paüls en  

l’àmbit de la salut, i per tant, cal recórrer a territoris més amplis per tal de localitzar 

aquesta informació. És per això que la recerca es concreta a les Terres de l’Ebre i  

dirigit a algunes conductes perjudicials al territori com el consum d’alcohol i la 

conducció sota els seus efectes, el risc lligat a les pràctiques sexuals i el consum de 

drogues ( d’acord amb l’estudi La realitat juvenil a les Terres de l’Ebre, realitzat per 

l’Observatori del Tercer Sector i el Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana 

i el Treball). 

Conjuntament hem d’afavorir  els estils de vida saludables i construir entorns saludables 

Per raons biològiques, la població jove acostuma a ser el grup d’edat amb un millor estat 

de salut i, per aquest motiu, és habitual que les anàlisis sobre salut i joves sovint se centrin 

més en l’estudi de les conductes de risc que no pas en l’estat de salut i en els possibles 

condicionants contextuals o estructurals que poden intervenir en aquest estat (Espluga i 

Boso, 2013). 

En tot aquest procés de prevenció disposem de diversos estudis i enquestes que ens 

situen en la realitat actual, fent una radiografia de la situació des de diferents àmbits: 

Departament de Salut, Benestar Social i Família (Direcció General de Joventut, Dones, 

Ensenyament). I programes més concrets: QUIT,  PAPSF, EJC12... 

El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de 

Catalunya és una iniciativa alineada amb les recomanacions de l’Organització Mundial 

de la Salut per impulsar la salut des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat, 

Des del Departament de Salut s’està treballant en la lluita contra la 
malaltia i la promoció de la salut de les persones amb tres estratègies 
bàsiques:  

1.- guarir: activitats mèdiques dirigides a curar els individus que 
ja han patit danys de salut 
2.- prevenir: actua sobre la causa de la malaltia per tal evitar que 
s’arribi a produir 
3.- promoure la salut: capacitar la població perquè sàpiga com 
tenir cura de la seva salut i evitar caure malalta. 
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és a dir “salut a totes les polítiques”. Un dels objectius del PINSPAP 2017-2020 és portar 

les estratègies de salut a totes les polítiques a tot el territori. Per afavorir aquest 

desplegament, s’han creat els consells territorials consultius i de coordinació, que 

coincideixen amb les regions sanitàries. 

També disposem de l’Enquesta de Joventut de Catalunya 2012 i 2017. Volum 2. Les 

diferents vivències de la joventut,  permet analitzar aspectes de la salut dels i les joves.   

Una anàlisi multivariable de les preguntes sobre salut ha permès elaborar una tipologia 

que classifica als i les joves en quatre tipus o categories atenent al seu estat de salut 

i als hàbits i comportaments amb efectes sobre aquest: 

- Grup A : persones joves amb un bon estat de salut i amb hàbits saludables. Aquest 

grup es caracteritza pel fet que gairebé ningú fuma, no ha provat l’haixix ni ha pres 

altres drogues. És el grup més freqüent a les Terres de l’Ebre (37,8%).  

- Grup B el composen el 26,8% dels i les joves. Tenen un bon estat de salut mental i 

psicosocial, no presenten problemes de salut vinculats al treball i en general tenen 

hàbits saludables, tot i que a diferència del grup anterior hi ha una major presència 

de fumadors/es i de joves que alguna vegada s’emborratxen. És el grup amb major 

nivell d’estudis i té una mitjana d’edat superior al grup anterior (25,6 anys) A les Terres 

de l'Ebre el 29,3% de joves es troben en aquest grup.  

- Grup C: si bé es caracteritza per tenir hàbits saludables, compta amb un pitjor estat 

de salut mental i psicosocial que els grups anteriors. Prop de la meitat de les persones 

joves d’aquest grup manifesta que en els darrers mesos ha patit una malaltia 

relacionada amb la seva ocupació, i també és elevat el percentatge de joves que ha 

patit accidents laborals. Terres de l’Ebre se situa 4,4 punts percentuals per sota del 

global de Catalunya (23,6%).  

- Grup D: es diferencia de la resta per un relatiu mal estat de salut mental i psicosocial 

en comparació amb els grups A i B i perquè en aquest grup predominen conductes de 

risc en un grau molt més elevat que entre els altres grups. El 8,9% dels i les joves de 

Catalunya se situen en aquest grup; per sobre de la mitjana se situen les Terres de l’Ebre 

(9,3%). 
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Elaboració pròpia. Font Direcció General de Joventut. Enquesta de Joventut a Catalunya 2012. Volum 2. Les diferents 

vivències de la joventut. Comparativa de l’estat de salut i als hàbits i comportaments amb efectes sobre aquest  

de les Terres de l’Ebre respecte Catalunya, en percentatges de joves. 

Les Terres de l’Ebre destaquen pel bon estat de salut de la població jove: el grup A i el 

grup B apleguen una proporció de joves superior a la mitjana catalana (37,8% i 29,3%, 

respectivament. Aquestes conductes  també  estan  vinculades  amb  l’oci  nocturn,  ja  

que  són  considerades com un element imprescindible  per  gaudir  del  temps  de  lleure.   

Pandèmia Covid-19 

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya ha fet l’Enquesta sobre 

l’impacte de la COVID-19 entre la població jove resident a Catalunya, durant el mes 

d’abril, en diferents moments de confinament i obertura, amb la publicació de “Principals 

resultats referents a la població jove Observatori Català de la Joventut”, 4 de maig de 

2020. 

Un petit resum de la seva visió segon aquests resultats és: 

• La malaltia es veu com una amenaça més alta per als altres que pròpia. 

• Es el grup que més pateix pel seu futur (més de la meitat del col·lectiu) i el més 

pessimista respecte les conseqüències econòmiques. 

• El seguiment de les notícies sobre el coronavirus és massiu però creix amb l’edat. 

• Les persones joves creuen que la pandèmia és una amenaça més gran per als 

altres que per a elles. 

• La percepció de la pandèmia com a amenaça per a l’economia és molt alta per a 

l’economia catalana, però menys per a l’economia personal 

• La joventut és el col·lectiu que més creu haver passat la malaltia. 

• Les persones més joves són les més optimistes respecte les possibilitats de 

contagiar-se i de recuperar-se bé de la malaltia. És una tendència que decreix 

amb l’edat. 

37,8

29,3

23,6

9,3

36,4

26,8 28

8,9

Grup A Grup B Grup C Grup D

Terres de l'Ebre Catalunya
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• Les majoria de les persones joves tenen problemes per dormir arran de la 

pandèmia. 

• Les persones joves han fet un ús massiu de les videotrucades i dels missatges de 

text. La visita a familiars per raons justificades és més baixa entre les persones 

joves. 

• Més de la meitat dels joves creu que el govern espanyol no sap com resoldre la 

pandèmia. 

• Més de la meitat de les persones joves pateixen pel seu futur. 

• Molt poca gent creu que l’economia es refarà aviat. Els joves de més edat són els 

més pessimistes al respecte. 

Tabac 

Segons dades del  Programa d’Atenció Primària Sense Fum (PAPSF) actualment ha 

disminuït el consum de tabac en els menors de 14 a 18 anys. L’any 2004 era un 23% 

d’escolars d’aquesta franja d’edat que havien fet un ús diari del tabac, mentre que en 

2012 ha disminuir al 12.4%.  Podem afirmar que la tendència del consum de tabac es 

manté descendent des del 1994. Tot i que darrerament hi ha una tendència creixent a la 

utilització de cigarrets electrònics o vàpers entre els més joves, on les efectes 

secundaris estan en procés d’estudi i es desconeixen les conseqüències finals reals per a 

la salut d’aquests consum. 

 

Alcohol 

El consum de risc d’alcohol en la població de 15 anys i més se situa l’any 2014 en uns 

valors similars a l’any 1994. Remarcarem que, atesa la necessitat de la majoria de joves 

dels municipis com Alfara de Carles de desplaçar-se per motius d’oci, es considera 

habitual conduir havent consumit alcohol o altres estupefaents.  

Drogues 

El consum de drogues és un fenomen transversal present en múltiples àmbits (laboral, 

educatiu, oci nocturn...) que implica tots els col·lectius, inclòs el jove. Les tendències de 

consum han anant variant al llarg dels anys en consonància amb els canvis socials, així 

com també ho han fet els recursos per donar resposta a les problemàtiques que se'n 

deriven.  

Pel que fa a les tendències de consum, es constata que en termes de 
salut pública, el tabac i l'alcohol continuen causant la major mortalitat, 
i que la cocaïna supera l'heroïna en consum i demanda assistencial. 
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En l'àmbit de la prevenció del consum de drogues, es desenvolupen, entre d'altres, 

projectes comunitaris, actuacions en el marc escolar, en l'àmbit del lleure i intervencions 

en espais d'oci nocturn. En l'àmbit assistencial, trobem una xarxa de centres d'atenció i 

seguiment ambulatori a les drogodependències.  

Sexe 

Les conductes relacionades amb la sexualitat no semblen considerar--se per part dels 

joves de les Terres de l’Ebre un factor de risc tan important com el consum de 

drogues o alcohol, en part perquè segons els més grans, el nivell de coneixement de 

mètodes preventius és elevat. En quant a prevenció s’ofereix informació en la consulta 

als joves sobre sexe: primeres relacions, test d’embaràs, píndola de l’endemà, 

recomanacions i prescripció i informació sobre qualsevol tema que sigui del seu interès. 

Tot i que destacaria que un gran nombre de joves i adolescents centren les seves 

consultes a través de la xarxa, motiu per que és important el fet de gaudir d’una àmplia 

informació des de les pàgines de salut i joventut dirigides a aquest col·lectiu. 

Violència de gènere 

Un altre factor de risc davant d'aquestes preocupants dades és la violència de gènere 

en els adolescents, els joves estan considerats un grup d'especial vulnerabilitat en aquest 

àmbit ja que tenen menor percepció de la desigualtat de gènere, un terç dels joves no 

considera conducta de risc respondre a un missatge ofensiu, encara que desconeixen els 

canals per on poder denunciar el maltractament o, de vegades, costa reconèixer que la 

violència psicològica també és violència de gènere.  Es preocupant que la població jove 

és tolerant cap a les conductes de control, un 33% considera acceptable aquest 

control en alguns casos, vers el 92 per cent dels joves considera inacceptable la 

violència de gènere, encara que en diferents graus d’acceptabilitat: declaren 

inacceptable la violència física i sexual el 97%, la violència verbal el 93% i el 67% la 

violència de control. Una de cada tres persones afirma conèixer alguna víctima, un 

percentatge que ascendeix al 34 per cent en el cas de les noies i al 24 per cent en els nois 

enquestats. En tots els trams d'edat, les dones són més intransigents que els homes 

davant de qualsevol tipus de maltractament. En el moment d’elaboració del present 

Pla Local de Joventut existeix un moviment punter de formació, informació i 

visualització d’aquest tema amb potents campanyes en marxa. 

LGBTIQ+ 

Aquest tema s’està introduint els darrers anys per a la prevenció de la LGBTIfòbia, 

l’afectació que pot suposar el patiment del rebuig social o l’assetjament escolar. La 

introducció del coneixement, el respecte  i la normalització s’han de treballar per tenir un 

jovent sa i sense perjudicis. 
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Cíber 

Es viu en una societat de consumisme excessiu consum amb necessitats  irreals per al 

jovent i  ha ampliat les opcions  per l’accés directe a un món virtual.   

Un altre tema preocupant en l’àmbit de salut són l'addicció al joc i a les noves 

tecnologies (Internet, xarxes socials, telefonia mòbil o videojocs). Disposem d’un Centre 

de documentació de Serveis Socials amb materials que permeten reflexionar sobre la 

situació actual de les noves addiccions i ofereixen eines per prevenir i tractar aquestes 

dependències que, cada cop, són més freqüents entre els i les joves.  

Ludopatia 

El joc d'atzar és una activitat freqüent per a la joventut. Els adolescents són particularment 

susceptibles de desenvolupar un problema amb el joc degut a la combinació de les 

oportunitats de jugar, l'atractiu de molts jocs i la proliferació generalitzada de llocs de 

fàcil accés. Es important crear iniciatives de prevenció eficaces, educant al jovent 

perquè entenguin què és el joc d'atzar i quines són les seves possibles conseqüències. El 

joc es percep sovint com una activitat innòcua. Les possibles conseqüències del joc 

poden incloure absentisme o abandonament escolar, aïllament de la família i els amics, 

depressió i suïcidi. 

Segons l’enquesta de Joventut de 2017, les escales de satisfacció amb la vida tenen com 

a finalitat avaluar el judici global d’un individu respecte a la seva satisfacció vital. Aquesta 

variable també s’associa a l’àmbit territorial: els més satisfets es troben a les Terres de 

l’Ebre (amb un 13,5% de joves insatisfets) segons l’enquesta de 2017. 

 

Pel que fa l’atenció al pacient, des de l’1 de febrer de 2012, s’està aplicant la nova 

mesura de reestructuració del Departament de Salut a la regió sanitària Terres de 

l’Ebre, que afecta l’atenció continuada a la comarca del Baix Ebre. Els pacients del 

municipi de Paüls disposen d’un consultori, on es dona assistència quasi diàriament.  

El CAP de Xerta és el de referència d’una àrea bàsica de salut que inclou també les 

poblacions d’Aldover, Benifallet, Paüls i Alfara de Carles. Les urgències mèdiques 

nocturnes s’han de desplaçar al CAP del Temple de Tortosa. 

