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_  _  _  PRESENTACIÓ

Amb el pla comarcal de Joventut és pretén recollir la realitat de la comarca de la 
Ribera d’Ebre per tal de conèixer
oportunitats  per tal de poder fer
juvenil.  

Amb aquest document pretenem abordar la realitat dels joves i amb el millor propòsit 
plantejar aquelles accions que es puguin emprendre des del Servei comarcal de 
joventut, des de la pròpia acció lo
i en aquelles accions que sigui necessari
permetin  emprendre accions que contribueixin a millorar la vida dels joves.

No podem deixar de fer referència 
Actualment venim de dos anys, concretament des del març del 2020,  d’una situació 
social molt complexa derivada de la crisi sanitària de la Covid’19. Aquesta situació ens 
ha fet prendre consciència de molts aspect
tingut en la població en general i d’una manera  rellevant en els joves. Alguns 
problemes estructurals que ja afectaven significativamanet a la població jove com l’atur 
o la precarietat laboral encara s’han agreu
Covid no ha tingut una afectació considerable en la població jove si que ha afectat en 
gran mesura aspectes relacionats amb el confinament i mesures sanitàries imposades 
per evitar la seva propagació. Problem
d’ansietat, estat anímic i altres han posat de relleu aspectes de gran afectació
joves que cal abordar. 

Fruït d’aquesta situació  i les seves  circumstàncies 
noves maneres de treballar a nivell social.

Aquest document de Pla Comarcal de Joventut 2022
en quan al posicionament de les polítiques comarcals de Joventut, la ruta per als 
projectes a desenvolupar, 
d’actuació anuals, així com  el seguiment  per la implantació dels mateixos  que és 
duran a terme  els propers 4 anys a la Ribera d’Ebre.

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ _  _  _ 

Amb el pla comarcal de Joventut és pretén recollir la realitat de la comarca de la 
er tal de conèixer quines són les necessitats, les  febleses així com les 

oportunitats  per tal de poder fer-nos fer una foto de la comarca i de

Amb aquest document pretenem abordar la realitat dels joves i amb el millor propòsit 
plantejar aquelles accions que es puguin emprendre des del Servei comarcal de 

, des de la pròpia acció local, mitjançant els projectes d’actuació dels municipis 
i en aquelles accions que sigui necessari poder-les traslladar a altres institucions que 
permetin  emprendre accions que contribueixin a millorar la vida dels joves.

No podem deixar de fer referència a la crisi que encara ens trobem immersos. 
Actualment venim de dos anys, concretament des del març del 2020,  d’una situació 
social molt complexa derivada de la crisi sanitària de la Covid’19. Aquesta situació ens 
ha fet prendre consciència de molts aspectes de la situació actual i l’impacte que ha 
tingut en la població en general i d’una manera  rellevant en els joves. Alguns 
problemes estructurals que ja afectaven significativamanet a la població jove com l’atur 
o la precarietat laboral encara s’han agreujat més. Altres, a nivell de salut que
Covid no ha tingut una afectació considerable en la població jove si que ha afectat en 
gran mesura aspectes relacionats amb el confinament i mesures sanitàries imposades 
per evitar la seva propagació. Problemes de salut mental, augment de trastorns 
d’ansietat, estat anímic i altres han posat de relleu aspectes de gran afectació

i les seves  circumstàncies  ens han fet replantejar i empendre 
de treballar a nivell social. 

de Pla Comarcal de Joventut 2022-2025 serà una eina de referència 
en quan al posicionament de les polítiques comarcals de Joventut, la ruta per als 
projectes a desenvolupar, que ja es concretaran en els seus re

així com  el seguiment  per la implantació dels mateixos  que és 
els propers 4 anys a la Ribera d’Ebre. 
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Amb el pla comarcal de Joventut és pretén recollir la realitat de la comarca de la 
quines són les necessitats, les  febleses així com les 

er una foto de la comarca i de la seva realitat 

Amb aquest document pretenem abordar la realitat dels joves i amb el millor propòsit 
plantejar aquelles accions que es puguin emprendre des del Servei comarcal de 

cal, mitjançant els projectes d’actuació dels municipis 
les traslladar a altres institucions que 

permetin  emprendre accions que contribueixin a millorar la vida dels joves. 

a la crisi que encara ens trobem immersos. 
Actualment venim de dos anys, concretament des del març del 2020,  d’una situació 
social molt complexa derivada de la crisi sanitària de la Covid’19. Aquesta situació ens 

es de la situació actual i l’impacte que ha 
tingut en la població en general i d’una manera  rellevant en els joves. Alguns 
problemes estructurals que ja afectaven significativamanet a la població jove com l’atur 

jat més. Altres, a nivell de salut que si bé la 
Covid no ha tingut una afectació considerable en la població jove si que ha afectat en 
gran mesura aspectes relacionats amb el confinament i mesures sanitàries imposades 

es de salut mental, augment de trastorns 
d’ansietat, estat anímic i altres han posat de relleu aspectes de gran afectació en els 

ens han fet replantejar i empendre 

serà una eina de referència 
en quan al posicionament de les polítiques comarcals de Joventut, la ruta per als 

que ja es concretaran en els seus respectius plans 
així com  el seguiment  per la implantació dels mateixos  que és 



 

 
 
 

_  _  _  M A R C   N
 
Des del Pla Nacional de Joventut de Catalunya ( PNJC
joventut com totes aquelles intervencions (tant de l’Administració com de la societat 
civil) que configuren les oportunitats i els recursos a partir dels quals les persones 
joves construeixen el seu propi projecte vital.
planificació estratègica de les polítiques locals de joventut com una eina necessària 
perquè la intervenció que es desplegui a municipis i comarques pugui transformar la 
realitat de les persones joves.
 
El Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla Nacional de joventut de 
Catalunya (PNJCat) 2011
Plans Comarcals de Joventut, i els descriu com:
 

“Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat
exercir les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut. Els 
PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent les necessitats 
específiques dels municipis de cada comarca, creant xarxes de
ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que 
contribueixin a l’assoliment dels objectius del PNJCat.”
 
Segons l’article 142 de  l'estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat 
la competència exclusiva en materia de Joventut. 
 
