INFORME AVALUACIÓ RESULTATS QÜESTIONARI WEB: JOVE, COM VOLS QUE SIGA EL
PLA LOCAL DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR?
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcanar, es va impulsar un qüestionari
destinat al jovent del municipi d’entre 16 i 29 anys amb l’objectiu d’escoltar la seua veu
a l’hora de definir i dissenyar el Pla Local de Joventut 2020-23.
El Pla Local de Joventut és un document que serveix per a guiar les polítiques de joventut
que tindran lloc al municipi en els pròxims tres anys. Aquest pla contempla una part de
diagnosi que permet saber quina és la situació de la joventut d’Alcanar, Les Cases i
Alcanar Platja, i així, dissenyar unes polítiques més acotades.
Aquest qüestionari digital està creat amb la pretensió d’arribar a tot el jovent del
municipi que esta vivint fora del mateix ja sigui per estudis, feina, o altres
circumstàncies.
L’enquesta inclou preguntes sobre estudis actuals, aficions, ús dels equipaments públics
destinats al jovent, implicació en el teixit associatiu del municipi, foment de la
participació ciutadana, això com sobre les activitats que, a parer seu, haurien d’anar
destinades a la joventut.
En data del 15 de febrer de 2020, s’han comptabilitzat 105 respostes. La identitat de les
quals es distribueix en funció de les respostes en la primera pregunta:
- Femení: 65 persones.
- Masculí: 39 persones.
- No binari: 1 persona.
En referència a l’edat de les persones participants del qüestionari, han respost d’edats
molt variades però amb major presència aquelles compreses entre els 21 i els 29 anys.
També cal especificar que la joventut menor de 20 anys suma 33 persones de les 105
que han donat la seva resposta.
Actualment, en referència a què es dediquen, la gran majoria dels joves que han respost
es troben estudiant, treballant o ambdues coses a la vegada; mentre que el 5% del total
d’enquestats es troba en procés de cercar feina.
Al tractar-se d’un qüestionari destinat a la joventut compresa d’entre els 16 i els 29 anys,
aquells que actualment es troben estudiant, que són el 60’90% dels enquestats, es
troben cursant Batxillerat, Cicles Formatius i Graus Universitaris en la seva majoria. Per

l’altra banda, el 5% de les persones que han respost que estan cercant feina; han indicat
les següents formes com les més eficaces en el moment de buscar una ocupació:
- De forma presencial (autocandidatura)
- Mitjançant l’Oficina de Treball
- Mitjançant la Borsa de Treball
- Per ofertes d’empreses de treball temporal
- Per anuncis difosos en diferents plataformes (Xarxes Socials, Anuncis en plafons
d’administracions públiques...)
Seguint amb la formació, es demana per la formació complementària i si el jovent en fa
ús; mentre que el 39’9% dels enquestats respon que si dedica el seu temps lliure a la
formació complementària, el 70’35% respon que no. Xifra que sense cap mena dubte fa
replantejar si la forma en que es proporciona aquesta formació es l’adient per a la
joventut o, si la oferta acadèmica es insuficient per a l’interès d’aquests.
En les respostes que han donat les persones que han respost si, trobem un discurs sobre
la part positiva que aquest tipus de formació aporta a la joventut.
La majoria de respostes van en la direcció professional, donat que com més
coneixements es puguin adquirir, així com complementar l’aprenentatge amb els
estudis; millors professionals es podrà arribar a ser i en el moment de cercar feina es
tindran majors opcions.
Aquest tipus de formació proporciona creixement personal i ajuda a estar actualitzat i
tenir opinions pròpies en diversitat d’àmbits d’interès.
En el qüestionari s’han dividit varies seccions, una d’elles sobre l’habitatge. En aquest
apartat ha anat, principalment, dirigit a conèixer quin percentatge de joventut de la que
ha respost el qüestionari es troba vivint al municipi (75’75%) i quin es troba fora d’aquest
(31’5%). Les respostes en els motius van totes en la mateixa línia, donat que la majoria
de les persones que viuen fora del municipi ho fan per estudis o per treball.
El seu temps lliure el solen compartir amb la família, la parella i els amics. I algunes de
les activitats més nombrades per les quals hem preguntat són:
- Anar al cinema.
- Fer esport (en la seva àmplia oferta).
- Anar a prendre alguna cosa amb els/les amics/ges.