 

Educació i formació 

L’educació pública a Paüls s’ofereix fins als 11 anys, amb educació infantil i primària, 

en el centre Escola Pública Sant Roc Zer Riu i Serra. Els i les joves, quan finalitzen 

aquesta formació, es veuen obligats a seguir els seus estudis fora del municipi. En 
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aquest cas, s’habilita un autobús que desplaça els i les alumnes fins a l’Institut de 

Roquetes, població adjacent a Tortosa. En aquest centre els i les joves poden estudiar 

fins a diferents nivells: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i  Cicles Formatius 

Per tant ens cenyirem a les dades que tenim referents a les Terres de l’Ebre. 

A les Terres de l’Ebre, l’estructura educativa juvenil és força semblant a la del conjunt de 

Catalunya: es caracteritza per la polarització en el nivell d’estudis (el 43,5% ha cursat o 

cursa estudis superiors i el 30,9% ha abandonat prematurament els estudis). Entre els 

que continuen estudiant 7 de cada 10 cursa estudis superiors, és el percentatge més alt 

del territori català. És un dels àmbits on hi ha una major proporció de joves que tenen 

l’estudi com a activitat principal, el 31,3% dels i les joves.  

També el gènere juga un paper important, sent els nois els que presenten un 

abandonament prematur més elevat, en part condicionat pel que han estat les 

possibilitats d’inserció en el mercat de treball.  

La tendència observada a les Terres de l’Ebre confirma que en àrees amb unes economies 

poc dinàmiques i amb poques oportunitats laborals, la població jove tendeix a romandre 

en el sistema educatiu. Alhora, però, els nivells de formació universitària en aquest àmbit 

territorial són relativament baixos, segurament a causa d’una escassa oferta formativa no 

obligatòria que fa imprescindible una mobilitat educativa cap a altres àmbits amb més 

oferta, sobretot cap a l’àmbit Metropolità. També cal tenir en compte, però, que es 

produeixen migracions de joves qualificats cap a altres àmbits territorials, sobretot cap a 

l’àmbit Metropolità, que és on es concentren més llocs de treball corresponents a la 

categoria de professionals. ( Dades a partir del document  Informes Territorials Terres de 

l’Ebre 2017)  

L’oferta universitària que s’ofereix a la comarca del Baix Ebre es localitza a la ciutat 

de Tortosa i es coneix com Campus Terres de l’Ebre. Aquest campus neix del 

compromís de la Universitat Rovira i Virgili d’implantar en aquest territori un campus 

universitari complet i de qualitat, tot en la línia d'actuar com a motor del progrés 

cultural, científic i tècnic a les comarques meridionals de Catalunya. Presencialment 

s’ofereix: 

• Grau d’administració i Direcció d’Empreses 

• Grau d’Educació Infantil 

• Grau d’Educació Primària 

• Grau d’Infermeria 

• Màster d’envelliment i salut 

En quant al nivell d’estudis actual, les dades que disposem són de 2001, i considerem 

que no són en cap extrapolables al moment actual. En el Pla local anterior es va fer un 
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estudi amb aquelles dades. Seria interessant poder disposar de una radiografia clara dels 

nivells d’estudis reals existent al municipi i la tendència actual, amb l’accés a la formació 

superior a pocs quilòmetres del municipi. 

El que podem confirmar és que la joventut del municipi presenta un nivell més elevat 

respecte generacions passades. I a més, es divisa una tendència que condueix el 

jovent a continuar més enllà dels estudis primaris. 

En quant a la formació no reglada, al municipi no existeix cap acadèmia ni centre de 

formació ocupacional, continuant amb els desplaçaments per a les activitats formatives, 

excepte quan es realitza alguna formació a les instal·lacions municipals, sempre 

promogut des de l’administració pública o a través d’alguna entitat o associació.  

Encara que afegiríem que gairebé la meitat de la població jove de Catalunya ha realitzat 

formació complementària. Cal destacar que el percentatge de participació en aquest 

tipus de formació augmenta a mesura que augmenta el nivell educatiu, de manera que 

es reforça la polarització. Gairebé la meitat de la població jove de Catalunya ha realitzat 

formació complementària.  

 

 

 

Habitatge i ruralitat 

Una de les qüestions més importants a tractar a l’hora de parlar d’habitatge és 

l’emancipació dels joves. La taxa d’emancipació juvenil a les Terres de l’Ebre és d’un un 

52,8%, més de vuit punts superior a la mitjana catalana (44,5%). Aquesta és una de les 

principals conclusions que es desprenen de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya. 

Aquesta dada és especialment rellevant en un context en què la taxa d’emancipació 

juvenil a Catalunya, en alça durant els darrers anys, s’ha estancat a causa de la crisi i al 

gran creixement de l’atur juvenil. Tot i que la demarcació és la segona zona amb un major 

percentatge de joves emancipats després de Lleida, d’aquests, només un 8% viuen sols, 

el nivell més baix de totes les demarcacions. 

Més de la meitat dels joves ebrencs emancipats, un 51,6%, viu en un habitatge de 

compra, un percentatge deu punts inferior a la mitjana catalana. En canvi, un 36,2% viuen 

en un habitatge de lloguer, mentre que a la resta de Catalunya només ho fa un 28,4%. 

La resta viu en un habitatge cedit o heretat. L’Enquesta a la Joventut de les Terres de 

l’Ebre, feta sobre una mostra de 400 enquestats d’entre 18 i 34 anys de la demarcació.  

Amb aquesta informació es pot realitzar una aproximació a la realitat que viu la gent 
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jove de Paüls en matèria d’habitatge. Tot i això, es recopilaran i analitzaran les dades 

extretes de l’Idescat en aquest àmbit. 

A Paüls hi ha un total de 258 habitatges  segons dades de l’Idescat actualitzades 

l’any 2011, dels quals 214 són considerats  com a principals, la resta coma a 

secundaris o buits. Aquestes dades corroboren que hi ha masies o cases de pagès 

on els agricultors i ramaders guarden les seves eines, i que s’han reformat el 

habitatges antics on es continua habitant. Sempre amb base de les dades publicades 

en l’IDESCAT, veiem que 10 anys abans, l’any 2001, en teníem 231, constant 200 

com a principals. En canvi, si ens remuntem a l’any 1991 ens diu que n’hi havia 195 

principals i 56 de secundaris. Pràcticament un manteniment durant 20 anys de la 

quantitat d’habitatges en general al municipi.  

 

En quant al tema d’habitatge voldria afegir el concepte de mobilitat. A les Terres de 

l’Ebre la mobilitat per motius laborals és inferior a la del conjunt de Catalunya, però 

passa el contrari amb la mobilitat per estudis, que és lleugerament superior (26,2%). 

Més enllà dels motius vinculats a la mobilitat obligada, hi hauria dos tipus més de 

desplaçaments, els que tenen com a motiu l’oci i els que tenen com a motivació la 

realització de compres. Els desplaçaments per oci són el segon tipus de desplaçament 

més freqüent entre les persones joves. A les Terres de l’Ebre la mobilitat per motius d’oci 

és inferior a la del conjunt de Catalunya, mentre que la que es fa per comprar és 

lleugerament superior. A tot Catalunya hi ha una preeminència dels desplaçaments en 

vehicle privat, que també es constata a les Terres de l’Ebre (55,1% dels desplaçaments). 

L’habitatge pot ser un element que faciliti l’arrelament de les persones joves o un 

element que dificulti aquest, generalment en zones menys densament poblades amb 

un parc d’habitatges més envellit. 

Ruralitat 

1991 2001 2011

251

231

258

Número d'Habitatges 
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Actualment ens trobem davant d’un fenomen, possiblement reversible si considerem la 

dimensió dels nucli de Paüls. 

Cal destacar la inexistència de polítiques d’estat ambicioses i realistes alhora, que 

complementin l’acció de la Unió Europea, es a dir, veiem una manca de capacitat de 

resposta des de les administracions locals, afegida a una insuficient coordinació entre 

nivells administratius, actuacions mimètiques no adaptades a les diferents realitats i 

amb un criteri de viabilitat poc treballat i la inadequació de l’oferta formativa secundària 

a les noves demandes (combinada amb l’efecte d’atracció des de les ciutats 

universitàries).  

El balanç entre factors que juguen a favor i en contra de les zones rurals segueix sent 

desfavorable, si més no des d’un punt de vista demogràfic, i això pot generar situacions 

cada cop més preocupants en municipis i espais concrets. 

A Paüls es va  celebrar la Jornada Nova ruralitat, joves i desenvolupament dels 

pobles a les Terres de l’Ebre, al març de 2020, aquesta jornada a les Terres de l’Ebre 

va estar organitzada per la Direcció General de Joventut, el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), l’Institut per al Desenvolupament de les 

Comarques de l’Ebre (IDECE) i l’Ajuntament de Paüls, amb la col·laboració de l’Associació 

d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació de Micropobles, Munixic, la 

Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la 

Universitat Jaume I (UJI) i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).  

Resumint les conclusions podem dir que cal cercar estratègies territorials per captar 

joves i recursos que fomentin el desenvolupament conjunt, amb objectius i col·laboració 

entre totes les entitats implicades en el desenvolupament rural, impulsant el treball en 

xarxa. 

Les persones joves són la clau, especialment les dones joves, s’ha de fomentar el seu 

arrelament i facilitar el seu retorn un cop acabada la seva formació. Calen serveis i eines 

que fomentin les oportunitats laborals i vitals en els mateixos municipis rurals. 

Es creu que la dificultat principal per revertir el despoblament rau en la baixa natalitat. 

Calen recursos en aquesta línia però també en la gestió dels corrents migratoris, que 

poden esdevenir una oportunitat per revertir les xifres poblacionals descendents al món 

rural. 

També és fonamental el desenvolupament d’infraestructures digitals, com la fibra o el 

5G, per vertebrar el món rural i poder potenciar xarxes de coworking (sobretot a les 

ciutats rurals). 

És important reivindicar el món rural amb una connotació positiva, com un territori 

d’oportunitats, on cada municipi o zona té les seves potencialitats. Cal treballar també 

en un nou relat rural, en una nova ruralitat, on el desenvolupament dels pobles rurals 

passi, a més del sector primari, també per tots els altres sectors de l’economia i a tots 

els diferents nivells de comandament.  

Fomentar contactes professionals i treball en xarxa amb joves, a nivell comarcal i 
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municipal: 

✓ Fomentar l'associacionisme, per fomentar l’arrelament. 

✓ Aprofitar el talent de les persones tornades. 

✓ Treure partit de les persones que han marxat per aprofitar-les com a 

“ambaixadores” en promoció i contactes. 

✓ Treballar en el contacte entre joves i empreses (networkings). 

✓ Atreure població de grups concrets (alguns tipus d’estudis, feines). 

✓ Potenciar la figura de l’aprenent (win-win entre persona empresària i migrada). 

✓ Fomentar les residències i tallers d’artistes i generar economia circular i altres 

sinergies. 

✓ Impulsar el retorn del talent jove que està acabant la universitat: Odisseu sí, però 

acompanyat d’habitatge i oci que ho facin atractiu (extret del document 

Memòria conclusions Jornada Nova ruralitat, joves i desenvolupament dels 

pobles a les Terres de l’Ebre) 

 

Anàlisi de les enquestes 

 

Les enquestes que s’han realitzat al municipi de Paüls s’han fet a traves de les xarxes 

al nostre abast per poder arribar d’una manera senzilla al jovent del municipi, i 

complint els següents requisits: 

1. Anonimat: La resposta de l’enquesta és totalment anònima, amb la 

qual cosa, preserva la identitat de cada individu. 

2. Directa: arriba directament als seus dispositius informàtics, a traves de 

xarxes socials com  facebook, web municipal i whashApp 
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Activitats d'oci. Mes festes. Concerts.  

Jornades culturals diverses 

Formació.  Idiomes  

Recerca de feina  

Jornada esportiva 

Un local per als joves 

Aprofitar la piscina municipal per fer dinars, sopars i cine. 

Recollides de brossa pels voltants del poble, ja que tot i la consciencia de la gent 

pel canvi climàtic, encara queda molt per fer 

La visita dels micropobles del territori 

Salut 
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Altres comentaris (refosos) afegits pels participants son: 

• Associacions de Paüls més unides i amb activitats conjuntes. 

• Promoció de realitzar activitat física 

• La situació de despoblament com a problema 

• Xerrades a adolescents explicant que es el respecte i la empatia 

• Més activitats dedicades als joves, tenint en compte les diferents edats. 

Horaris nocturns en festes més laxes. 

• Els jovent necessita un local adient a les seves inquietuds, un lloc de trobada 
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amb tot el jovent del poble per fer petar la xarrada, jugar a jocs de taula, i 

compartir idees i propostes. 

• Local per als menors de 18 anys 

• Fer més festes per als joves. 

• Generació de llocs de treball al poble o voltants 
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2.b.  ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

S’ha de visualitzar globalment les polítiques de joventut que s’estan duent a terme 

dins el municipi, amb la finalitat d’observar quines necessitats del jovent s’estan 

atenent i quines es necessita millorar. 

A continuació, es presenten les polítiques municipals que desenvolupa la regidoria 

de joventut de Paüls, tenint en compte les activitats realitzades des d’altres 

regidories del propi Ajuntament, i les promogudes per entitats locals que de manera 

transversal hi ha participació juvenil, dutes a terme els darrers mesos. 

Cultura i oci  

Festa Majors d’agost amb música de banda i xaranga pels carrers, ball a les 

nits a la Plaça Major, jota cantada i ballada i també correbous pels carrers i 

bous a la plaça.  

Festa de Sant Antoni, a mitjans de gener, amb benedicció d’animals i 

recuperació de la tradicional matança del porc. Es fa una menjada a Sant Roc 

i festa tot el cap de setmana. 

