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A l’hora de valorar l’acció municipal en relació als joves de la ciutat s’ha pres en
consideració l’acció feta durant els anys 2005-2006-2007. S’han classificat en
els cinc eixos d’actuació que correspondran a les accions del Pla Local de
Joventut 2005-2007.

Número de programes de cada àmbit durant els anys 2005-2006-2007.
Eixos d’actuació

número de programes

Polítiques educatives i culturals

3

Polítiques d’accés a l’habitatge

1

Suport a l’associacionisme

2

Foment de la cultura de participació

10

Cohesió social i equilibri territorial

4
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3.1. Polítiques educatives i culturals

Espai Jove
El projecte iniciat al 2004 per a la rehabilitació del primer pis de l’edifici de
l’antic ajuntament per a Casal de Joventut, ha suposat una millora en
l’entusiasme del jovent del municipi. El projecte d’obra ha finalitzat al 2007 i
resta pendent d’instal·lar el mobiliari i fer la contractació de personal per poder
endegar aquest Casal de Joves.

Jove Artista
Consisteix en la dotació d’un premi especial per als joves artistes que participen
en el Premi Pintura Ciutat de Roquetes. S’editen unes bases de convocatòria i
posteriorment un catàleg de les obres presentades. També es fan falques
publicitàries a Antena Caro, pàgina web i en posterioritat s’ha publicat a la
Revista Roquetes.

Marató de música tradicional
La celebració del Tradicionàrius de les Terres de l’Ebre va englobar un conjunt
d’activitats on els joves van poder gaudir de la bona música tradicional. També
es va realitzar una Fira d’artesania amb tallers dirigits per professionals. Es va
aprofitar l’ocasió per fer publicitat de l’existència d’un grup de joves, tenint una
bona acceptació entre els enquestats.
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3.2. Polítiques d’accés a l’habitatge
Pla d’habitatge Jove
L’objectiu general d’aquest projecte és ajudar als joves de Roquetes en
l’adquisició i rehabilitació del seu primer habitatge i evitar la degradació del
nucli antic. A llarg d’aquests tres anys, ha augmentat el nombre de gent jove
que ve a viure a Roquetes.
El factor que més s’ha subvencionat és el de les llicències urbanístiques per a
la rehabilitació d’habitatges al nucli antic de Roquetes
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3.3. Suport a l’associacionisme
Roquetes Sound
Seguint la iniciativa del Club Futbol Sala Femení de Roquetes, es va organitzar
aquest concert on s’ha potenciat la participació del jovent a activitats esportives
del municipi.
Es van editar uns cartells, falques publicitàries a Antena Caro, pàgina web
municipal i Revista Roquetes.

Convocatòria de subvencions a les associacions i entitats locals
Anualment, l’Ajuntament de Roquetes, treu la convocatòria de subvencions
adreçada a les associacions i entitats locals per promoure les activitats culturals
i esportives al municipi.
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3.4. Foment de la cultura de participació
Taller de paper reciclat
Taller impartit per fer paper reciclat i com reciclar paper. Durant aquest taller es
va aprendre com realitzar aquesta activitat sostenible, i donar pas a la seva
creativitat.

Curs de dansa i cant tradicional
Dins del marc del Tradicionàrius s’han organitzat cursos de dansa i cant
tradicional que han afavorit l’ensenyament de la nostra cultura més tradicional .
Els joves assistents van aprendre danses hebrees, Macedòniques, Gregues,
Bretones, escoceses i sardanes tradicionals entre d’altres.
Es va editar una targeta tipus agenda jove, falques publicitàries a Antena Caro,
pàgina web i Revista Roquetes

Iniciació Capoeira
Taller de Capoeira per apropar a tots els joves de Roquetes aquesta forma de
lluita tan peculiar.

Curs de defensa personal
Amb molt bona assistència de dones interessades en la defensa personal, van
ensenyar arts estrictament de defensa personal que és una pràctica seguida
per milions de seguidors d’arreu del món.

Calçotada Jove
Dins del marc de l’hort de Cruells es va realitzar una calçotada popular. Entre
tots es va organitzar la festa, amb concursos de menjadors de calçots i salses.

Concert Jove
Dins dels actes programats per al 14 d’abril vam organitzar aquest concert jove.
L’entrada va ser gratuïta per a tothom i es va poder ballar rumba, ska, reggae.
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Revetlla de Sant Joan
Com ja és tradició, els joves van poder gaudir d’una magnífica vetllada a l’Hort
de Cruells, amb taules i cadires per poder sopar i rebre més tard la Flama del
Canigó amb la música dels grallers de Roquetes i foguerada espectacular.

L’Hort de la Música
El 2007 ha encetat una sèrie de concerts joves els divendres de totes les
setmanes estiuenques i s’han dut a terme a l’Hort de Cruells. Aquesta nova
actuació ha estat molt acceptada pels joves de Roquetes i de les nostres
rodalies.

Sopar als til·lers
Dins de la programació de les Festes Majors 2006 de Roquetes, hem portat a
terme el Sopar als Til·lers, que consistia en un sopar on tothom anava vestit de
blanc (per donar una imatge de germanor) i durant tot el sopar es van anar
realitzant actuacions diverses com Capoeira, dansa del ventre, performance ...
intentant potenciar la interculturalitat.

Sopar de Cap d’any Jove
Aquest projecte, a demanda del grup de Joves de Roquetes, ha estat un èxit, ja
que s’ha aconseguit que els joves de Roquetes combinin la participació social
disminuint el risc dels accidents de trànsit en una nit tan potencialment perillosa
com és la de Cap d’Any i aïllant el factor alcohol de la carretera. S’instal·la una
Carpa dins de la ciutat i d’aquesta manera els joves no tenen necessitat
d’agafar el vehicle.
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3.5. Cohesió social i equilibri territorial
Tallers de cuina
Tallers de cuina Àrab, Mediterrània (primavera – Tardor)
L’objectiu ha estat potenciar la cultura gastronòmica, i en aquest cas, posant
sobre la taula les semblances en el menjar dels pobles del mediterrani. S’han
integrat diferents cultures que actualment conviuen a la nostra ciutat.

Fira de l’intercanvi
Durant el mes d’abril de 2005 es va realitzar la fira de l’intercanvi de Roquetes,
on nombrosos assistents han pogut gaudir de la possibilitat d’obtenir allò que
volien sense diners, mitjançant la forma de mercat més antiga: l’intercanvi.

Rodamóns
L’objectiu principal d’aquest cicle de conferències és apropar als joves
roquetencs mitjançant els ulls dels viatges. Tot allò que no apareix a les guies
de viatge, experiències personals, vivències, imatges, músiques, paraules,
sensacions ... sempre en un ambient íntim, amigable. Ha estat un lloc de
trobada, on gent que no es coneixia ha compartit moments especials, rialles,
xerrades i el nombre d’assistents ha anat augmentant dia rera dia, amics que
porten amics, viatgers nous, experiències totalment diferents, des de Canadà a
les Antípodes, des de l’Àsia a Europa, des de Perú a Egipte i el més important
de tot, cada jove participant ha realitzat un treball totalment “altruista” per donar
a conèixer una vivència personal.

Voluntariat Europeu
L’associació sense ànim de lucre “Obre’t Ebre” creada per tres joves de les
Terres de l’Ebre van oferir una xerrada audiovisual per donar a conèixer els
avantatges que ofereix el voluntariat per a la formació personal dels joves.
L’objectiu d’aquest projecte és promocionar al serveis de Voluntariat Europeu
(SVE) i d’assessorament per els interessats.