D’acord amb el Decret 187/1993, 27 de juliol, de delegació de  competències de la 
Generalitat en matèria de joventut a les comarques, es deleguen les competències 
d’execució en materia d’instal.lacions dest
competències deriven de la LLei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal.lacions 
destinades a infants i joves i del Decret 140/2003, d’aprovació del Reglament 
d’instal.lacions destinades a activitats infants i joves. 
Actualment, també l’entrada en vigor del nou Decret 16/2022, d’1 de febrer, 
d’instal.lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments Juvenils, 
aprovat pel Decret  203/2013, de 30 de juliol.
 
Per fer posible l’efectivitat d’aquestes competències se s
Comarcal un Contracte Programa (CP) on és recullen també la col.laboració d’aquest 
en la verificació del compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 
d’educació en el lleure en les qua
funcions d’assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial  que es 
despleguen en el marc dels plans comarcals de joventut, d’acord amb l’article 14 de la 
Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de joventut. 
 
També i d’acord amb l’article 26 de la Llei 33/2010 es va crear la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil  (XNEJ) amb l’obertura i desplegament al territori de les  
Oficines Joves com a eines per gestionar la complexitat i la diversiat de les polítiques 
de Joventut arreu del país amb criteris d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat. 
 
 
 
 

 

N O R M A T I U  _  _  _ 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya ( PNJC) s’entenen les polítiques de 
joventut com totes aquelles intervencions (tant de l’Administració com de la societat 
civil) que configuren les oportunitats i els recursos a partir dels quals les persones 
joves construeixen el seu propi projecte vital. En aquest  Pla Nacional s’identifica la 
planificació estratègica de les polítiques locals de joventut com una eina necessària 
perquè la intervenció que es desplegui a municipis i comarques pugui transformar la 
realitat de les persones joves. 

de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla Nacional de joventut de 
Catalunya (PNJCat) 2011-2020, reconeix com a eina del Projecte Territori els 
Plans Comarcals de Joventut, i els descriu com: 

Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat
exercir les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut. Els 
PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent les necessitats 
específiques dels municipis de cada comarca, creant xarxes de 
ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que 
contribueixin a l’assoliment dels objectius del PNJCat.” 

Segons l’article 142 de  l'estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat 
a competència exclusiva en materia de Joventut.  

D’acord amb el Decret 187/1993, 27 de juliol, de delegació de  competències de la 
Generalitat en matèria de joventut a les comarques, es deleguen les competències 
d’execució en materia d’instal.lacions destinades a infants i joves. Aquestes 
competències deriven de la LLei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal.lacions 
destinades a infants i joves i del Decret 140/2003, d’aprovació del Reglament 
d’instal.lacions destinades a activitats infants i joves.  

ent, també l’entrada en vigor del nou Decret 16/2022, d’1 de febrer, 
d’instal.lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments Juvenils, 
aprovat pel Decret  203/2013, de 30 de juliol. 

Per fer posible l’efectivitat d’aquestes competències se subscriu amb cada Consell 
Comarcal un Contracte Programa (CP) on és recullen també la col.laboració d’aquest 
en la verificació del compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, així com les 
funcions d’assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial  que es 
despleguen en el marc dels plans comarcals de joventut, d’acord amb l’article 14 de la 
Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de joventut.  

d’acord amb l’article 26 de la Llei 33/2010 es va crear la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil  (XNEJ) amb l’obertura i desplegament al territori de les  
Oficines Joves com a eines per gestionar la complexitat i la diversiat de les polítiques 

arreu del país amb criteris d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat. 
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s’entenen les polítiques de 
joventut com totes aquelles intervencions (tant de l’Administració com de la societat 
civil) que configuren les oportunitats i els recursos a partir dels quals les persones 

Pla Nacional s’identifica la 
planificació estratègica de les polítiques locals de joventut com una eina necessària 
perquè la intervenció que es desplegui a municipis i comarques pugui transformar la 

de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla Nacional de joventut de 
, reconeix com a eina del Projecte Territori els 

Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten 
exercir les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut. Els 
PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent les necessitats 

 treball amb els 
ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que 

Segons l’article 142 de  l'estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat 

D’acord amb el Decret 187/1993, 27 de juliol, de delegació de  competències de la 
Generalitat en matèria de joventut a les comarques, es deleguen les competències 

inades a infants i joves. Aquestes 
competències deriven de la LLei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal.lacions 
destinades a infants i joves i del Decret 140/2003, d’aprovació del Reglament 

ent, també l’entrada en vigor del nou Decret 16/2022, d’1 de febrer, 
d’instal.lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments Juvenils, 

ubscriu amb cada Consell 
Comarcal un Contracte Programa (CP) on és recullen també la col.laboració d’aquest 
en la verificació del compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 

anys, així com les 
funcions d’assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial  que es 
despleguen en el marc dels plans comarcals de joventut, d’acord amb l’article 14 de la 

d’acord amb l’article 26 de la Llei 33/2010 es va crear la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil  (XNEJ) amb l’obertura i desplegament al territori de les  
Oficines Joves com a eines per gestionar la complexitat i la diversiat de les polítiques 

arreu del país amb criteris d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat.  



 

 
 
 

 
En aquest marc d’establiment de les funcions mitjançant les fitxes corresponents de
CP 2022-2025, s’elabora el Pla Comarcal de Joventut (PCJ) de la Ribera d’Ebre 
 
El PCJ serà una eina de referència respecte la diagnosi de diferents eixos que afecten 
a la vida del jove i un document
comarcals de Joventut, la  
els propers 4 anys en coordinació conjunta
ajuntaments de la Ribera d’Ebre, així com la coordinació amb moltes altres àrees i 
serveis especialitzats del territori.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest marc d’establiment de les funcions mitjançant les fitxes corresponents de
2025, s’elabora el Pla Comarcal de Joventut (PCJ) de la Ribera d’Ebre 

serà una eina de referència respecte la diagnosi de diferents eixos que afecten 
a la vida del jove i un document de ruta en quan al posicionament de les polítiq

 definició i implantació dels programes que és duran a terme
propers 4 anys en coordinació conjunta entre SCJ i Oficina Jove amb

de la Ribera d’Ebre, així com la coordinació amb moltes altres àrees i 
serveis especialitzats del territori. 
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En aquest marc d’establiment de les funcions mitjançant les fitxes corresponents del 
2025, s’elabora el Pla Comarcal de Joventut (PCJ) de la Ribera d’Ebre  

serà una eina de referència respecte la diagnosi de diferents eixos que afecten 
de ruta en quan al posicionament de les polítiques 

que és duran a terme  
entre SCJ i Oficina Jove amb els 

de la Ribera d’Ebre, així com la coordinació amb moltes altres àrees i 



 