Festa de la Cirera, el primer cap de setmana de juny la FESTA DE LA CIRERA, 

durant un cap de setmana tenim exposició i venda d’aquest producte en les 

seves diverses varietats, exposicions d’altres productes típics i artesanals, 

miniatures… i xerrades referents, al conreu i les varietats del producte. Els 

darrers anys d’edició s’ha iniciat al Ruta de les Tapes, la recreació als carrers 

de la història de Paüls al segle XIII i una festa solidària en beneficis de la 

fundació Actays, que lluita per la investigació de dues malalties minoritàries. 

Jornades esportives 

Cursa de Muntanya la "TRENCACIMS", la ultra-marató amb uns 50 km de 

cursa de muntanya i uns 4.000 metres de desnivell positiu, tot pel terme de 

Paüls. Des del 2015, Paüls és dins el recorregut de la ultra-marató Estels del 

Sud, amb més de 100 quilòmetres que donen la volta al Parc Natural dels 

Ports.  

Jornades culturals 

En festes nadalenques es fa ball i concert de la Banda Municipal de Música 

de Paüls. Durant aquestes dates també se celebren altres activitats populars 
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i culturals: teatre, cinema, xocolatada, caga-tió.... 

L'Escola municipal de música és referent en l'àmbit cultural, amb la Banda 

Municipal de Paüls, l’orquestra Atalaia, la xaranga Tal com sona, la coral Les 

Veus de Paüls, el grup de tambors Timballeira, la coral parroquial i un conjunt 

instrumental constituït pels músics més menuts que s’inicien en aquest món. 

Pressupost municipal 

Les dades referents als recursos econòmics s’han extret del lloc web Municat, una 

base de dades sobre municipis i comarques de Catalunya que pertany a la 

Generalitat. A més, s’han contrastat amb la informació facilitada pel consistori.  

El pressupost total del 2018 a l’Ajuntament de Paüls és de 646.405,04€. L’any 2021 

passa a ser de 1.101.752,56€. D’aquests recursos, posteriorment es desglossaran les 

partides pressupostàries segons la seva destinació. El pressupost de Paüls es 

presenta a continuació: 

Indicador Import Import/hab 

Despeses de personal 231.250,00 424,31 

Despeses corrents en béns i serveis 259.350,00 475,87 

Despeses financeres 2.250,00 4,13 

Transferències corrents 45.883,00 84,19 

Fons de contingència i altres imprevistos 5.275,17 9,68 

Inversions reals 516.301,65 947,34 

Transferències de capital 0,00 0,00 

Actius financers 0,00 0,00 

Passius financers 41.442,74 76,04 

Total 1.101.752,56 2.021,56 

 

Font: Subdirecció General de Cooperació Local. Direcció General d'Administració Local  
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Cal destacar que no existeix una previsió de les despeses prevista per actuacions de 

protecció i promoció social, encara que ho tindríem cobert amb el suport del Consell 

Comarcal del Baix Ebre i Diputació de Tarragona. 

I des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’elabora el Pla Comarcal de 

Joventut que inclou tots els projectes i actuacions en matèria de Joventut que es 

realitzaran vers les polítiques de Joventut de la comarca.  

El pla està basat a partir de les necessitats detectades a la població juvenil de la 

comarca. 

Les actuacions que es realitzen des de l’àrea d’ensenyament s’inclouen al Contracte 

Programa i són subvencionades cada any. 

Programes juvenils del Consell Comarcal Baix Ebre 

I des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’elabora el PIECJ que inclou tots els 

projectes i actuacions en matèria de Joventut que es realitzaran vers les polítiques 

de Joventut de la comarca. 

El pla està basat a partir de les necessitats detectades a la població juvenil de la 

comarca. Les actuacions que es realitzen des de l’àrea d’ensenyament s’inclouen al 

Contracte Programa i són subvencionades cada any.  

Des de l’àrea de joventut es realitza la tramitació de diferents carnets adreçats al 

jovent. Els carnets que es poden tramitar són: carnet alberguista de diferents 

modalitats, carnet d’estudiant internacional (ISIC) i carnet professor internacional 

(ITIC). 

S’organitzen cursos de monitor de lleure i monogràfics dirigits als joves de tota la 

comarca. Des de l’àrea de Joventut es subvenciona una part del cost d’aquests 

cursos. Els cursos es realitzen a través de l’Escola de l’Esplai de Tortosa i són 

reconegut oficialment per la Generalitat de Catalunya. 

També des de l’àrea de joventut s’ofereixen bonificacions en la contractació de naus 

i despatxos a totes aquelles persones i empreses instal·lades al viver d’empreses o 

centre de negocis, que exerceixen una activitat empresarial i/o professional, sempre 

que el seu promotor tingui 35 anys d’edat o menys. 

I des de l’any 2003, des de l’àrea de joventut organitza el Premi Projecte Jove amb la 

finalitat de guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques 

o entitats sense ànim de lucre ubicades al Baix Ebre que desenvolupin accions 

destinades al jovent. 
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Al setembre de 2012 es posa en funcionament l’Oficina Jove del Baix Ebre, que 

ofereix moltes prestacions dirigides a aquest col·lectiu. L’objectiu és poder millorar 

l’accés als joves aprofitant les instal·lacions del Punt d’Informació Juvenil de 

l’Ajuntament de Tortosa, ubicat inicialment al Centre Cívic de Ferreries, i actualment 

traslladat a l’Edifici Jove lo Carrilet, un espai més cèntric i emblemàtic a la ciutat. 

Aquest espai acull els serveis d’emancipació juvenil que fan referència a un conjunt 

de serveis d’informació i orientació des del Punt Jove i uns serveis especialitzats 

d’assessorament  en matèria de treball, salut i educació, per les persones joves, de 

manera que aquesta Oficina esdevingui l’eina de referència per afavorir els processos 

d’emancipació. 

Des de l’Oficina Jove del Baix Ebre s’ofereix els serveis de salut, treball i el servei 

d’informació juvenil, coordinat des del Consell Comarcal: 

El Servei de Salut promou hàbits de vida saludables, assessora, orienta i preveu 

conductes de risc a la població jove, tractant temes com la sexualitat, addiccions, 

alimentació, salut mental i, esport i salut entre d’altres.  

El Servei de Treball realitza assessorament per trobar feina, acompanyament laboral 

i suport a l’emprenedoria.  

El Servei d’Informació Juvenil ofereix informació al jovent de la comarca i coordina 

els altres serveis de que disposa la oficina, es tracta d’un servei gratuït on el jove pot 

trobar tota aquella informació que li interessi: treball, estudis, esports, lleure, cultura, 

turisme, habitatge, etc. A més d’aquesta informació, també s’ofereix orientació i 

assessorament sobre tots aquells temes que puguin interessar al jovent.  

Per dur a terme aquesta difusió d’informació, disposem d’un espai d’autoconsulta i 

d’una cartellera on es va penjant tota la informació més recent d’interès del jove: 

cursos, xerrades, activitats, concursos, ofertes... A més, hi ha tota mena de tríptics 

informatius sobre salut, turisme juvenil, estudis, activitats de lleure, plànols del nostre 

municipi...  

El Punt Jove de Tortosa forma part de la xarxa catalana de serveis d’informació juvenil 

coordinada per la Direcció General de Joventut i promoguts per la Generalitat, 

consells comarcals, ajuntaments i entitats privades.  

El Punt Jove de Tortosa està promogut pel mateix Ajuntament de Tortosa, on hi ha 

una tècnica de joventut, contractada a jornada sencera, pel mateix Ajuntament de 

Tortosa.  
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Tots aquests òrgans es veuen involucrats dintre del Pla Nacional de Joventut, ja que 

suposa una relació directa amb el jove.  

Al Punt Jove de Tortosa s’ofereix informació sobre:  

Ensenyament reglat: cicles de grau mitjà i superior; guia d’ensenyaments reglats a 

Catalunya; estudis universitaris; sortides laborals; màsters i cursos de postgrau; 

beques per a estudis a l’estranger i tota mena d’estudis que pot triar el jovent.  

Ensenyament no reglat: cursos de perfeccionament de l’idioma, tant a nivell local 

com a l’estranger; cursos de monitors de menjador, director i monitor de lleure; 

cursos de català; qualsevol tipus de curs organitzat per alguna entitat, associació 

juvenil, ajuntaments de la nostra comarca, administració o entitat privada.  

Lleure i cultura: camps de treball; colònies; campus; campaments; estades; casals... 

Concursos literaris, fotogràfics, altres premis destinats a la joventut.  

Associacionisme: foment de l’associacionisme de les entitats juvenils de la comarca; 

tràmits i documentació per a la inscripció d’associacions al cens de la DGJ; difusió de 

la informació que ens arriba des de la DGJ sobre activitats d’altres associacions 

juvenils que no pertanyen al municipi.  

Viatgeteca: servei de consulta de guies de viatge internacionals de diversos països; 

informació dels avantatges i descomptes amb els carnets internacionals a altres 

països.  

Turisme juvenil: estades a la neu; ofertes de viatges per a joves; guies de cases de 

pagès, hotels, càmpings, zones d’acampada, albergs juvenils a Catalunya, Espanya i 

Europa; rutes de senderisme i d’excursionisme per la nostra comarca: la Via Verda, 

Parc Natural dels Ports, Parc Natural del Delta de l’Ebre i altres indrets d’interès 

 

Garantia Juvenil 

També el Consell Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb el Departament 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, impulsa programes de suport a la recerca de 

feina adreçats a joves en situació d’atur de la comarca.  

Destacarem la Garantia Juvenil, una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur 

juvenil, impulsada a Catalunya a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La 

Garantia Juvenil garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses, 

basant-se en programes de:  

FORMACIÓ per a desenvolupar competències professionals. 
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INSERCIÓ en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals. 

EMPRENEDORIA i autoocupació. 

ORIENTACIÓ laboral. 

 

Nou Servei de Mobilitat Internacional:  

A partir de l’any 2020, l’Oficina Jove del  Baix Ebre, en col·laboració amb l’entitat Obre’t 

Ebre, ofereix un servei de mobilitat internacional per tal d’acompanyar, assessorar i 

informar el jovent sobre pràctiques a l’estranger, tant remunerades com no remunerades, 

estades solidàries i de voluntariat, intercanvis internacionals de curta durada, projectes 

juvenils i formacions per a treballadores i persones de l’àmbit de la joventut. També 

xerrades-tallers adreçats a joves. Alhora, també es promou l’acolliment de persones joves 

treballadores i voluntaris internacionals d’altres indrets d’arreu del món. 

 

2.c.- CONCLUSIONS 

1. Demografia: Paüls és un municipi amb un descens constant i important, 

percentualment parlant, des de 2000, segons l’Idescat. Després d’un pic poblacional 

l’any 1999 de 643 habitants ha anat en descens constant fins l’actualitat, amb 545 

habitants l’any 2020. S’evidencia una disminució d’habitants joves encara més 

alarmant:  al llarg de les darreres dècades, passant de 111 l’any 2000 a 47 l’any 2020, 

menys de la meitat de joves en un descens continuat, sense fluctuacions. El jovent 

representa un 8,62% de la població, enfront del 17,34% que representava l’any 

2000. 

2. En ocupació l’any 2020 hi habiten 314 persones en edat laboral (entre 16 i 67 anys) 

censats al municipi i una mitjana anual de 16,9 persones aturades, amb 203 

pensions contributives i 177 pensionistes de la seguretat social. El jovent de 16 a 29 

anys representa un 1,8 de mitjana de l’atur anual registrat.  A Paüls hi ha persones 

aturades o en recerca de feina en un percentatge del 9,7% dins del municipi, la 

menys que la mitja de la resta de comarca del Baix Ebre, que és del 15,09%. 

3. Paüls és un municipi ric en associacionisme, hi ha associacions de joves, esport, i 

especialment en música, la música és un tret destacable a Paüls. També en esports 

la Cursa de Muntanya la Trencacims i la Festa de la Cirera, producte agrícola local 

per excel·lència. 

4. Paüls, tot i estar dalt la muntanya, es troba geogràficament a pocs quilòmetres 

de la capital de comarca, Tortosa. Aquesta ubicació i les seves dimensions, 

condicionen una gran mobilitat.  Hi ha gran quantitat de persones que treballen 

fora del municipi, i es desplacen la majoria en vehicle privat. A la vegada tots el nens 
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en edat escolar de cicle superior en avant cada dia es desplacen a Tortosa, la majoria 

en transport públic (bus). La  quantitat de comerç existent ens indica que les compres, 

excepte productes de primera necessitat, també comporta desplaçament  a l’exterior.  

5. Existeix l’Associació de Joves de Paüls, de recent creació, una eina de cohesió 

local i de millora de la qualitat de vida de la joventut del municipi. Aquesta 

associació ha de contribuir a reforçar el sentiment de pertinença, i posa en valor 

el municipi a ulls dels i les joves, que poden fer activitats lúdiques i culturals dins 

del seu espai de confort, participant i organitzant els seus espais. Paüls disposa 

d’un espai per al desenvolupament de les activitats, tot i que es demana un espai 

propi gestionat per l’Associació de Joves. 

6. En quant al nivell d’estudis actual a Paüls, les dades que disposem són de 2001, i 

considerem que no són en cap extrapolables al moment actual, la realitat formativa 

les Terres de l’Ebre és que un 31,3% dels joves tenen els estudis com a activitat 

principal, el percentatge més alt de Catalunya.  

7. En quant a la formació no reglada, al municipi no existeix cap acadèmia ni centre de 

formació ocupacional. 