-

Practicar música.
Lectura.
Anar a concerts i de festa.
Estar a casa amb l’ordinador.

Un dels punts a treballar amb la joventut, es l’oferta d’ajuda i assessorament que
aquests volen/poden rebre. Els temes que major nombre d’enquestats han marcat son
els següents:
- Treball
- Educació
- Formació
Però no obstant, es preocupant que casi el 50% de les persones hagin contestat que mai
han demanat ajuda o que, en desconeixen els llocs on poden acudir. Ja que l’orientació
es una de les eines més importants de les quals disposa la joventut per a poder créixer i
seguir per on vol anar-hi.
Per això, els canals de comunicació amb la joventut més còmodes son els que engloben
les Xarxes Socials: Correu electrònic, Instagram i WhatsApp; encara que presencialment
també els ajuda a comprendre d’una manera més clara la informació que se’ls dóna.
En un últim apartat sobre els serveis de joventut, es pregunta sobre quins mecanismes
són o serien els més adients per tal de fomentar la participació dels joves en el dia a
dia del municipi, la resposta del jovent es clara: deixant-los decidir i gestionar una part
dels recursos destinats a la joventut i fent activitats que s’ajustin als interessos i
demandes dels joves.
Per tal de que aquestes polítiques de joventut es duguin a terme, s’ha de mirar en
retrospectiva a totes aquelles polítiques i serveis de joventut que s’han dut a terme en
el municipi en els darrers anys. Posant èmfasis en els equipaments existents en el
municipi per als joves, ja que es en aquests on es podran dur a terme en la seva totalitat
totes les polítiques de joventut que es desitgin implantar depenent de les necessitats.
Un d’aquests equipaments i el més destinat al jovent, es el Casal Jove, el qual un 89%
dels enquestats si coneixen, mentre que el 21% no n’ha sentit parlar. Es una xifra
significativa donat que saben de l’existència d’aquest però, es en l’opinió sobre aquests
equipaments on les dates son preocupants ja que el 40% responen no conèixer com es

troben els equipaments públics i prefereixen no opinar i el 45% creuen que es troben en
males condicions. Davant el 25% que creu que els equipaments estan bé, el 85% que
creu el contrari es visiblement major i dóna peu al replantejament de les actuacions que
s’han fet i el disseny de noves actuacions potencialment atractives per a la joventut i
que s’espera que funcionin de manera positiva en la vida pública dels joves del municipi.
En aquest sentit, la Regidoria de Joventut ha obert en la part final de l’enquesta una
resposta oberta on s’han acceptat tot tipus de suggerències a tindre en compte en
l’elaboració del Pla Local de Joventut i les seves polítiques d’actuació. Algunes de les més
nombrades són:
- Més llocs d’oci on la gent es pugui reunir al poble. Així com més varietat d’estils
musicals a festes i activitats esportives.
- Major conscienciació feminista, LGTBI, reciclatge, igualtat.
- S’ha de treballar el lema “Fem Poble” i promocionar una mica les coses que
tenim.
- Falta omplir el temps lliure dels joves d’una forma lúdica però ètica i formativa.
Això ha de passar per consultar sobre els seus interessos, apropar-se i que formin
part de les decisions.
- Activitats que fomentin la unió entre els joves per tal de trencar els esquemes de
diferències d’edat o de gustos.
- Assessorament per a decidir el futur (formació, professió).
- A Alcanar falta una iniciativa que promogui unes festes més populars, que faci
participar més al jovent i que s’adaptin als diferents col·lectius de joves ja sigui
per edat o gustos.
- Esport més integrat al municipi.
- Més relació amb l’Administració, creant sentiment d’identitat a partir d’activitats
pactades.
- Més espais d’oci i cultura amb oferta de qualitat, una xarxa sòlida d’on sentir-se
part.
- Lluitar contra el fracàs escolar.