 
 
 

_  _  Ens situem a la comarca de la RIBERA D’

La comarca de la Ribera d’Ebre es troba al sud de Catalunya, dins la demarcació de 
Terres de l’Ebre juntament amb les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre i 
Montsià. Limita al nord amb el
Camp, al sud amb el Baix Ebre

És una comarca  amb un pes molt important del sector energètic en la configuració 
donada la ubicació de la Central Nuclear d’Ascó. I també en gran pes destacar  el  
sector primari, amb camps de fruiters, a

Actualment la Ribera d’Ebre té un cens de 22.464 habitants (dades del cens municipal, 
a febrer de 2022), amb una tendència els últims anys de pèrdua de població que 
afecta principalment la població jove i
d’envelliment a les localitats menys poblades

 

                                                      

 

 

Són 14 municipis i 17 pobles que la conformen, sent la seva capital de comarca Móra 
d’Ebre.  

Presentem els municipis  amb una cita literària i poètica  que salvant les distàncies 
dels anys, els defineix força bé. U
gent, pels seus costums i per la seua manera de viure, lligada al gran riu, l’Ebre màgic, 
que vertebra el territori i el defineix. Són fragments que és poden trobar a la ruta 
literària de la Ribera d’Ebre d’Artur Bladé Desumvila.

 

 

 

a la comarca de la RIBERA D’EBRE

La comarca de la Ribera d’Ebre es troba al sud de Catalunya, dins la demarcació de 
Terres de l’Ebre juntament amb les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre i 

Limita al nord amb el Segrià i les Garrigues, a l'est amb el
Baix Ebre i a l'oest amb la Terra Alta i la Matarranya

amb un pes molt important del sector energètic en la configuració 
donada la ubicació de la Central Nuclear d’Ascó. I també en gran pes destacar  el  
sector primari, amb camps de fruiters, ametllers, olivers i vinya, així com  la indústria.

la Ribera d’Ebre té un cens de 22.464 habitants (dades del cens municipal, 
a febrer de 2022), amb una tendència els últims anys de pèrdua de població que 
afecta principalment la població jove i els pobles més petits, accelerant el procés 
d’envelliment a les localitats menys poblades 

 

Són 14 municipis i 17 pobles que la conformen, sent la seva capital de comarca Móra 

municipis  amb una cita literària i poètica  que salvant les distàncies 
dels anys, els defineix força bé. Un viatge per tots els pobles riberencs, per la seua 
gent, pels seus costums i per la seua manera de viure, lligada al gran riu, l’Ebre màgic, 

rtebra el territori i el defineix. Són fragments que és poden trobar a la ruta 
literària de la Ribera d’Ebre d’Artur Bladé Desumvila. 
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EBRE _  _   

La comarca de la Ribera d’Ebre es troba al sud de Catalunya, dins la demarcació de 
Terres de l’Ebre juntament amb les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre i 

, a l'est amb el Priorat i el Baix 
Matarranya. 

amb un pes molt important del sector energètic en la configuració 
donada la ubicació de la Central Nuclear d’Ascó. I també en gran pes destacar  el  

metllers, olivers i vinya, així com  la indústria.  

la Ribera d’Ebre té un cens de 22.464 habitants (dades del cens municipal, 
a febrer de 2022), amb una tendència els últims anys de pèrdua de població que 

els pobles més petits, accelerant el procés 

Són 14 municipis i 17 pobles que la conformen, sent la seva capital de comarca Móra 

municipis  amb una cita literària i poètica  que salvant les distàncies 
n viatge per tots els pobles riberencs, per la seua 

gent, pels seus costums i per la seua manera de viure, lligada al gran riu, l’Ebre màgic, 
rtebra el territori i el defineix. Són fragments que és poden trobar a la ruta 



 

 
 
 

La Ribera d’Ebre 
Tota la comarca situada entre la conca fluvial i les muntanyes que es desarrapen de la 
carcanada pradenca i del pelat Montsant per a unir
els darrers estreps del sistema ibèric, és depervallera, coherent i benigna, com si ja fos 
feta a la mesura humana. La influència de l’home en aquest paisatge és tan visible com 
la del paisatge en l’home que hi sua i, en justa compensació, li treu el suc. Per regla 
general, és un home ardit, cepat, calculador, manyós, estalviador i, sobretot, laboriós.

    
 
Ascó  

(topònim d’arrel basca, segons que diuen) és una vila pintoresca encastada en el flanc 
d’un turó coronat per les runes d’un castell que fou dels templers (en el segle XII) i, tot 
seguit, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem. Ascó conserva l’estructura medieval a 
l’entorn de l’església i a sota, és clar, del que fou notable fortalesa. Les cases d’aquest 
sector (que presenten files de carreus daurats i ben tallats, que tot fa pensar 
procedents de les muralles enderrocades), tenen la particularitat de retreure’s endins 
cosa de dos o tres pams fins a l’altura del primer pis, de manera que les cases són més 
amples de dalt que de baix, però al carrer li passa al revés. A què cal atribuir aquesta 
mena de construcció, realment singular? Possiblement, a permetre el pas dels 
carruatges. Entre els vells carrers, el més remarcable, potser, és el de Sequerets, que 
puja en ziga-zaga. 

Benissanet 
Benissanet està situat en un punt dolç, al mig mateix gairebé de la gran doble corba 
que dibuixa l’Ebre català i a mig camí també entre Riba
Catalunya riberenca, i la desembocadura del riu. […] Durant els tres mesos llargs de 
l’estiu, Benissanet fa olor de tots els fruits i de totes les plantes, de blat, i de pa, i de 
terra eixuta. Al cop del sol, la vila està aplanada, immòbil. Amb el cant sec de les 
cigales, que estripa l’aire, s’hi fon la cançó de les tauletes dels pous, que assenyala les 
distàncies d’una sénia a l’altra.
[…] Afortunadament, sovint, a boca de fosc, corre
semblant a la brisa de la mar. 