8. Salut treballa especialment en la lluita contra la malaltia i la promoció de la salut de 

les persones: guarir, prevenir i promoure la salut. Amb aquesta visió es treballen per 

als joves diferents problemàtiques: el consum de risc d’alcohol, el consum de tabac i 

cigarret electrònic o vàper,  la pràctica de conductes de risc vinculades  amb  l’oci  

nocturn,  ja  que  són  considerades com un element imprescindible  per  gaudir  del  

temps  de  lleure.  La pandèmia de la Covid-19 i les seves conseqüències directes i 

indirectes passen a ser el centre en aquests moments. 

9. Es considera habitual conduir havent consumit alcohol o altres estupefaents.  

També les conductes relacionades amb la sexualitat, les noves addiccions al cíber 

joc i a les noves tecnologies (Internet, xarxes socials, telefonia mòbil o videojocs) i la 

violència de gènere (una de cada tres persones afirma conèixer alguna víctima). 

10. L’habitatge, segons les dades observades, sembla mantenir-se amb la rehabilitació 

de masies antigues en habitatges principals. 

11. La mobilitat és un punt fort al territori, tant a nivell professional i laboral, ja que 

hi ha molts desplaçaments en jornada laboral i escolar. 

12. Els i les joves de Paüls mostren un fort compromís vers la cultura del seu municipi, 

implicant-se en les activitats desenvolupades pel consistori.  

13. En les enquestes realitzades destaquem que va haver una alta, 41 persones, alguns 
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d’ells majors i menors de l’edat diana, que ens va servir per comprovar l’alta 

implicació del municipi en activitats que es realitzen des de l’ajuntament en tema de 

participació.  

14. Gairebé dos terceres parts de les respostes son de noies. 

15. Excepte dues respostes, que coincideix que són majors del grup diana, la resta 

estudien, treballen o fan ambdues coses. 

16. Els joves surten especialment els caps de setmana, i en bona proporció surten fora 

de Paüls. 

17. El 80% de participants viuen a casa de la família.  

18. Destaca un 39% que diu que col·laboraria amb l’Associació de joves, junt a un 50% 

que amb alguna condició també està predisposada a fer-ho. 

19. El jovent creu majoritàriament que, tot i que n’hi ha, cal fer més activitats dirigides al 

jovent. 

20. La joventut demana majoritàriament una ampliació d’actuacions al casal jove, i 

en quant a tipus seria: creació i organització d’activitats d’oci (29) seguit 

d’habitatge: ajuts a lloguer, rehabilitació (22), seguit d’activitats de formació en 

música, informàtica, turisme... (20) i en temes de salut: consum d’estupefaents, 

relacions sexuals.... (20) i, i finalment actuacions d’orientació en recerca  de feina 

i formació(18), la resta testimonials. 

21. Propostes que es demanen: mes festes, jornades culturals, concerts, un local 

propi... diverses activitats que es contemplaran el les actuacions del Pla Local de 

Joventut. 

22. En quant a infraestructures es consideren ben utilitzat especialment la piscina 

municipal i l’escola de música, la pista poliesportiva i la sala de plens també es 

poden considerar prou utilitzades, i el local d’entitat i, especialment el Centre Ca 

la Pelo, es valoren com poc i  infrautilitzats, especialment aquest darrer. 

23. En quant a presenciar situacions de violència la resposta mai ha estat de 13 

persones, la resta en alguna mesura n’ha viscut. Cal afegir que un 40% diu que té 

temor a les conseqüències d’utilitzar els mitjans a l’abast tot i conèixer-los. En 

positiu més d’un 52% diu que coneix els canals a utilitzar en cada cas. 

24. Un 82,9% considera imprescindible l’existència al municipi d’una associació de 

joves i un 54,4% vol col·laborar en la elaboració del nou Pla Local de Joventut. 

25. Com a polítiques de joventut dirigides exclusivament a aquest col·lectiu tenim 

activitats de cultura i oci, esport, formació i participació, es fomenten polítiques 
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transversals que impliquin, directa o indirectament, tota la població, tant per 

economia com per la pròpia cohesió social. No trobem polítiques d’habitatge des 

del consistori. Afegim des del Consell Comarcal del Baix Ebre les actuacions 

exclusives dirigides al jovent com són el Premi Jove, les actuacions des de 

l’Oficina Jove i, junt amb la Direcció General de Joventut, les subvencions per 

actuacions anuals dins del Pla Local de Joventut, les subvencions a Associacions 

Juvenils i, amb el SOC els programes de Garantia Juvenil. 

26. La  tècnica  de  joventut  compartida  dona suport en la gestió i  desenvolupament 

de  les  polítiques de joventut, juntament amb  el consistori i l’Associació de Joves. 

27. Es demana millorar l’aprofitament dels recursos infraestructurals oferts a aquest 

col·lectiu  per tal que  desenvolupin  les  seves activitats. 

Priorització 

En primer lloc hi ha una demanda preferent d’ ampliació d’actuacions al casal jove de 

cultura i oci, per tant englobaran la primera prioritat per mantenir al jovent al 

municipi i es treballarà amb la col·laboració de l’associació de Joves. 

L’habitatge és una debilitat, ja que en un poble, les cases de propietat individual són 

més nombroses que les de lloguer, amb la qual cosa, es descriu que són heretades 

per les següents generacions, i seria necessari polítiques de ruralitat dirigides a ajuts 

a lloguer i rehabilitació. 

L’atenció en el camp de la salut a Paüls està encaminada a una atenció primària bàsica 

a través del Consultori, amb la qual cosa, els i les joves es troben amb un 

assessorament limitat sobre les seves condicions de salut. S’haurà de prioritzar la 

situació que esdevingui en la Covid-19 informant i implementant les mesures 

necessàries a mesura que es vagin publicant El jovent  demana informació i formació 

en temes de salut: consum d’estupefaents, relacions sexuals....  

La manca de treball entre els i les joves de Paüls es veu reflectida en la demanda 

d’actuacions d’orientació en recerca  de feina i formació.  

Es manifesta el fet que els joves hagin de desplaçar-se fora del municipi per cursar 

estudis secundaris, dificulta el control sobre les polítiques educatives. 

La participació i l’associacionisme dels i les joves de Paüls pren importància a partir 

de l’Associació afegint-t’ho com a eina d’apropament al jovent per qualsevol de les 

actuacions que es vulguin dur a terme al municipi. Aquesta associació s’ha de 

dinamitzar i recolzar i potenciar des de l’administració i, especialment, buscar un 

espai físic per poder reunir-se i realitzar activitats. 
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3.- OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

El Pla Local de Joventut de Paüls 2021-2024 tindrà una vigència de quatre anys i cada 

any s’aprovarà el projecte d’actuacions anual per tal d’assolir els objectius generals i 

específics plantejats per a cada projecte. A partir de la diagnosi elaborada, tenint en 

consideració l’anàlisi de la realitat juvenil al municipi, i de les polítiques municipals 

de joventut, s’ha treballat en la definició de l’orientació bàsica del Pla i, per tant, del 

compromís bàsic de l’Ajuntament de Paüls en relació a la població jove del municipi 

per als propers anys. 

D’aquesta orientació bàsica, definida a partir del posicionament de l’administració 

municipal en relació a la població jove, i també de la formulació d’una visió clara de 

futur que expressi el lloc que vol ocupar en els pròxims anys, se’n derivaran els 

objectius estratègics del Pla Local de Joventut de Paüls que orientaran el treball de 

disseny, la concreció dels programes i les polítiques de joventut del municipi en el seu 

conjunt 

En aquest sentit, les polítiques que afecten als joves de Paüls s’han definit en els 

següents àmbits:  Ruralitat, Cultura i Oci; Participació  i  Associacionisme; Educació  i 

Formació; Salut; Treball; i Habitatge i mobilitat. 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació de les persones joves en allò col·lectiu. 

Aquest objectiu dona resposta  a la necessitat de potenciar les associacions juvenils com 

a eix participatiu en les actuacions municipals d’una manera propera, fent-los partícips 

directes i augmentant el sentiment de pertinença per tal que continuïn vivint a Paüls. 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les 

persones joves.  

Des d’aquest objectiu es pretén donar resposta a la manca d’ocupació al municipi, de 

manera  que augmentant la formació, i especialment l’accés a la formació lligada al món 

rural, es pot augmentar la creació de llocs de treball, tant presencials com per teletreball 

des del mateix municipi, fomentant l’auto emprenedoria. 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

 

La necessitat d’hàbits saludables es pot potenciar a través de l’educació, coneixement  i 

ús dels recursos  saludables a l’abast, com poden ser l’esport, una vida activa i d’altres 

actuacions de prevenció (incloent els relacionats amb la pandèmia) que augmenten la 

imatge positiva del jovent. 
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4.- METODOLOGIA DE TREBALL  

El Pla Local de Joventut aprofita totes les iniciatives i totes les sinergies creades, i ha de 

potenciar-les amb una acció de cooperació coordinada amb tots aquells àmbits 

destinats a l’emancipació i a la participació dels joves de Paüls. Això es concreta en 

projectes d’actuació ben definits que donin respostes clares i avaluables a les 

necessitats concretes de la zona. El treball en xarxa es garanteix a partir de l’estructura 

organitzativa del Pla Local de Joventut a diferents nivells. La territorialitat i la proximitat 

per millorar el disseny i la implementació és clau per situar el més pròxim possible les 

decisions que afecten als joves.  

Segons el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 ens aporta com a principis 

rectors i criteris metodològic: 

Participació 

Definida  com la incorporació en el disseny, el seguiment i l’avaluació de tots els agents 

rellevants i afectats en la política a desenvolupar (agents institucionals i agents socials), 

especialment al conjunt del Moviment Juvenil Organitzat i persones joves, amb 

condicions i límits establerts i acordats amb antelació, tractant temes que donin 

respostes reals a les necessitats, que s’obtingui reconeixement en la participació directa 

i en els espais formals i informals de participació que els i les joves duen a terme per si 

mateixos, fer emergir altres formes de participació buscant la diversitat de discursos. 

Cal la utilització de metodologies participatives basades en el treball en xarxa per 

reforçar la transversalitat i la interdepartamentalitat en el disseny, el seguiment i 

l’avaluació de les polítiques, les mesures, les accions i els programes a desenvolupar. 

I per tirar endavant un procés participatiu i deliberatiu cal que un dinamitzador/a 

detecti quines són les necessitats i demandes concretes i ofereixi els recursos i la 

informació necessària en cada moment perquè el procés pugui tirar endavant. 

I cal que les regidories, no sols la de joventut,  apostin de manera real per la 

participació ciutadana i siguin conscients del que implica.  

Cal tenir present que per treballar de forma participativa es necessita temps, 

planificació, adaptació, treball en xarxa... Participació informada, deliberativa, amb 

igualtat i resultats concrets. Sense informació no es pot participar. Cal donar informació 

perquè la ciutadania pugui deliberar amb coneixement de causa i en igualtat de 

condicions. Per això és important incorporar les noves tecnologies com una eina útil 

per millorar els canals de participació. I finalment la generació d’espais i metodologies 

de treball que garanteixin que els diferents perfils de joves puguin participar en igualtat 

de condicions i en funció de les seves necessitats i prioritats. 
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Transformació 

Establiment de criteris que garanteixin i facilitin l’accés real de tots els i les joves als 

serveis i beneficis de les polítiques de joventut de caràcter generalista, tenint en 

compte la incorporació transversal de la perspectiva inclusiva en el disseny i la 

implementació de totes les polítiques de joventut. 

Hem de facilitar l’accés de la població jove al coneixement, els serveis i els béns 

existents en tots els àmbits, fomentar l’eliminació d’obstacles que dificulten l’accés als 

recursos a les persones joves i garantir una atenció especial per a les persones joves 

amb més obstacles.  

Incorporarem la perspectiva de gènere, interculturalitat en els projectes, amb mesures i 

programes per potenciar la equitat    

És imprescindible la identificació i l’anàlisi de l’evolució dels diferents factors i eixos de 

desigualtat per al ple desenvolupament de les persones joves a través de la capacitació 

i l’apoderament dels i les joves amb més obstacles per raó de naixement, edat, sexe, 

origen, orientació sexual, religió o creences, residència, discapacitat, malaltia i/o d’altres 

Integralitat 

Treballar des d’una perspectiva transversal, la realitat juvenil s’identifica amb gran 

diversitat d’àmbits que la condicionen. Les solucions s’han d’abordar de manera 

interrelacionada per fer front a les circumstàncies que determinen la vida dels joves, 

que són moltes , mai d’una manera aïllada.  

Per tant necessitem el desenvolupament de sistemes d’articulació multinivell per 

garantir la integralitat de les polítiques en clau d’inclusió,  formes de coordinació 

interdepartamental, interinstitucional i treball en xarxa entre joventut i altres àrees que 

operen en els territoris.  

La creació d’espais de treball amb diferents perfils i experteses per compartir 

diagnòstics, dissenyar les polítiques de joventut, coordinar-les i avaluar-les. 

