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4. Diagnòstic sobre la intervenció municipal
A partir de l’anàlisi de la realitat juvenil de la ciutat i de la visualització de les
polítiques municipals de joventut es poden extreure una sèrie de conclusions
que han de marcar prioritats per als propers quatre anys en l’acció municipal en
relació a la població juvenil de la ciutat.
Un dels punts forts a destacar i que és denominador comú a les polítiques
aplicades, és el fort creixement de població que ha sofert el municipi en els
darrers anys. Aquest factor ha fet reflexionar sobre les polítiques a dur a terme
durant aquest propers anys.
L’augment de nouvinguts a Roquetes, i baix índex d’acabament dels estudis
primaris entre els joves de 15 a 29 anys de Roquetes mostren un baix índex
d’acabament dels estudis primaris.
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4.1. Polítiques educatives i culturals

Punts forts

Punts febles

Durant el 2007 s’han iniciat les obres
d’ampliació del CEIP Mestre Marcel·lí
Domingo, subsanant les deficiències
d’espai que tenim al centre escolar
d’educació primària més gran de
Roquetes.

Dins dels punts febles cal fer un treball
important
en
la
qualitat
de
l’ensenyament, així com en la temàtica
del mateix, adaptant-lo a les noves
demandes, d’acord amb el món laboral.

En l’àmbit de l’educació és un punt feble
S’han ampliat els cicles formatius de l’IES important el desequilibri ja existent en la
Roquetes, amb un mòdul de perruqueria, concentració de la població.
que ha estat sol·licitat per molts
d’estudiants de les nostres rodalies.
Al 2007 s’ha posat en marxa la Biblioteca.
Aquesta infraestructura ha permès un
canvi important en la qualitat cultural dels
joves, apropant aquesta eina de treball als
ciutadans i promovent propostes culturals
que fins ara no es podien dur a terme per
falta de lloc.
Actualment s’estan finalitzant les obres de
construcció d’una piscina coberta. Aquest
ha estat un projecte econòmicament molt
important
per als pressupostos
municipals, i que repercutirà d’una
manera molt positiva en el jovent
municipal.
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4.2. Polítiques d’accés a l’habitatge
Punts forts

Punts febles

Amb el programa “Pla d’Habitatge
Jove” es dona als joves d’entre divuit i
trenta-cinc anys amb un total de nou
mil euros a repartir entre cinc anys per
la compra d’un habitatge al nucli antic.

És un projecte municipal, amb les
limitacions que això comporta. S’haurà
de reforçar amb altres subvencions a
nivell comarcal i provincial.

4.3. Suport a l’associacionisme
Punts forts

Punts febles

La creació d’un Centre Cívic ha estat
l’eix fonamental per al foment de
l’associacionisme municipal. Aquest
nou espai ha permès que entitats
locals que no disposaven de seu
pròpia per a realitzar activitats,
gaudeixin actualment d’un espai on dur
a terme la programació pròpia de
l’entitat, amb el suport ple de
l’ajuntament.

Cal motivar la creació de noves
associacions que identifiquin a un
col·lectiu molt important de la població
i que va directament lligat amb
l’augment de la població.

Anualment l’Ajuntament de Roquetes
convoca unes subvencions per al
foment de les activitats culturals i
esportives, on s’hi poden acollir totes
les entitats i associacions que figuren
inscrites al registre municipal.

Cal promocionar les entitats locals
existents
Cal consolidar-les mitjançant una Fira
d’entitats.
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4.4. Foment de la cultura de participació
Punts forts

Punts febles

El creixement demogràfic de la És necessari augmentar els contactes
població juvenil ha afavorit la i millorar les relacions entre les
implantació
de
mecanismes
de associacions
juvenils
i
les
participació juvenil. Aquest és el cas administracions; més confiança, més
de l’existència d’un grup de joves.
facilitats i millor relacions ajudarien a
les
associacions
juvenils
a
desenvolupar-se i podria incentivar als
joves a participar.

4.5. Cohesió social i equilibri territorial
Punts forts

Punts febles

L’acabament de les obres de Tenim pendent de crear un Punt
remodelació de les antigues oficines d’Informació Juvenil, que esperem en
de l’ajuntament per a Casal de Joves
breu posar en funcionament, un cop
s’acabi d’instal·lar el mobiliari al Casal
de Joves.
L’increment de la població nouvinguda
ha col·lapsat la integració d’aquesta a
la societat. S’ha de treballar molt
aquest punt atès que és fonamental
per al bon desenvolupament de futurs
projectes.