     

Flix 
Flix (del llatí flexus) indica el gran meandre dintre el qual fou enquibit el poble, o, més 
ben dit, l’un i l’altre poble, l’ant
ser important i ara és runa. Abans del gran retomb, hi ha el barratge àrab que, reforçat 
com calia, proporciona el salt d’aigua, i aquest salt l’energia necessària per a nodrir el 
complex electroquímic.
[…] De Flix a Ascó, l’Ebre llisca primerament amb hort a banda i banda, i tot seguit per 
un gran fons abrupte on les barrancades, vigilades per les llances dels canyars, 
alternen amb puntes de feixes treballades.

  
Garcia  

Travessat el pas de l’Ase, el riu arriba a Garcia, situada a l’esquerra del corrent,
un pujol, vora l’areny del Siurana. Garcia, segons Joan Coromines, és un topònim 
preromà que no té res a veure amb el conegut cognom
poble,és d’origen aràbic.
A Garcia abunden les sénies (de l’àrab sâniya), feixes de regadiu, amb casa, sínia 
(substituïda de no fa gaire per una bomba de motor), safareig i corrals. De Garcia a 
Miravet (uns deu quilòmetres), l’
de sénies, paisatge en què la multiplicitat dels verds, particularment en la primavera, 

 

Tota la comarca situada entre la conca fluvial i les muntanyes que es desarrapen de la 
ca i del pelat Montsant per a unir-se, a l’altra banda de l’Ebre, amb 

els darrers estreps del sistema ibèric, és depervallera, coherent i benigna, com si ja fos 
feta a la mesura humana. La influència de l’home en aquest paisatge és tan visible com 

aisatge en l’home que hi sua i, en justa compensació, li treu el suc. Per regla 
general, és un home ardit, cepat, calculador, manyós, estalviador i, sobretot, laboriós.

Artur Bladé, Gent de la Ribera d’Ebre, 1971 (OC 1: 216)

ca, segons que diuen) és una vila pintoresca encastada en el flanc 
d’un turó coronat per les runes d’un castell que fou dels templers (en el segle XII) i, tot 
seguit, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem. Ascó conserva l’estructura medieval a 

església i a sota, és clar, del que fou notable fortalesa. Les cases d’aquest 
sector (que presenten files de carreus daurats i ben tallats, que tot fa pensar 
procedents de les muralles enderrocades), tenen la particularitat de retreure’s endins 

o tres pams fins a l’altura del primer pis, de manera que les cases són més 
amples de dalt que de baix, però al carrer li passa al revés. A què cal atribuir aquesta 
mena de construcció, realment singular? Possiblement, a permetre el pas dels 

ntre els vells carrers, el més remarcable, potser, és el de Sequerets, que 

Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 269)
 

Benissanet està situat en un punt dolç, al mig mateix gairebé de la gran doble corba 
l’Ebre català i a mig camí també entre Riba-roja, el primer poble de la 

Catalunya riberenca, i la desembocadura del riu. […] Durant els tres mesos llargs de 
l’estiu, Benissanet fa olor de tots els fruits i de totes les plantes, de blat, i de pa, i de 

a eixuta. Al cop del sol, la vila està aplanada, immòbil. Amb el cant sec de les 
cigales, que estripa l’aire, s’hi fon la cançó de les tauletes dels pous, que assenyala les 
distàncies d’una sénia a l’altra. 
[…] Afortunadament, sovint, a boca de fosc, corre una mica de garbinada, aire vellutat 
semblant a la brisa de la mar.  

  Artur Bladé, Benissanet, 1953 (OC 1: 61 i 10
 

Flix (del llatí flexus) indica el gran meandre dintre el qual fou enquibit el poble, o, més 
ben dit, l’un i l’altre poble, l’antic i el modern, a l’empara, l’antic, d’una fortalesa que va 
ser important i ara és runa. Abans del gran retomb, hi ha el barratge àrab que, reforçat 
com calia, proporciona el salt d’aigua, i aquest salt l’energia necessària per a nodrir el 

uímic. 
[…] De Flix a Ascó, l’Ebre llisca primerament amb hort a banda i banda, i tot seguit per 
un gran fons abrupte on les barrancades, vigilades per les llances dels canyars, 
alternen amb puntes de feixes treballades. 

Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 268

Travessat el pas de l’Ase, el riu arriba a Garcia, situada a l’esquerra del corrent,
un pujol, vora l’areny del Siurana. Garcia, segons Joan Coromines, és un topònim 
preromà que no té res a veure amb el conegut cognom. Ara, el poble, en

és d’origen aràbic. 
A Garcia abunden les sénies (de l’àrab sâniya), feixes de regadiu, amb casa, sínia 
(substituïda de no fa gaire per una bomba de motor), safareig i corrals. De Garcia a 
Miravet (uns deu quilòmetres), l’Ebre senyoreja el magnífic verger format per centenars 
de sénies, paisatge en què la multiplicitat dels verds, particularment en la primavera, 
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Tota la comarca situada entre la conca fluvial i les muntanyes que es desarrapen de la 
se, a l’altra banda de l’Ebre, amb 

els darrers estreps del sistema ibèric, és depervallera, coherent i benigna, com si ja fos 
feta a la mesura humana. La influència de l’home en aquest paisatge és tan visible com 

aisatge en l’home que hi sua i, en justa compensació, li treu el suc. Per regla 
general, és un home ardit, cepat, calculador, manyós, estalviador i, sobretot, laboriós. 

, 1971 (OC 1: 216) 

ca, segons que diuen) és una vila pintoresca encastada en el flanc 
d’un turó coronat per les runes d’un castell que fou dels templers (en el segle XII) i, tot 
seguit, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem. Ascó conserva l’estructura medieval a 

església i a sota, és clar, del que fou notable fortalesa. Les cases d’aquest 
sector (que presenten files de carreus daurats i ben tallats, que tot fa pensar 
procedents de les muralles enderrocades), tenen la particularitat de retreure’s endins 

o tres pams fins a l’altura del primer pis, de manera que les cases són més 
amples de dalt que de baix, però al carrer li passa al revés. A què cal atribuir aquesta 
mena de construcció, realment singular? Possiblement, a permetre el pas dels 

ntre els vells carrers, el més remarcable, potser, és el de Sequerets, que 

, 1983 (OC 3: 269) 

Benissanet està situat en un punt dolç, al mig mateix gairebé de la gran doble corba 
roja, el primer poble de la 