Qualitat 

Finalment és imprescindible la creació de mecanismes d’avaluació i seguiment per 

poder diagnosticar, planificar, redefinir i avaluar el procés i l’impacte sobre la població 

juvenil de les polítiques, accions i mesures desenvolupades. I també la generació 

d’eines i recursos per a una millor diagnosi de les situacions, necessitats, demandes i 

capacitats de les persones joves al municipi.  
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4.a.- COORDINACIÓ ENTRE ÀREES LOCALS 

El Pla Local de Joventut ha aprofitat totes les iniciatives i totes les sinergies creades, 

i ha de potenciar-les amb una acció de cooperació coordinada amb tots aquells àmbits 

destinats a l’emancipació i a la participació dels joves de Paüls. Això es concreta en 

projectes d’actuació ben definits que donin respostes clares i avaluables a les 

necessitats concretes de la zona. El treball en xarxa es garanteix a partir de 

l’estructura organitzativa del Pla Local de Joventut 2021-2024 en els següents  nivells: 

 Nivell interinstitucional: on es desplega el projecte territorial del Pla Nacional de 

Joventut i es manté el treball en xarxa per projectes que afectin a diferents 

administracions públiques: Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, 

Consell Comarcal del Baix Ebre i, si s’escau, els Ajuntaments del Baix Ebre. En aquest 

sentit, per a la realització d’aquest Pla s’han portat a terme reunions amb la Rosa 

Alegria Monfort, coordinadora de l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell 

Comarcal del Baix Ebre, també s’han mantingut converses amb els tècnics de la 

Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre de la Direcció General de Joventut.  

Nivell polític: on es marquen les directrius generals en matèria de joventut (el ple i la 

Regidoria  de Joventut). En aquest sentit, per a la realització d’aquest Pla s’han portat 

a terme reunions amb l’alcalde Il·lm. Sr. Enric Adell i  la regidora de Joventut. 

Nivell tècnic: on es planifiquen, executen i avaluen els projectes (Comissió Municipal del 

Pla Local de Joventut). Per a la implantació del PLJ de Paüls es crearà una Comissió 

Municipal formada per la Regidoria de Joventut, la Presidència de l’Associació de 

Joves i la Técnica de Joventut Compartida. 

 Nivell de participació jove: on es planifiquen, executen i avaluen els projectes que  

du a terme el jovent amb el suport de l’Ajuntament (entitats juvenils i comissions de 

treball de grups de joves no associats). Com s’ha dit anteriorment, els joves han 

participat a través d’una dinàmica de grup que incloïa una enquesta per tal de 

realitzar el diagnosi i el disseny de les accions i continuaran participant activament 

en totes les actuacions municipals dirigides al seu col·lectiu. 

Les actuacions administratives en matèria de política de joventut a Paüls  tendiran a 

facilitar les condicions bàsiques necessàries per a l’emancipació de les persones joves. 

S’entén per emancipació de les persones joves, la capacitat de construcció del propi 

projecte de vida sobre la base de l’autonomia personal i l’exercici de la plena ciutadania. 
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4.b.-  COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL I ALTRES AGENTS 

El Pla Local de Joventut ha aprofitat totes les iniciatives i totes les sinergies creades, i ha 

de potenciar-les amb una acció de cooperació coordinada amb tots aquells àmbits 

destinats a l’emancipació i a la participació dels joves de Paüls. Això es concreta en 

projectes d’actuació ben definits que donin respostes clares i avaluables a les necessitats 

concretes de la zona. El treball en xarxa es garanteix a partir de l’estructura organitzativa 

del Pla Local de Joventut 2021-2024 en els següents  nivells: 

La territorialitat i la proximitat per millorar el disseny i la implementació és clau per 

situar el més pròxim possible les decisions que afecten als joves. Aquest principi 

metodològic respon al desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. En 

aquest sentit, s’han tingut en compte les necessitats específiques del territori de 

Paüls, d’acord amb les possibilitats i les competències de cada administració, i segons 

els acords en matèria de joventut que es prenguin entre els ajuntaments del Baix 

Ebre, Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Paüls 

Nivell interdepartamental: on s’acorda entre els diferents departaments com es 

distribuiran els recursos municipals i supramunicipals, es ratifiquen les polítiques de 

joventut que es duran a terme al municipi. En aquest nivell s’han realitzat diferents 

reunions entre la tècnica de joventut, l’alcaldia i les diferents regidories que directa o 

indirectament es relacionen amb els objectius que tenim com a finalitat aconseguir.  

Nivell de participació jove: on es planifiquen, executen i avaluen els projectes que   duen 

a terme els joves amb el suport de l’Ajuntament (entitats juvenils i comissions de treball 

de grups de joves no associats). Com s’ha dit anteriorment, els joves han participat a 

través d’una dinàmica de grup que incloïa una enquesta per tal de realitzar el diagnosi i 

el disseny de les accions. 

Nivell integral: aquest és l’espai que en aquest pla tenim com a prioritat crear, un espai 

on coexisteixin representants polítics, representants tècnics i joves, tots en un mateix 

nivell de decisió en polítiques de joventut, on els joves de Paüls prenguin part activa 

en les coses que els afecten, participant com a ciutadans actius amb capacitat de 

decisió i d’intervenció, per tant comptant amb aquesta capacitat de decidir sobre 

tot allò que afecta directament o indirectament la pròpia vida i la vida de la 

col·lectivitat. Aquest espai es pot ampliar a representants de diferents departaments 

locals, entitats, agents socials o dinamitzadors externs i administració a altres nivells, 

si és el cas. 

 

4.c.-  PARTICIPACIÓ JUVENIL 

El Pla Local de Joventut es construeix en base a una cultura participativa i facilitarà 

que les persones joves puguin vincular-se i formar part, en els diferents àmbits socials, 

dels processos  de presa de decisions en els canals de participació establerts per a la 
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comunicació entre  ajuntament i joves. Aquests canals de participació estaran dividits 

en dos grans blocs:   

Participació del territori i per projectes a través de les entitats juvenils, grups de joves 

no associats. Hem de recaptar la participació   virtual  i  presencial per projectes, tant de  

joves a títol individual o per grups de discussió que volen dur a terme iniciatives, o 

aporten opinió per diferents projectes a partir dels canals de comunicació en xarxa. 

La participació dels joves del Pla Local de Joventut es va aconseguir amb la realització 

d’una enquesta online, a través de l’aplicació de Google Drive, la qual va permetre 

dissenyar una enquesta amb distribució a tot el públic jove amb les xarxes: e-mail, 

WhatsApp, Instagram, web local, e-bando...  

La participació directa és imprescindible a l’hora de preparar les diferents actuacions 

i, es treballarà per a la implementació del mètode de treball amb l’associació de joves 

com a  motor guia de l’esforç conjunt dels joves amb l’ajuntament, amb la tècnica de 

joventut com a persona d’interlocució inicial. 

Però són sobretot els objectius i les mesures incloses en l’eix de participació les que 

han de fer possible, de manera més directa, que els joves de Paüls prenguin part 

activa en les coses que els afecten. Participar com a ciutadans actius implica capacitat 

de decisió i d’intervenció dels joves en tot allò que els afecta i, per tant, comptar amb 

capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament o indirectament la pròpia 

vida i la vida de la  col·lectivitat. 

Els projectes i actuacions programades en el Pla Local de Joventut cerquen la 

corresponsabilitat dels i les joves. Les persones joves han de poder participar en les 

polítiques públiques per sí mateixes, a través d’entitats, o a títol individual. 

L’actuació en matèria de joventut a Paüls incorpora com a base per a la construcció 

de les polítiques de joventut la innovació permanent, l’aprenentatge social, 

l’experimentació i la negociació. És a partir de la planificació comunitària, de 

l’execució dels projectes amb complicitat i corresponsabilitat amb els joves, i 

l’avaluació dels projectes amb els joves i agents implicats, que s’aconsegueix la 

construcció d’un projecte comú en matèria de joventut 

Es treballarà per a la implementació del mètode de treball l’Associació com a  motor guia 

de l’esforç conjunt dels joves amb l’ajuntament, amb la tècnica de joventut com a 

persona d’interlocució inicial, i que donarà pas directe a l’Associació que recentment ha 

estat constituïda en el període de l’anterior Pla Local de Joventut. 

L’efecte primer que les polítiques de joventut han d’aconseguir és el d’ajudar als i 

les joves a ser autònoms per poder decidir lliurement quin ha de ser el seu projecte 
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vital. Es tracta, per tant, d’assegurar les condicions perquè els joves siguin ciutadans 

de ple dret en el sentit que tenen la possibilitat d’accedir als recursos que fan 

possible decidir sobre la pròpia vida. 

En un context caracteritzat per un increment de les condicions de precarietat laboral 

i de grans dificultats per poder accedir a un habitatge propi, els joves tenen avui 

trajectòries vitals diverses i canviants, moltes vegades ben diferents de les 

trajectòries clàssiques de transició al món del treball. S’afegeix ara la situació de 

pandèmia de la Covid-19 que complica més la situació de les persones joves, un 

context on les opcions a triar són confuses i difícils, i en el qual el marge d’error és 

més aviat alt. 

Aquest model porta associat un estil de vida en què la fase d’escolarització és molt 

llarga i l’acumulació d’experiències laborals, sovint precàries, inacabable. Aquest 

tipus de construcció del propi projecte vital, per poder ser fet en condicions de 

llibertat d’elecció, implica noves necessitats d’informació i orientació, molt més  

complexes. 

Calen, per tant, serveis on s’informi i s’orienti i que, a més, tinguin una clara 

interrelació amb altres serveis d’assessorament especialitzat amb la finalitat d’oferir 

un servei integrat d’informació, orientació i assessorament per facilitar als joves 

l’accés a la independència personal. 

I es fa especialment necessari un espai establert de trobada entre 

l’administració pública i el jovent. Aquest ha de ser l’objecte principal d’aquest 

Pla Local, i a partir d’aquest encaix sorgiran d’una manera exitosa els objectius 

que es proposen en aquest document.  
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5.1- OBJECTIUS 

 

• OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1  

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu. 

 

o Objectiu específic 1 

▪ Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i 

xarxes socials que canalitzen la participació de la gent jove.  

o Objectiu específic 2  

▪ Millorar i augmentar  l’accés, la difusió i el consum cultural, 

impulsant  la creació i  la producció cultural de les persones 

joves.  

 

• OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2 

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves. 

 

o Objectiu específic 1 

▪ Fomentar l’educació com a element generador d’oportunitats 

socials. 

o Objectiu específic 2 

▪ Incidir en el protagonisme de la persona jove en la seva pròpia 

vivència educativa. 

o Objectiu específic 3 

▪ Millorar  l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones 

joves, incloent l’emprenedoria i el treball autònom com a 

estratègies per a la millora de les seves oportunitats 

professionals. 

• OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3  

Promoure una vida saludable de les persones joves. 

o Objectiu específic 1 

▪ Educar en la promoció de la salut  entre les persones joves. 

o Objectiu específic 2 

▪ Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) 

dels recursos de salut. 

o Objectiu específic 3 

▪ Augmentar la imatge social positiva de les persones joves. 
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5.a.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

El Pla Local de Joventut 2021-2024 incorpora la participació i implicació dels i les joves 

en totes les decisions i totes les fases dels procés, des del propi disseny del Pla Local de 

Joventut, dels programes i dels projectes, en la implementació i durant tot el procés en 

l’avaluació .  

Tots els eixos d’actuació del Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Paüls  tenen 

com a objectiu estratègic facilitar als joves del municipi les condicions per ser plenament 

ciutadans, amb capacitat de construir i desenvolupar projectes vitals, i amb capacitat de 

participació en projectes col·lectius, treballant el sentiment de PERTINENÇA. 

Són especialment els objectius i les mesures incloses en l’eix de participació les que 

han de fer possible, de manera més directa, que els joves de Paüls prenguin part 

activa en les coses que els afecten. Participar com a ciutadans actius implica 

capacitat de decisió i d’intervenció dels joves en tot allò que els afecta i, per tant, 

comptar amb capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament o 

indirectament la pròpia vida i la vida de la  col·lectivitat. 

Cal tenir en compte, que la joventut de Paüls manté una actitud molt positiva i 

proactiva davant la participació i organització d’esdeveniments que es porten a 

terme al municipi. L’Ajuntament dona tot el seu suport a les seves iniciatives, oferint 

les instal·lacions públiques per desenvolupar les activitats, malgrat no poder 

contribuir econòmicament per manca de recursos. 

Un altre tret positiu del municipi és que ja compta amb una associació de joves, 

Associació de Joves de Paüls, la qual és la propulsora de les iniciatives sorgides entre 

els joves del municipi. Per tot plegat, caldrà oferir el màxim suport a l’Associació 

mitjançant unes línies d’actuació enfocades a mantenir aquest ambient participatiu i 

l’actitud emprenedora, recolzant les seves iniciatives i ampliant la seva capacitat de 

decisió.  

Nosaltres ens hem de comprometre a crear espais estables d’interlocució, fomentar 

l’empoderament dels joves sobre el que s’ha de fer i s’ha de gastar i augmentar la 

participació i implicació dels i les joves en totes les decisions i totes les fases dels procés  

tant del pla, com dels mateixos dels programes,  projectes, en les diferents fases de 

disseny, en la implementació i en l’avaluació.  D’aquest compromís sorgeix el següent 
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objectiu estratègic, en la mesura que avancem en aquesta primera fase d’assentament 

de les polítiques de joventut a nivell de participació. 

Els mateixos joves han demanat aquest com a objectiu primer en el PLJ, sempre treballant 

d’una manera transversal en les actuacions. 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1 

 

 

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu 

 

 

• Objectiu específic 1 

Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials 

que canalitzen la participació de la gent jove i la incidència de totes les persones 

joves.  

 

• Objectiu específic 2 

Millorar i augmentar  l’accés, la difusió i el consum cultural, impulsant  la creació 

i  la producció cultural de les persones joves.  

 

 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1 

 

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu 

  

 

Objectiu específic 1 

 

Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials 

que canalitzen la participació de la gent jove.  

 

 

Actuacions 

 

1. Continuïtat de la figura del tècnic de joventut per poder implementar el Pla 
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Local de Joventut en tota la seva extensió i amb la col·laboració participada 

del jovent, així com poder reconduir aquest pla en cas que es produeixin 

canvis durant el període d’actuació (socials, econòmics, estructurals...) 

2. Suport al manteniment dels espais d’interlocució diversos i complementaris, 

tant físics com virtuals,  amb els de base associativa que permetin als joves no 

associats la possibilitat d’expressar les seves opinions i demandes en relació 

amb l’administració municipal 

3. Programació regular de reunions de temes d’interès que permetin obtenir 

dades i opinions rellevants sobre la realitat dels joves de Paüls i la millora de 

les polítiques municipals de joventut. 

4. Manteniment de la coordinació amb l’Associació de Joves de Paüls per 

garantir una participació rellevant en el disseny, l’execució i l’avaluació de les 

polítiques municipals de joventut 

5. Creació d’un espai d’Informació sobre els avenços que s’originin en el tema 

de ruralitat, especialment d’orientació i assessorament sobre habitatge i 

rehabilitació. 

Recursos 

Humans Espais Econòmics 

 

Regidoria de Joventut 

Tècnica de joventut 

Referent Garantia Juvenil 

Ajuntament de 

Paüls 

Servei Comarcal de 

Joventut 

 

Finançament de Direcció 

General de Joventut, a través 

de Consell Comarcal amb el 

Contracte Programa: Tècnic 

Compartit, Tècnics Oficina 

Jove, Ajuts a activitats incloses 

en el PLJ. 

Subvencions  Direcció General 

de Joventut a entitats i 

associacions. 

Cofinançament amb el usuaris 

i suport econòmic de 

l’Ajuntament.  

Diputació de Tarragona 
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Descripció de les actuacions 

 

 

En primer lloc es important la continuïtat la figura del tècnic de joventut per poder 

implementar el Pla Local de Joventut en tota la seva extensió, així com poder 

reconduir aquest pla en cas que es produeixin canvis durant el període d’actuació 

(socials, econòmics, estructurals...), des d’aquest pla donarem suport al tràmit de la 

contractació perquè desenvolupi les seves tasques de  dinamitzador  i  responsable  

de  joventut.  Donarem informació i suport en la gestió de la sol·licitud de 

convocatòria anual de subvencions a projectes d’entitats juvenils amb la finalitat 

d’aportar recursos a les associacions juvenils del municipi per al desenvolupament 

d’activitats concretes, i no pas el seu funcionament ordinari, prioritzant aquelles 

iniciatives associatives d’interès general. 

Donarem suport a la dinamització  comunitària  en  activitats  d’oci  i  educació  en  el  

lleure    (espais  públics, actuacions  culturals/artístiques,  suport  entitats,  promoció  

d’activitats  conjuntes).  

Cedirem o ajudarem en els tràmits de la cessió de locals  o  espais  d’equipaments  

municipals  a associacions  juvenils  del  municipi per a realitzar activitats concretes o 

bé en la programació anual d’activitats, tant en la seva gestió com amb el seu 

cofinançament. 

Col·laborarem en el desenvolupament dels projectes de les entitats juvenils del 

municipi, especialment en aquells espais on es dona coincidència d’objectius amb 

l’acció de l’administració municipal.  

I treballarem en la creació d’un programa d’informació actualitzat sobre els ajuts 

existents per a la rehabilitació d’habitatges per contribuir a la creació d’habitatges 

dignes perquè els joves puguin remodelar les antigues cases del municipi. 

L’augment desmesurat de preus que han experimentat en els darrers deu anys 

tots els mercats de l’habitatge (tant el de compra com el de lloguer) i l’escassa 

oferta d’habitatge amb protecció oficial, han portat, juntament amb l’alt grau de 

precarietat laboral de la població jove, a una situació per a la majoria de joves de 

pràctica impossibilitat d’emancipar-se i començar el seu projecte de vida autònom. 
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1 

 

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu  

 

 

Objectiu específic 2 

 

Millorar i augmentar  l’accés, la difusió i el consum cultural, impulsant  la creació i  la 

producció cultural de les persones joves.  

 

 

Actuacions 

 

 

1.- Inclusió del coneixement de la cultura popular i de la història municipal de Paüls entre els 

joves del municipi.  

2.- Potenciació de l’interès i l’actitud proactiva dels joves de Paüls amb activitats de caire 

cultural que estiguin estretament relacionades amb el lleure. 

3.- Foment d’activitats de caire cultural que estiguin estretament relacionades amb la 

música, premiant així l’interès i l’actitud proactiva dels joves de  Paüls  

 

Recursos 

Humans  Espais Econòmics 

 

Regidor de Joventut 

Tècnica de joventut 

Referent de Garantia Juvenil 

Espais Ajuntament Paüls 

 

Servei Comarcal de 

Joventut 

Subvencions Direcció 

General de Joventut, a 

través de Consell 

Comarcal amb el 

Contracte Programa: 

Tècnic Compartit, Tècnics 

Oficina Jove, Ajuts a 

activitats incloses en el 

PLJ. 

Subvencions  Direcció 

General de Joventut a 
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entitats i associacions. 

Cofinançament amb el 

usuaris i suport econòmic 

de l’Ajuntament 

Empreses de Paüls 

 

Descripció de les actuacions 

 

 

Sempre pensant que la temporalitat finita de la pandèmia ens permeti tornar a 

celebrar en breu els actes i festes populars, mitjançant la coordinació de la Festa de 

la Cirera involucrarem directament als i les joves  en el coneixement de la cultura 

popular i de la història municipal de Paüls. Aquesta activitat es caracteritza pels seus 

productes típics de la zona, pel coneixement de la seva gastronomia i l’organització  

de  concerts,  majoritàriament  de  caire  popular,  de  joves  grups de música del 

territori.  

Dins d’aquesta fira, i en altres ocasions ajudarem a potenciar l’interès i l’actitud amb 

activitats de caire cultural que estiguin estretament relacionades amb el lleure com  

concursos, entre altres, com el de fotografia, per premiar la participació i la implicació 

del jovent.  

Treballarem també durant les Festes Majors de Paüls fomentant activitats de caire 

cultural relacionades amb la música, premiant així l’interès i l’actitud proactiva dels 

joves de Paüls en la organització  de  d’activitats musicals i culturals,  majoritàriament  

de  caire  popular,  amb  grups de música i  teatre coneguts  del territori, a la vegada 

que col·laborarem en l’espai de formació en música propi al municipi.  

Per a tot això necessitem continuar amb la cessió  d’espais municipals d’interacció de 

joves per tirar endavant els seus projectes 
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L’atur és una de les primeres situacions que criden l’atenció, i és el fet que no preocupa 

al jovent del municipi, que ja està assumit que la feina és inexistent al municipi i es crea 

la necessitat de sortir per poder treballar. Aquest és un tema candent que ajuda a la 

despoblació  del municipi, en especial del jovent. Així doncs la població que consta 

com aturada està molt per baix de la mitjana del Baix Ebre. 

Les causes d’aquesta dissonància poden ser degudes a dos factor principals, un seria que 

hi ha un atur real més elevat que no està donat d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya 

i per tant no hi ha constància d’aquestes persones que no treballen. Per altra banda el 

fet que la precarietat dels contractes existents, tant per tipus de contracte com per 

temporalitat d’aquests, creen un estat d’incertesa que s’encomana, i dona un malestar 

general en quant al tema de l’ocupació que es manifesta en una sensació de problema 

generalitzat. 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2 

 

 

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves. 

 

 

Objectiu específic 1 

Fomentar l’educació com a element generador d’oportunitats socials.  

 

Objectiu específic 2  

Incidir en el protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa. 

 

Objectiu específic 3 

Millorar  l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves, incloent 

l’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les seves 

oportunitats professionals i d’emancipació 
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2 

 

 

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves. 

 

 

Objectiu específic 1 

 

Fomentar l’educació com a element generador d’oportunitats socials. 

 

 

Actuacions 

 

1. Creació i/o manteniment d’espais amb eines i recursos per afavorir la 

complementarietat entre estudis i feina, amb la finalitat que puguin iniciar 

el seu procés d’emancipació  

2. Ampliació de l’àmbit de difusió dels continguts informatius que ofereix 

l’Oficina Jove  de Treball, especialment del programa de Garantia Juvenil 

3. Organització d’activitats formatives en diferents formats, especialment 

referents a temes sorgits de la participació juvenil. 

4. Suport a la creació de programes municipals de formació laboral que 

ajudin a la inserció laboral dels i les joves de Paüls. 

Recursos 

Humans  Espais Econòmics 

 

Regidor de Joventut 

Tècnic/a del Dispositiu 

d’Inserció sociolaboral del 

baix Ebre 

Tècnica de joventut 

Referent de Garantia 

Juvenil 

 

Dispositiu d’Inserció 

sociolaboral del baix 

Ebre 

Servei Comarcal de 

Joventut 

Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

Direcció General de 

Joventut 

Consell Comarcal del 

Baix Ebre 

Ajuntament de Paüls 
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Descripció de les actuacions 

S’assessorà en la presa de decisions del jovent, valorant les diferents alternatives 

que hi ha per estudiar, ajustant-les al perfil personal de cada un i a la seva situació 

particular, aquesta és una acció fonamental per facilitar la construcció del propi 

itinerari formatiu personal i d’inserció laboral. Per a les persones joves els estudis 

són una de les qüestions més importants en aquesta fase de la seva vida i un 

element fonamental en el seu procés per aconseguir una autonomia  personal 

plena.  

S’oferirà cursos de formació  vinculats a les noves tecnologies, noves tendències i 

l’emprenedoria juvenil, dotant als i les joves d’una altra perspectiva laboral i amb 

més sortides professionals. Especialment formacions lligades al territori i a opcions 

de mercats amb possibilitat de mantenir-se al municipi.  

També afegirem que des de l’any 2015 han proliferat les actuacions dirigides a joves 

d’entre 16 i 29 anys per a la inserció laboral a través de la formació, amb la existència 

de programes dirigits dels quals és força important que tot el jovent en sigui 

coneixedor, es tracta del programa de Garantia Juvenil que engloba diferents 

actuacions, i que, sense deixar de banda la formació reglada, hem de col·laborar amb 

la difusió com a opció interessant i atractiva.  

Des del Pla Local afavorirem que els joves de Paüls disposin d’informació i recursos 

d’orientació i assessorament en relació l’oferta formativa reglada i no reglada existent 

per poder decidir. 

També hem d’integrar als joves en situació de risc social en la formació dirigida a la 

inserció laboral per tal de facilitar que es reincorporin tant sigui a la formació reglada 

o no, o bé al món laboral, facilitant  l’orientació acadèmica per a la millora del nivell 

formatiu dels joves de Paüls. 

Donarem suport des del consistori a la dinamització de reunions dirigides a la joventut 

en d’orientació i assessorament formatiu. 

Crearem un espai de trobada entre l’administració i el jovent per accedir als serveis 

existents tant  a través d’espais web com presencials . 

Difondrem els programes d’inserció laboral existents basats en la formació dirigits als 

joves a través de les xarxes que tenim a disposició. 

Crearem, a més, un espai d’informació virtual i presencial sobre l’actualitat en el món 

laboral i de formació reglada i no reglada, junt amb un calendari de reunions 
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informatives amb l’associació de joves per interactuar  en la creació de programes 

dirigits al jovent. 

Dirigirem a les persones en recerca de feina al Dispositiu d’Inserció sociolaboral del 

baix Ebre, per al seu acompanyament cap a la inserció, ocupabilitat, formació i 

seguiment. 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2 

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves. 

Objectiu específic 2 

Incidir en el protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència 

educativa. 

Actuacions 

1. Implementació continuada del servei d’ocupació del Consell Comarcal 

del Baix Ebre, i suport a les empreses locals que vulguin crear llocs de 

treball, per poder oferir feina als i les joves que s’estiguin formant, que 

els permeti compatibilitzar la seva vida acadèmica amb la laboral, en 

especial en feines temporals d’estiu i feines puntuals durant la resta de 

l’any. 

2. Difusió del servei de l’Oficina de Mobilitat Itinerant d’Obre’t  Ebre que 

permeti afavorir les possibilitats de mobilitat i l’adquisició d’experiència 

laboral a l’estranger per al jovent de Paüls, vivint una experiència a nivell 

personal i professional que doni un valor afegit al seu currículum. 

Recursos 

Humans  Espais Econòmics 

Regidoria de 

Joventut 

Tècnica de joventut 

 

Dispositiu d’Inserció 

sociolaboral del baix Ebre 

Servei Comarcal de 

Joventut 

SOC 

Ajuntament de Paüls 

Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

Direcció General de 

Joventut 
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Descripció de les actuacions 

Cal tenir en compte, però, que al municipi de Paüls s’ofereix educació bàsica fins 

als 11 anys, per tant les mesures que pot oferir en matèria d’educació aniran 

enfocades a l’assessorament més que al disseny de polítiques, ja que són els 

municipis de Roquetes, on es troba l’Institut, i Tortosa, on està la Universitat, on 

realment caldrà implantar polítiques que acompanyin els estudis de formació 

secundària i superior. Tot i això, des de la Regidoria de Joventut es vol adquirir 

una actitud proactiva per tal de motivar als joves del municipi en la seva formació, 

especialment, els que es troben a l’atur. 

Existeixen programes dirigits a joves d’entre 16 i 29 anys per a la inserció laboral 

a través de la formació, amb la dels quals és força important que tot el jovent en 

sigui coneixedor, sense deixar de banda la formació reglada. 

Des del Pla Local es vol afavorir que els joves de Paüls disposin d’informació i 

recursos d’orientació i assessorament en relació l’oferta formativa reglada i no 

reglada existent per poder decidir. 