Catalunya riberenca, i la desembocadura del riu. […] Durant els tres mesos llargs de 
l’estiu, Benissanet fa olor de tots els fruits i de totes les plantes, de blat, i de pa, i de 

a eixuta. Al cop del sol, la vila està aplanada, immòbil. Amb el cant sec de les 
cigales, que estripa l’aire, s’hi fon la cançó de les tauletes dels pous, que assenyala les 

una mica de garbinada, aire vellutat 

, 1953 (OC 1: 61 i 10 

Flix (del llatí flexus) indica el gran meandre dintre el qual fou enquibit el poble, o, més 
ic i el modern, a l’empara, l’antic, d’una fortalesa que va 

ser important i ara és runa. Abans del gran retomb, hi ha el barratge àrab que, reforçat 
com calia, proporciona el salt d’aigua, i aquest salt l’energia necessària per a nodrir el 

[…] De Flix a Ascó, l’Ebre llisca primerament amb hort a banda i banda, i tot seguit per 
un gran fons abrupte on les barrancades, vigilades per les llances dels canyars, 

1983 (OC 3: 268-269) 

Travessat el pas de l’Ase, el riu arriba a Garcia, situada a l’esquerra del corrent,  sobre 
un pujol, vora l’areny del Siurana. Garcia, segons Joan Coromines, és un topònim 

. Ara, el poble, en tant que 

A Garcia abunden les sénies (de l’àrab sâniya), feixes de regadiu, amb casa, sínia 
(substituïda de no fa gaire per una bomba de motor), safareig i corrals. De Garcia a 

Ebre senyoreja el magnífic verger format per centenars 
de sénies, paisatge en què la multiplicitat dels verds, particularment en la primavera, 



 

 
 
 

sota la blavor intensa del cel i a banda i banda de la cinta lluminosa de l’aigua, es fa 
admirar de propis i estr

 
 
    Ginestar 

Passada la timba on s’alça la sola paret del Castellet de Banyoles, l’Ebre enfilaria de 
dret cap a la vila de Ginestar si no hi fos la muntanya que s’aboca al riu per un penya
segat dit la Roca de la Careta.
[…] La vila de Ginestar, a principis del segle XIII era només una casa de camp batejada 
amb un bell nom: Alqueria de la Ginesta. Ara és una població pròspera, gràcies a la 
fruita i a la vinya. Té una església i un campanar ad
la posta fa tornar d’or.

           
 

Miravet 
Miravet, del qual alguns pintors i, especialment, Joaquim Mir n’han tret quadres 
bellíssims, té racons del seu pobl
sota el castell— que recorden els paisatges que estimava Fortuny. I una vella església, 
ara desafectada, que conté 
terrissaires on val la pena 
molts altres atuells, vaixella fins i tot.
Baixant, o pujant, pel riu en llagut o en muleta, el primer que es veu de Miravet és el 
castell, d’aspecte, encara avui, imponent, de pedres daurades, amb
contra un fons verd de muntanyes o de la blavor del cel.

       Móra d’Ebre 
Capital de comarca, situada en el flanc d’un turó acarat a migjorn, i coronada per una 
vella fortalesa —avui una ruïna
també, als ulls la perspectiva de les serres de Tivissa i de Cardó, cantelludes i 
retallades contra la blavor del cel. […] El seu emplaçament, la disposició dels carrers 
molts costeruts i tortuosos
altres viles catalanes dels vells temps. […] A principis del segle XX, […] Móra era el 
segon port fluvial, per dir
descarregadors, macips, calafats, mestres d’aixa, patrons, daliners… En aquest barri 
que anava de la plaça de l’Ajuntament fins al pas de la Barca
principal, cafès i tavernes, magatzems i tallers, ferrers i fusters. Venint de l’estaci
de l’altra banda del riu, hom veia la vila reflectida a l’aigua.

        Artur Bladé,
 
Móra la Nova 

El riu passa sota el pont que comunica les dues Móres, la Vella 
la Nova a l’esquerra. Aquesta població és, en efecte, la més nova de les riberenques. 
Fa cent anys, les seves quatre cases no passaven de ser uns masos 
Móra. La reina Maria Cristina els donà el nom que ara té; i, amb el nom, l’autonomia. La 
construcció del ferrocarril va fer de Móra la Nova una estació important 
per tot dir— amb restaurant, dipòsit de màquines, tallers i, per tant, obrers, empleats, 
tècnics… Avui, gràcies a una zelosa administració, ha esdevingut una de les més belles 
poblacions de la Ribera. Té un camp d’esports, amb dues piscines, on no hi manca res.

 
 
    
 

 

sota la blavor intensa del cel i a banda i banda de la cinta lluminosa de l’aigua, es fa 
admirar de propis i estranys. 

Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 271

Passada la timba on s’alça la sola paret del Castellet de Banyoles, l’Ebre enfilaria de 
dret cap a la vila de Ginestar si no hi fos la muntanya que s’aboca al riu per un penya
egat dit la Roca de la Careta. 

[…] La vila de Ginestar, a principis del segle XIII era només una casa de camp batejada 
amb un bell nom: Alqueria de la Ginesta. Ara és una població pròspera, gràcies a la 
fruita i a la vinya. Té una església i un campanar admirables, d’una pedra que el sol de 
la posta fa tornar d’or. 

           Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 276 i 

Miravet, del qual alguns pintors i, especialment, Joaquim Mir n’han tret quadres 
bellíssims, té racons del seu poble vell —plaçat en un pendís, entre roques i atzavares, 

que recorden els paisatges que estimava Fortuny. I una vella església, 
ara desafectada, que conté —o contenia— un bon retaule del segle XVII. I un raval de 
terrissaires on val la pena de veure les gerres que hi fan. I no solament gerres, sinó 
molts altres atuells, vaixella fins i tot. 
Baixant, o pujant, pel riu en llagut o en muleta, el primer que es veu de Miravet és el 
castell, d’aspecte, encara avui, imponent, de pedres daurades, amb la silueta retallada 
contra un fons verd de muntanyes o de la blavor del cel. 

           Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 281
 

Capital de comarca, situada en el flanc d’un turó acarat a migjorn, i coronada per una 
avui una ruïna— des de la qual es domina la vila i el riu, ofereix, 

també, als ulls la perspectiva de les serres de Tivissa i de Cardó, cantelludes i 
retallades contra la blavor del cel. […] El seu emplaçament, la disposició dels carrers 

olts costeruts i tortuosos—, serven encara, en algun indret, l’aire medieval i recorden 
altres viles catalanes dels vells temps. […] A principis del segle XX, […] Móra era el 
segon port fluvial, per dir-ho així, de l’Ebre català, amb els seus llaguts, bots
descarregadors, macips, calafats, mestres d’aixa, patrons, daliners… En aquest barri 
que anava de la plaça de l’Ajuntament fins al pas de la Barca— 
principal, cafès i tavernes, magatzems i tallers, ferrers i fusters. Venint de l’estaci
de l’altra banda del riu, hom veia la vila reflectida a l’aigua. 