També hem d’integrar als joves en situació de risc social en la formació dirigida a la 

inserció laboral per tal de facilitar que es reincorporin tant sigui a la formació reglada 

o no, o bé al món laboral 

I hem d’afavorir les possibilitats de mobilitat i l’adquisició d’experiència laboral a 

l’estranger per als joves de Paüls a partir del servei específic oferit per Obre’t Ebre, 

el servei de mobilitat internacional a l’abast que permet l’adquisició d’experiència 

laboral a l’estranger per als joves de Paüls, intercanvis i altres, que permet viure 

una experiència a nivell personal i professional amb un valor afegit al seu 

currículum. 
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2 

 

 

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves. 

 

 

Objectiu específic 3 

 

Millorar  l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves, incloent 

l’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les seves 

oportunitats professionals. 

 

 

Actuacions 

 

1. Assessorament gratuït i acurat per a la presa de decisions respecte al propi 

itinerari d’inserció laboral al jovent del municipi 

2. Creació   d’una   taula   local   de   coordinació   de   polítiques   d’ocupació juvenil 

amb participació  de  totes  les  administracions implicades. 

3. Vinculació  amb els programes d’inserció laboral per a Joves impulsats des de  

Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre  amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

 

Recursos 

Humans  Espais Econòmics 

 

Regidor de Joventut 

Tècnica de joventut 

Referent de Garantia 

Juvenil 

Servei Comarcal de 

Joventut 

Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

Ajuntament de Paüls 

Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

Direcció General de 

Joventut 

Consell Comarcal del 

Baix Ebre 
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Descripció de les actuacions 

L’activitat econòmica més desenvolupada al municipi, es a dir, on es contracta 

més personal és la relacionada amb el sector serveis i la construcció. Tot i que 

destacaríem que el sector serveis cada cop està més en alça i pot propiciar una 

possible sortida laboral entre els joves. 

Des del Pla Local de Joventut donarem suport a la derivació per  

l’assessorament gratuït i acurat per a la presa de decisions respecte al propi 

itinerari d’inserció laboral al jovent del municipi: Davant la situació d’haver de 

decidir quin itinerari seguir en el present i futur, donarem les eines necessàries, 

i també a través de la informació directa sobre al situació actual i previsions 

futures del mercat laboral i els espais d’ocupació regents, i en alça. També 

s’ajudarà a preparar un itinerari personalitzat segons els coneixements i les 

habilitats de la persona en qüestió. 

S’oferirà el Dispositiu d’Inserció sociolaboral del baix Ebre, un dispositiu estable 

d’assessorament físic i virtual, a través de jornades, tallers, espai setmanal, 

espai web de consulta. 

En quant a la formació no reglada, al municipi no existeix cap acadèmia ni 

centre de formació ocupacional, continuant amb els desplaçaments per a les 

activitats formatives, excepte quan es realitza alguna formació a les 

instal•lacions municipals, sempre promogut des de l’administració pública o a 

través d’alguna entitat o associació, per tant és necessària la vinculació  amb 

els programes d’inserció laboral per a Joves impulsats des de  Consell  

Comarcal  del  Baix  Ebre  amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
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En quant a Salut en els darrers anys, des del Departament de salut, s’està treballant en 

la lluita contra la malaltia i la promoció de la salut de les persones: guarir, prevenir i 

promoure la salut. Amb aquesta visió es treballen per als joves diferents problemàtiques: 

el consum de risc d’alcohol, el consum de tabac , la pràctica de conductes de risc , ja  que  

són  considerades com un element imprescindible  per  gaudir  del  temps  de  lleure.  En  

aquest sentit, atesa la necessitat de la majoria de joves dels municipis com Paüls de 

desplaçar-se per motius d’oci, es considera habitual conduir havent consumit alcohol o 

altres estupefaents.  També les conductes relacionades amb la sexualitat, noves 

addiccions al joc i a les noves tecnologies (Internet, xarxes socials, telefonia mòbil o 

videojocs) i la violència de gènere, on afegirem la LGTBIfòbia i, especial atenció en l’actual 

pandèmia de la Covid-2019 que ha fet canviar les perspectives de futur del jovent i ha 

minvat el benestar afectivo-social del que gaudien, canviant les maneres de relacionar-

se i augmentant les addiccions als dispositius. 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3 

 

 

Promoure una vida saludable de les persones joves 

  

 

Objectiu específic 1 

Educar en la promoció de la salut  entre les persones joves  

 

Objectiu específic 2  

Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de 

salut  

 

Objectiu específic 3 

Augmentar la imatge social positiva de les persones joves 
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3 

 

Promoure una vida saludable de les persones joves  

 

 

Objectiu específic 1 

Educar en la promoció de la salut  entre les persones joves   

 

 

Actuacions 

 

1. Derivació cap a l’espai referent que faciliti  l’orientació mitjançant  la 

informació i  l’assessorament en temes de salut per a la millora de la qualitat 

de vida dels joves de Paüls, segons la necessitat individual. 

2. Organització de sessions que tractin temes de salut i saludables, impartits 

per professionals de la matèria i que permetin als i les joves participar 

activament amb debats o fòrums. 

3. Difusió dels protocols existents per donar resposta al col·lectiu jove en matèria 

de salut, sigui del Centre d’Atenció Primària referent o consultori de Paüls,  

sigui dels serveis existents des d’altres àmbits: Oficina Jove, SAI, etc. 

Recursos 

Humans  Espais Econòmics 

Regidoria de Joventut 

Tècnica de joventut 

Tècnica de Salut de 

l’Oficina Jove 

Servei mèdic ICS 

Tècnics SAI Consell 

Comarcal 

Servei Comarcal de 

Joventut 

Consell Comarcal 

ICS 

Subvencions Direcció General de 

Joventut, a través de Consell 

Comarcal amb el Contracte 

Programa: Tècnic Compartit, 

Tècnics Oficina Jove, Ajuts a 

activitats incloses en el PLJ. 

Subvencions  Direcció General 

de Joventut a entitats i 

associacions. 

Subvencions SOC a través del 

programa de Garantia Juvenil. 

Cofinançament amb el usuaris i 
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suport econòmic de 

l’Ajuntament. 

Altres suports Gencat 

 

Descripció de les actuacions 

Durant aquest període es crearan espais físics i virtuals a traves dels que arribarem 

a tothom que tingui interès per temes relacionats amb la salut, des de la vessant 

d’hàbits saludables.  

A traves de l’educació en la salut, iniciat amb la difusió, informació i formació, 

podem iniciar un espai referent que faciliti  l’orientació mitjançant  la informació 

i  l’assessorament en temes de salut per a la millora de la qualitat de vida dels 

joves de Paüls,  aquest espai ha de ser tant virtual i presencial, on s’imparteixin 

temes dirigits a la salut en les seva vessant d’educació i  prevenció. 

Organitzarem sessions que tractin temes de salut i saludables, impartits per 

professionals de la matèria i que permetin als i les joves participar activament amb 

debats o  fòrums, crearem un protocol per donar al col·lectiu jove en matèria de 

salut a través d’una campanya de comunicació, donarem a conèixer l’espai de Salut 

de l’Oficina Jove per poder accedir amb els temes de salut a través de sessions 

dirigides a aquesta finalitat 

I es imprescindible saber derivar a altres especialistes depenent del tema que 

sigui la consulta de la persona jove. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3 

 

Promoure una vida saludable de les persones joves  

 

 

Objectiu específic 2 

 

Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de 

salut 
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Actuacions 

1. Prevenció de la Covid-19 

2. Promoció d’uns hàbits de vida saludables, fomentant les activitats 

esportives entre els joves de Paüls a través del Parc Natural dels Ports. 

3. Creació d’un projecte d’hàbits saludables amb la promoció de l’esport, que 

convida als joves del municipi a realitzar diferents sortides amb bicicleta, 

caminant, fent acampades o anant d’excursió. 

 

Recursos 

Humans  Espais Econòmics 

 

Regidor de Joventut 

Tècnica de joventut 

Referent  Garantia 

Juvenil 

 

Servei Comarcal de 

Joventut 

Espais municipals de 

l’Ajuntament de 

Paüls 

Espais de la Comarca 

del Baix Ebre 

Subvencions Direcció 

General de Joventut, a 

través de Consell Comarcal 

amb el Contracte Programa: 

Tècnic Compartit, Tècnics 

Oficina Jove, Ajuts a 

activitats incloses en el PLJ. 

Subvencions  Direcció 

General de Joventut a 

entitats i associacions. 

Subvencions SOC a través 

del programa de Garantia 

Juvenil. 

Cofinançament amb el 

usuaris i suport econòmic de 

l’Ajuntament. 

 

Descripció de les actuacions 

S’utilitzaran tots els mitjans a l’abast per actualitzar i difondre les informacions 

relacionades amb la prevenció de la pandèmia, i per la millora de la situació actual. 

Seguint amb la metodologia de la difusió per promoure hàbits de vida saludables, 
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fomentarem les activitats esportives entre els joves de Paüls a través Parc Natural 

dels Ports, espai que integra el mateix municipi. Amb el suport de les entitats locals 

i supramunicipals organitzarem activitats esportives, convidant als joves del 

municipi a realitzar diferents sortides, corrent, caminant, fent acampades o anant 

d’excursió. 

També buscarem al manera d’utilitzar el Parc Natural dels Ports com espais 

freqüentats pels joves per realitzar activitats esportives, i de l’Ajuntament farem 

difusió de les activitats esportives organitzades pel i des del jovent . 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3 

 

 

Promoure una vida saludable de les persones joves  

 

 

Objectiu específic 3 

 

Augmentar la imatge social positiva de les persones joves 

 

 

Actuacions 

 

1. Promoció d’activitats en l’àmbit de la millora de la salut organitzades i 

incentivades pel jovent 

2. Participació directa del jovent en les activitats esportives i de promoció de la 

salut organitzades des de l’àmbit institucional o privat extern al municipi 

3. Creació d’activitats supramunicipals participatives d’àmbit juvenil 

 

Recursos 

Humans  Espais Econòmics 

 

Regidoria de Joventut 

Tècnica de joventut 

Referent de Garantia 

Juvenil 

Tècnica de Salut... 

Servei Comarcal de 

Joventut 

Espais i 

infraestructures 

Municipals 

 

Subvencions Direcció 

General de Joventut, a 

través de Consell Comarcal 

amb el Contracte Programa: 

Tècnic Compartit, Ajuts a 
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activitats incloses en el PLJ. 

Subvencions  Direcció 

General de Joventut a 

entitats i associacions. 

Subvencions SOC a través 

del programa de Garantia 

Juvenil. 

Cofinançament amb el 

usuaris i suport econòmic de 

l’Ajuntament. 

Descripció de les actuacions 

És molt important la creació d’hàbits saludables, i també ho és que tota l’activitat que 

realitzen en aquesta vessant sigui visualitzada des de l’exterior com una actitud 

positiva i un canvi important dels joves, on el centre d’interès es vegi reflectit cap a 

una manera de fer diferent, amb una imatge social de la persona jove positiva, amb 

ganes de millorar, saludable i que aporta a la societat unes dinàmiques que ajuden a 

la millora del municipi, creant activitats, fent esport, participant amb jornades de salut, 

etc. 

Col·laborarem en projectes que convidin als joves del municipi a realitzar 

diferents sortides pel territori, anant amb bici, fent acampades, anant d’excursió 

caminant, o corrent, com pot ser la Cursa o la Marxa del Trencacims . 

L’intercanvi d’activitats amb altres municipis propers proporciona una millora de 

coneixements i posada en valor de la territorialitat enfront la municipalitat, enfortint 

llaços entre el jovent que potenciarà el coneixement de l’entorn i el reconeixement 

dels joves com actiu positiu per al municipi i territori. 
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5.b.- CALENDARI DE TREBALL 

 

El Pla Local de Joventut s’aprovarà durant l’any 2021, els cronogrames on es 

planifiquen les línies d’actuació constaran dels anys 2021, 2022, 2023 i 2024. Tot i que 

degut a la situació actual hem de ser flexibles en la temporalitat de les actuacions. 

 

Els cronogrames de cada àmbit d’actuació mostren tres tipus d’accions: la 

diagnosi, el disseny, la implementació i, paral·lelament l’avaluació al llarg de tot el 

procés . Cadascun dels apartats estarà diferenciat per un color. Així doncs, la 

llegenda serà la següent: 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 

coordinació 

Ajuntament-Joves 

per Participació 

Política Municipal 

Coordinació amb joves i l’Ajuntament per 

participar amb les polítiques de joventut 

municipals   

Avaluació i millora del sistema de coordinació 

amb l’Ajuntament per participar amb les 

polítiques de joventut municipals 

 

 

Avaluació final del 

Pla Local de 

Joventut  

Assessorament  a l’entitat juvenil i als joves que ho sol·licitin 

Contractació de joves per a dinamització comunitària en activitats d’oci i educació en el 

lleure. 

Creació del calendari anual d’actuacions 
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2020-2024 Gn Fb Mç Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

1.  Manteniment d’espais d’interlocució diversos i 

complementaris amb els de base associativa que 

permetin als joves no associats la possibilitat 

d’expressar les seves opinions i demandes en relació 

amb l’administració municipal 

            

2.  Elaboració d’una programació regular de reunions 

temes d’interès que permetin obtenir dades i opinions 

rellevants sobre la realitat del jovent de Paüls i la 

millora de les polítiques municipals de joventut 

            

3.  Coordinació amb l’Associació de Joves de Paüls per 

garantir una participació rellevant en el disseny, 

l’execució i l’avaluació de les polítiques municipals de 

joventut 

            

4.  Col·laboració estable amb l’Associació de Joves de 

Paüls en funció de la seva representativitat i donar-li 

suport permanent  

            

5.  Participació en el desenvolupament dels projectes de 

l’Associació de Joves de Paüsl i representativitat jove 

en els projectes municipals 

            

6.  Cessió   d’espais municipals d’interacció de joves per 

tirar endavant els seus projectes.  