Artur Bladé, La vida d’un català excepcional, 1978 (OC 4: 223

El riu passa sota el pont que comunica les dues Móres, la Vella —o d’Ebre
l’esquerra. Aquesta població és, en efecte, la més nova de les riberenques. 

Fa cent anys, les seves quatre cases no passaven de ser uns masos 
Móra. La reina Maria Cristina els donà el nom que ara té; i, amb el nom, l’autonomia. La 

ó del ferrocarril va fer de Móra la Nova una estació important 
amb restaurant, dipòsit de màquines, tallers i, per tant, obrers, empleats, 

tècnics… Avui, gràcies a una zelosa administració, ha esdevingut una de les més belles 
acions de la Ribera. Té un camp d’esports, amb dues piscines, on no hi manca res.

Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 272)
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sota la blavor intensa del cel i a banda i banda de la cinta lluminosa de l’aigua, es fa 

, 1983 (OC 3: 271-272) 

Passada la timba on s’alça la sola paret del Castellet de Banyoles, l’Ebre enfilaria de 
dret cap a la vila de Ginestar si no hi fos la muntanya que s’aboca al riu per un penya-

[…] La vila de Ginestar, a principis del segle XIII era només una casa de camp batejada 
amb un bell nom: Alqueria de la Ginesta. Ara és una població pròspera, gràcies a la 

mirables, d’una pedra que el sol de 

, 1983 (OC 3: 276 i 278) 

Miravet, del qual alguns pintors i, especialment, Joaquim Mir n’han tret quadres 
plaçat en un pendís, entre roques i atzavares, 

que recorden els paisatges que estimava Fortuny. I una vella església, 
XVII. I un raval de 

de veure les gerres que hi fan. I no solament gerres, sinó 

Baixant, o pujant, pel riu en llagut o en muleta, el primer que es veu de Miravet és el 
la silueta retallada 

, 1983 (OC 3: 281-282) 

Capital de comarca, situada en el flanc d’un turó acarat a migjorn, i coronada per una 
des de la qual es domina la vila i el riu, ofereix, 

també, als ulls la perspectiva de les serres de Tivissa i de Cardó, cantelludes i 
retallades contra la blavor del cel. […] El seu emplaçament, la disposició dels carrers —

, serven encara, en algun indret, l’aire medieval i recorden 
altres viles catalanes dels vells temps. […] A principis del segle XX, […] Móra era el 

ho així, de l’Ebre català, amb els seus llaguts, bots, 
descarregadors, macips, calafats, mestres d’aixa, patrons, daliners… En aquest barri —

 hi havia la fonda 
principal, cafès i tavernes, magatzems i tallers, ferrers i fusters. Venint de l’estació, des 

, 1978 (OC 4: 223-224 

o d’Ebre— a la dreta, 
l’esquerra. Aquesta població és, en efecte, la més nova de les riberenques. 

Fa cent anys, les seves quatre cases no passaven de ser uns masos —els Masos de 
Móra. La reina Maria Cristina els donà el nom que ara té; i, amb el nom, l’autonomia. La 

ó del ferrocarril va fer de Móra la Nova una estació important —de primera, 
amb restaurant, dipòsit de màquines, tallers i, per tant, obrers, empleats, 

tècnics… Avui, gràcies a una zelosa administració, ha esdevingut una de les més belles 
acions de la Ribera. Té un camp d’esports, amb dues piscines, on no hi manca res. 

, 1983 (OC 3: 272) 



 

 
 
 

     La Palma d’Ebre  
Terra d’oliveres. Aquests arbres són els que, pel secà, delimiten les finques. Grans fites 
vegetals, n’hi ha pertot arreu: pels pendissos, sobre els marges i pels llocs més 
desamorosos i difícils. De vegades també formen bancals perfectes. Es tracta d’un 
arbre noble i generós. Un bancal, tot d’oliveres, dóna una imatge austera i predisposa a 
la bondat i al perdó. Diríem que fa pensar en gran.

 
Rasquera 

Ahir em vingué a veure Salvador Desumvila, cosí meu, forner com el seu pare, amb 
fleca a Rasquera, poblet de la Ribera d’Ebre, per bé que entre mu
quatre quilòmetres del riu. Cal passar
i ara en decadència. Fins a la guerra civil hi anava gent d’upa. Tenia una vintena de 
fonts amb aigües bones per a diversos mals. El bisbe de Tortosa hi
convent —carmelità—

sabien triar els llocs. 

                                    Artur Bladé,

 
Riba-roja d’Ebre 

D’un primer revolt, l’Ebre enxampa Riba
que al seu terme hi arribin els estreps de la serra de la Llena de seguida que surt de les 
garrigues lleidatanes. Riba
carrer típic que mena a les runes d’un castell i una ermita romànica, la de Berrús, des 
de la qual s’albira un panorama extensíssim. 
A les aigües embassades pel barratge, hi abunden els peixos, i els pescadors de canya 
hi xalen. 

                                                              
 

La Torre de l’Espanyol 
Més lluny,  sobre un colletó, s’alça la Torre de l’Espanyol, topònim de filiació incerta i un 
pèl desconcertant. Potser recor
població coneguda, sobretot, pel seu vi de color de palla, de grau i de bon bevent 
vi, per dir-ho en un mot, de missacantant. Actualment conrea també l’arbre fruiter 
gràcies a l’aigua bombada del

 
Tivissa  

Les terrisseries romanes de Tivissa foren famoses, i encara es troben restes de 
ceràmica amb una relativa facilitat. Situada a uns deu quilòmetres de l’Ebre, en un 
primer graó de la ser
belles poblacions de la Ribera. Té una església del segle XVII que és, gairebé, una 
catedral, i celebra el Corpus encatifant de flors els principals carrers. Per això i pel seu 
esperit, fidel a la terra, Carmel Biarnés sol dir que Tivissa és «la Sitges de l’Ebre». 
Entre els seus fills, n’hi ha de ben destacats: Rafael Domènech i Gallissà, professor i 
crític d’art; Màrius Bru i Lluís Brull i Cedó, autors de Fulls d’història de Tivissa; el Dr. 
Ramon Jardí i Borràs, científic destacat del qual va fer un merescut elogi […] Josep 
Iglésies, a Serra d’Or. Tivissa devia ser un topònim ibèric llatinitzat.

EMD La Serra d’Almós
A «Nit grisa» va seguir 
altre número—
que no era altra que Maria Serres, que vivia a la Serra d’Almos, i col•laborava 
sovint a El Llamp. També ho feia a partir de 

 

Terra d’oliveres. Aquests arbres són els que, pel secà, delimiten les finques. Grans fites 
vegetals, n’hi ha pertot arreu: pels pendissos, sobre els marges i pels llocs més 
desamorosos i difícils. De vegades també formen bancals perfectes. Es tracta d’un 
arbre noble i generós. Un bancal, tot d’oliveres, dóna una imatge austera i predisposa a 

bondat i al perdó. Diríem que fa pensar en gran. 
         Artur Bladé, Benissanet, 1953 (OC 1: 150)

Ahir em vingué a veure Salvador Desumvila, cosí meu, forner com el seu pare, amb 
fleca a Rasquera, poblet de la Ribera d’Ebre, per bé que entre mu
quatre quilòmetres del riu. Cal passar-hi per anar al balneari de Cardó, un temps famós 
i ara en decadència. Fins a la guerra civil hi anava gent d’upa. Tenia una vintena de 
fonts amb aigües bones per a diversos mals. El bisbe de Tortosa hi pujava cada any. El 

— transformat en hotel de categoria, datava del segle XVII. Els frares 

 

Artur Bladé, Viure a Tarragona. Fulls d’un dietari, 1966-1969

D’un primer revolt, l’Ebre enxampa Riba-roja, vila important, força planera per dalt, bé 
que al seu terme hi arribin els estreps de la serra de la Llena de seguida que surt de les 
garrigues lleidatanes. Riba-roja té una església monumental, de façana
carrer típic que mena a les runes d’un castell i una ermita romànica, la de Berrús, des 
de la qual s’albira un panorama extensíssim.  
A les aigües embassades pel barratge, hi abunden els peixos, i els pescadors de canya 

                           Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 267

 
Més lluny,  sobre un colletó, s’alça la Torre de l’Espanyol, topònim de filiació incerta i un 
pèl desconcertant. Potser recorda un fet de la Reconquesta. En tot cas, es tracta d’una 
població coneguda, sobretot, pel seu vi de color de palla, de grau i de bon bevent 

ho en un mot, de missacantant. Actualment conrea també l’arbre fruiter 
gràcies a l’aigua bombada del riu. 

 Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 270)

Les terrisseries romanes de Tivissa foren famoses, i encara es troben restes de 
ceràmica amb una relativa facilitat. Situada a uns deu quilòmetres de l’Ebre, en un 
primer graó de la serra a la qual ha donat el nom, Tivissa és una de les més grans i 
belles poblacions de la Ribera. Té una església del segle XVII que és, gairebé, una 
catedral, i celebra el Corpus encatifant de flors els principals carrers. Per això i pel seu 

a la terra, Carmel Biarnés sol dir que Tivissa és «la Sitges de l’Ebre». 
Entre els seus fills, n’hi ha de ben destacats: Rafael Domènech i Gallissà, professor i 
crític d’art; Màrius Bru i Lluís Brull i Cedó, autors de Fulls d’història de Tivissa; el Dr. 

mon Jardí i Borràs, científic destacat del qual va fer un merescut elogi […] Josep 
Iglésies, a Serra d’Or. Tivissa devia ser un topònim ibèric llatinitzat. 

Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (OC 3: 276)
 

EMD La Serra d’Almós 
A «Nit grisa» va seguir un altre vers del mateix estil —publicat, és clar, en un 

— que duia aquest títol: «A una desconeguda». Una desconeguda 
que no era altra que Maria Serres, que vivia a la Serra d’Almos, i col•laborava 
sovint a El Llamp. També ho feia a partir de versos. Recordo que m’havia 
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Terra d’oliveres. Aquests arbres són els que, pel secà, delimiten les finques. Grans fites 
vegetals, n’hi ha pertot arreu: pels pendissos, sobre els marges i pels llocs més 
desamorosos i difícils. De vegades també formen bancals perfectes. Es tracta d’un 
arbre noble i generós. Un bancal, tot d’oliveres, dóna una imatge austera i predisposa a 

, 1953 (OC 1: 150) 

Ahir em vingué a veure Salvador Desumvila, cosí meu, forner com el seu pare, amb 
fleca a Rasquera, poblet de la Ribera d’Ebre, per bé que entre muntanyes i a uns 

hi per anar al balneari de Cardó, un temps famós 
i ara en decadència. Fins a la guerra civil hi anava gent d’upa. Tenia una vintena de 

pujava cada any. El 

transformat en hotel de categoria, datava del segle XVII. Els frares 

1969 (OC 10: 96) 

roja, vila important, força planera per dalt, bé 
que al seu terme hi arribin els estreps de la serra de la Llena de seguida que surt de les 

roja té una església monumental, de façana barroca, un 
carrer típic que mena a les runes d’un castell i una ermita romànica, la de Berrús, des 

A les aigües embassades pel barratge, hi abunden els peixos, i els pescadors de canya 

, 1983 (OC 3: 267-268) 

Més lluny,  sobre un colletó, s’alça la Torre de l’Espanyol, topònim de filiació incerta i un 
da un fet de la Reconquesta. En tot cas, es tracta d’una 

població coneguda, sobretot, pel seu vi de color de palla, de grau i de bon bevent —un 
ho en un mot, de missacantant. Actualment conrea també l’arbre fruiter 

, 1983 (OC 3: 270) 

Les terrisseries romanes de Tivissa foren famoses, i encara es troben restes de 
ceràmica amb una relativa facilitat. Situada a uns deu quilòmetres de l’Ebre, en un 

ra a la qual ha donat el nom, Tivissa és una de les més grans i 
belles poblacions de la Ribera. Té una església del segle XVII que és, gairebé, una 
catedral, i celebra el Corpus encatifant de flors els principals carrers. Per això i pel seu 

a la terra, Carmel Biarnés sol dir que Tivissa és «la Sitges de l’Ebre». 
Entre els seus fills, n’hi ha de ben destacats: Rafael Domènech i Gallissà, professor i 
crític d’art; Màrius Bru i Lluís Brull i Cedó, autors de Fulls d’història de Tivissa; el Dr. 