            

7.  Suport als espais dedicat a joves dins de les festes 

majors municipals.  

            

8.  Organització  de  d’activitats musicals i culturals,  

majoritàriament  de  caire  popular,  amb  grups de 

música municipal i  altres coneguts  del territori. 

            

9.  Creació d’un espai de joves dins de les jornades 

popular amb diferents col·lectius participants, 

fomentant la cohesió social entre les diferent 
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generacions al municipal de Paüls, posant en valor el 

patrimoni natural, gastronòmic i cultural al jovent, en 

especial la música.  

10.  Creació d’un espai amb eines i recursos per afavorir la 

complementarietat entre estudis i feina, amb la finalitat 

que puguin iniciar el seu procés d’emancipació. 

            

11.  Ampliació de l’àmbit de difusió dels continguts 

informatius que ofereix l’Oficina Jove  de Treball, i 

especialment del programa de Garantia Juvenil 

            

12.  Organització d’activitats formatives en diferents 

formats, especialment referents a temes sorgits de la 

participació juvenil. 

            

13.  Creació de programes municipals de formació laboral 

que ajudin a la inserció laboral de qualitat dels i les 

joves de Paüls. 

            

14.  Creació de borses de treball per poder oferir feina als i 

les joves que s’estiguin formant, que els permeti 

compatibilitzar la seva vida acadèmica amb la laboral, 

en especial en feines temporals d’estiu i feines 

puntuals durant la resta de l’any. 

            

15.  Difusió del servei específic que permet afavorir les 

possibilitats de mobilitat i l’adquisició d’experiència 

laboral a l’estranger per al jovent de Paüls (Obre’t 

Ebre), vivint una experiència a nivell personal i 

professional que doni un valor afegit al seu currículum. 

            

16.  Assessorament per a la presa de decisions respecte al 

propi itinerari d’inserció laboral al jovent del municipi 

            

17.  Manteniment del tauler d’anuncis virtual amb la 

formació i les ofertes laborals existents al territori 

            

18.  Vinculació  amb els programes d’inserció laboral per a 

Joves impulsats des de  Consell  Comarcal  del  Baix  

Ebre  amb el Servei d’Ocupació de Catalunya soc 

            

19.  Suport a l’ espai referent que faciliti  l’orientació 

mitjançant  la informació i  l’assessorament en temes 

de salut per a la millora de la qualitat de vida dels 

joves de Paüls 

            

20.  Organització i/o difusió de sessions que tractin 

temes de salut i saludables, impartits per 
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professionals de la matèria i que permetin als i les 

joves participar activament amb debats o fòrums. 

21.  Promoció d’uns hàbits de vida saludables, 

fomentant les activitats esportives entre joves de 

Paüls 

            

22.  Creació d’un projecte d’hàbits saludables amb la 

promoció de l’esport, que convida als joves del 

municipi a realitzar diferents sortides pel territori, 

amb bicicleta, caminant, fent acampades o anant 

d’excursió. 

            

23.  Promoció d’activitats en l’àmbit de la millora de la salut 

organitzades i incentivades pel jovent, en especial el 

Trencacims 

            

 

L’Avaluació, tot i tenir punts calents durant el procés de cada actuació, es durà a terme 

en cada fase de diagnosi, disseny i implementació, ja que es tracta d’una fase 

transversal. 
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5.c.- RECURSOS 

ECONÒMICS: PLA DE FINANÇAMENT, DESPESES I INGRESSOS INTERNS I EXTERNS 

El darrers anys s’ha destinat a polítiques de joventut  ja sigui directament des de l’Àrea 

de Joventut, com des d’altres Àrees de l’Ajuntament i des d’altres institucions i entitats, 

interdepartamentalment, interinstitucionalment un total aproximat de 73.500 euros 

durant l’anterior Pla Local de Joventut, ja que es treballava transversalment amb altres 

col·lectius. Es van tenir en compte les activitats més representatives a nivell municipal. 

Actualment, i degut a la situació de pandèmia, s’ha anul·lat la gran majoria d’actes 

públics, per tant el pressupost per aquest temes no es pot quantificar com a referent. 

HUMANS 

Els recursos humans del municipi de Paüls s’han obtingut gràcies a la informació 

facilitada per la web del consistori, que ha estat contrastada amb una de les webs 

oficials de la Generalitat de Catalunya, Municat, base de dades dels municipis i 

comarques del país i pel mateix personal de l’Ajuntament, 

L’Ajuntament de  Paüls es compon per:   
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• Enric Adell Moragrega, alcaldia, i representant de Comunicació, Medi ambient i 

Recursos humans 

• Ma Carmen Lluís Benaiges, 1a tinent d’alcalde, té al càrrec les àrees de Sanitat, 

Serveis Socials, Mobilitat i Seguretat 

• Xavier Gracià Bertomeu, 2n tinent d’alcalde, té a al càrrec les àrees de Cultura, 

Turisme i Festes 

• Rosa Gabriel Lluís a càrrec de les àrees de Camins, Patrimoni i Espais municipals 

• Marc Veyga  Vila a càrrec de les àrees de Fires, Esports i Urbanisme 

• Paula Beneito Obiols a càrrec de les àrees de Joventut, Memòria històrica i 

cultural 

• Maria Del Carmen Targa Lapeira a càrrec de les àrees de Educació, Cursos 

formatius i Associacions 

• Encara que tots col·laboren amb diferents tasques i que es donen suport en 

cada  projecte. 

L’avaluació del Pla Local de Joventut de Paüls és responsabilitat de la Regidoria de 

Joventut de l’Ajuntament,  s’esmenta la necessitat de tenir la col·laboració de la  tècnica 

de joventut per desenvolupar les accions dissenyades en aquest pla, així com la 

posterior revisió i avaluació d’aquestes. 

Els recursos humans dels que disposa l’Ajuntament són força limitats, essent dos 

administratius els que estan a diari físicament al consistori,  això no permet dedicar 

una regidoria exclusivament a Joventut, per aquest motiu, la persona que s’encarrega 

d’aquesta àrea  també ho fa d’altres, amb la qual cosa, el seu responsable polític 

comparteix la tasca de seguiment del pla  amb altres tasques del municipi. 

Afegiríem el personal de brigada, que consta de dos peons fixes, més un altre peó 

que s’afegeix en moments puntuals. 

 

INFRAESTRUCTURALS, ESPAIS FÍSICS EXCLUSIUS O PARCIALMENT DESTINATS AL  

JOVENT 

En quant a infraestructures, segons les dades que ofereix la web del consistori, 

contrastades amb la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya, gencat.cat, 

referent a equipaments locals, el municipi de  Paüls disposa dels següents espais: 

Segons les dades que ofereix la web del consistori, contrastades amb la pàgina 

oficial de la Generalitat de Catalunya, gencat.cat, referent a equipaments locals, el 

municipi de Paüls disposa dels següents espais: 

• Ajuntament de Paüls 
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• Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra 

• Pista Poliesportiva Municipal 

• Piscina Municipal 

• Casal Municipal 

• Llar de jubilats 

• Llar d'infants de Paüls 

• Escola Municipal de Música de Paüls i local d’entitats. Remodelació  l’any 2017 

• Centre d’interpretació turística Ca la Pelo, espai obert de tres plantes de 

petites dimensions amb funció de centre de lectura i d’exposició permanent 

per al coneixement de la fauna paülsenca. També s’utilitza com espai 

d’activitats lúdiques durant l’any i de xerrades. A la vegada és el punt 

d’informació turística durant Setmana Santa i mesos d’estiu. 

 

Cal afegir que els recursos en infraestructura dels que disposa l'ajuntament estan 

també als servei dels joves, així com altres mobiliaris que els poden ser d’utilitat com 

serien: 60 taules, 600 cadires, equips de so, projector, pantalla, ordinadors... 
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6.- SISTEMA  D’AVALUACIÓ 

L’avaluació de les polítiques de joventut és necessària per constatar si s’han assolit 

els objectius plantejats amb els recursos previstos, així com per conèixer de primera 

mà si el PLJ ha tingut l’efectivitat prevista en el moment del disseny i de la 

planificació. 

L’avaluació és una eina necessària per fer visible la feina feta, per veure i comprovar 

si les  coses han canviat després de la intervenció i, a més, recull els mèrits i mostra 

els punts que cal reforçar o reorientar. Per realitzar una correcta avaluació, tant del 

PLJ així com de les mesures i actuacions dissenyades, es crearà una Comissió 

d’Avaluació, en la que hi participaran representants polítics, amb la presència de la 

Regidoria de Joventut, personal tècnic, i representants de l’Associació de Joves, per 

part de la seva presidència, i amb representació d’entitats participants, del municipi. 

 

6.a.-AVALUACIÓ DE LES MESURES 

Des de la Regidoria de Joventut es realitzarà anualment un informe descriptiu amb 

els resultats de les activitats portades a terme amb la participació directa de la 

joventut del municipi. 

L’informe inclourà suggeriments i comentaris sobre els programes i actuacions. 

Aquest informe es presentarà a la Regidoria de Joventut per ser estudiat i debatut. 

D’aquí en podran sorgir noves propostes, possibles canvis de plantejament de les 

actuacions, i també es podrà donar resposta a noves necessitats detectades. 

 

6.b.VALORACIÓ DEL CONJUNT DEL PLJ A TRAVÉS DELS OBJECTIUS 

Aquesta valoració es realitzarà anualment tenint en compte l’avaluació de les 

actuacions i es centrarà en: 

Avaluació de les necessitats 

En primer lloc s’avaluarà el disseny de cada projecte abans de la publicació de les 

bases anuals, per corroborar que s’adapten als objectius i a  les necessitats de la 

realitat del moment. Coherència  dels objectius amb  el  diagnòstic. Necessitat 

d’adaptació dels objectius a la realitat. Valoració de la coherència de les actuacions per 

assolir els objectius i la seva adaptació a la realitat  actual. 
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Avaluació de la implementació 

En el moment de realització, s’avaluarà l’aplicació de la manera expressada al Pla 

Local de Joventut, la seva coherència amb el compliment dels objectius i les 

actuacions derivades d’aquests. Al finalitzar de cada actuació es realitzarà una 

avaluació final que s’adjuntarà a la memòria final de justificació. 

Comptarem amb indicadors  que  permetin  valorar  cada  un  dels  programes i revisats 

els resultats, assenyalarem si s’assoleixen tots els objectius, i si no s’assoleixen, hem 

d’indicar quin és el  motiu. 

Els indicadors ens permetran detectar que alguna de les actuacions no funciona o si 

no es pot assolir algun objectiu, llavors estudiarem la possibilitat de modificar o anul·lar 

les actuacions que no funcionin.  

Els indicadors analitzats estaran relacionats amb el número de participants a les 

activitats, el número de trobades i reunions entre diferents estaments i representants, 

polítics, tècnics i juvenils. Treballarem en la creació espais estables de trobada 

 Valorarem l’existència d’aspectes qualitatius que no recullen els indicadors però que cal 

tenir  en compte. 

 Mesurarem l’impacte de les actuacions dissenyades a partir d’enquestes elaborades 

per aquesta funció i mesurarem el grau de satisfacció dels joves de Paüls en 

referència a les mesures implantades. 

Avaluació de la metodologia 

Valorarem si el PLJ es porta a terme tal i com s’havia dissenyat. Estudiarem si es realitza  

correctament el treball transversal entre serveis. Valorarem la comunicació amb altres 

institucions, si és o no fluïda. Considerarem la comunicació i coordinació amb les 

entitats del municipi, si és o no fluïda. Valorarem si els joves participen en el 

desenvolupament i la implementació d’activitats.  Considerarem  si la  Regidoria  de  

Joventut  i les  reunions  amb  experts i tècnics compleixen les  seves funcions. 

El model d’informe que utilitzarem per a l’avaluació ens mesurarà l’eficiència, 

l’eficàcia i l’efectivitat de cada projectes, de manera que tindrem mesurat 

costos, recursos, transversalitat, Interdepartamentalitat, temporització, 

percentatges d’objectius complerts i els indicadors d’avaluació per a cada 

projecte que ens portaran a una visió global del pla, anant de la microavaluació 

a la macroavaluació 
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6.c MODEL D’INFORME D’AVALUACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

 

 

INFORME D’AVALUACIÓ PLA LOCAL JOVENTUT PAÜLS 

Programa: 

 

 

Projecte: 

Nom de la persona que realitza 

l’avaluació: 

Àmbit de gestió: 

Responsable de Gestió i altres agents implicats: 

EFICIÈNCIA  

(Hem optimitzat els recursos existents?) 

Costos, recursos: pressupostaris, humans, etc., transversalitat, 
Interdepartamentalitat 

 

EFICÀCIA  

(Hem arribat als resultats esperats?) 

Temporització. Percentatges d’objectius complerts.  

EFECTIVITAT  

(Hem arribat als resultats esperats amb els recursos optimitzats?) Indicadors 
d’avaluació 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Qüestionaris participants    

Valoracions altres agents  

Altra documentació:  

MILLORES APLICABLES 

 

SIGNATURA DATA 
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La propera actualització del Pla Local de Joventut es portarà a terme el 2025, en  

aquell moment es tornarà a fer un anàlisi de la realitat del moment, una realitat 

canviant que possiblement transformarà les prioritats del document que es té a les 

mans. 

A la vegada, per a cada actuació es passarà un qüestionari mesurant els resultats 

segons els tipus d’activitat.  

 