mon Jardí i Borràs, científic destacat del qual va fer un merescut elogi […] Josep 

, 1983 (OC 3: 276) 

publicat, és clar, en un 
que duia aquest títol: «A una desconeguda». Una desconeguda 

que no era altra que Maria Serres, que vivia a la Serra d’Almos, i col•laborava 
versos. Recordo que m’havia 



 

 
 
 

impressionat un poema seu, «Flor d’obaga», en què es planyia de l’existència. 
Érem així en aquella època. Aquella «flor» entre muntanyes, i més aviat situada 
a la banda ombrívola, pretenia ser una imatge de si mateixa. Per cert 
temps després de la publicació del meu segon vers, la poetessa, que havia 
intuït que n’era ella la inspiradora, baixà a Benissanet, amb uns amics, per tal 
de conèixer-me.

Darmós 

Silenci i olor de 
gens perdedora, perquè els camins i els caminals abunden. Es veuen viaranys 
que pugen per les faldes dels turons, entre farbalans de garriga, en forma 
cenyidora i contenta, com una lligacama. Mai 
abandonats. És una terra completament humanitzada.

 

Llaberia 
La terra depervallera, coberta d’arbrat i vinyes, es veia verda 
gamma dels verds
des d’aquells cims es veuen com a fils. El riu, que travessa la vall de Llevant a 
Ponent, giragonseja i només sembla un camí més gran. A l’horitzó, a nivell dels 
ulls, s’alcen els cims de les serres de Llaberia, de Tivis
a l’oest, el Caro, Pàndols, Cavalls…

    

 
Vinebre 
Vinebre significa «fill de l’Ebre». El poble actual no és el primer ni el segon que existí. El 
primer, situat en un altiró, dominant el riu, fou destruït pels romans. El segon, posat en una 
plana i sense defenses, deperí en el curs de la llarga guerra intercomarcal que, en el segle 
XIII, enfrontà els templers, feudals de la Terra Alta i bona part de la Ribera, aliats amb 
Montcada, que tenien casa a Ascó, amb els puixants cavallers d’Entença, senyors de Móra, 
de Tivissa i de Falset. El tercer Vinebre, sortosament dempeus i pròsper, fou bastit a un 
quilòmetre escàs del riu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

impressionat un poema seu, «Flor d’obaga», en què es planyia de l’existència. 
Érem així en aquella època. Aquella «flor» entre muntanyes, i més aviat situada 
a la banda ombrívola, pretenia ser una imatge de si mateixa. Per cert 
temps després de la publicació del meu segon vers, la poetessa, que havia 
intuït que n’era ella la inspiradora, baixà a Benissanet, amb uns amics, per tal 

me. 

Artur Bladé, article a la revista Alhora (Gandesa)

Silenci i olor de farigola i de romaní. Terra callada, de bona companyia i no 
gens perdedora, perquè els camins i els caminals abunden. Es veuen viaranys 
que pugen per les faldes dels turons, entre farbalans de garriga, en forma 
cenyidora i contenta, com una lligacama. Mai no hi trobareu arbres morts i 
abandonats. És una terra completament humanitzada. 

Artur Bladé, article a la revista Alhora

La terra depervallera, coberta d’arbrat i vinyes, es veia verda 
gamma dels verds—, dividida en feixes minúscules i solcada de camins que 
des d’aquells cims es veuen com a fils. El riu, que travessa la vall de Llevant a 
Ponent, giragonseja i només sembla un camí més gran. A l’horitzó, a nivell dels 
ulls, s’alcen els cims de les serres de Llaberia, de Tivissa i de Cardó. I més cap 
a l’oest, el Caro, Pàndols, Cavalls… 

Artur Bladé, La vida d’un català excepcional, 1978 (OC 4: 437)

Vinebre significa «fill de l’Ebre». El poble actual no és el primer ni el segon que existí. El 
tiró, dominant el riu, fou destruït pels romans. El segon, posat en una 

plana i sense defenses, deperí en el curs de la llarga guerra intercomarcal que, en el segle 
XIII, enfrontà els templers, feudals de la Terra Alta i bona part de la Ribera, aliats amb 
Montcada, que tenien casa a Ascó, amb els puixants cavallers d’Entença, senyors de Móra, 
de Tivissa i de Falset. El tercer Vinebre, sortosament dempeus i pròsper, fou bastit a un 

 
    Artur Bladé, Visió de l’Ebre català, 1983 (
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impressionat un poema seu, «Flor d’obaga», en què es planyia de l’existència. 
Érem així en aquella època. Aquella «flor» entre muntanyes, i més aviat situada 
a la banda ombrívola, pretenia ser una imatge de si mateixa. Per cert que, poc 
temps després de la publicació del meu segon vers, la poetessa, que havia 
intuït que n’era ella la inspiradora, baixà a Benissanet, amb uns amics, per tal 

Artur Bladé, article a la revista Alhora (Gandesa) 

farigola i de romaní. Terra callada, de bona companyia i no 
gens perdedora, perquè els camins i els caminals abunden. Es veuen viaranys 
que pugen per les faldes dels turons, entre farbalans de garriga, en forma 

no hi trobareu arbres morts i 

Alhora (Gandesa) 

La terra depervallera, coberta d’arbrat i vinyes, es veia verda —amb tota la 
minúscules i solcada de camins que 

des d’aquells cims es veuen com a fils. El riu, que travessa la vall de Llevant a 
Ponent, giragonseja i només sembla un camí més gran. A l’horitzó, a nivell dels 

sa i de Cardó. I més cap 

Artur Bladé, La vida d’un català excepcional, 1978 (OC 4: 437) 

Vinebre significa «fill de l’Ebre». El poble actual no és el primer ni el segon que existí. El 
tiró, dominant el riu, fou destruït pels romans. El segon, posat en una 

plana i sense defenses, deperí en el curs de la llarga guerra intercomarcal que, en el segle 
XIII, enfrontà els templers, feudals de la Terra Alta i bona part de la Ribera, aliats amb els 
Montcada, que tenien casa a Ascó, amb els puixants cavallers d’Entença, senyors de Móra, 
de Tivissa i de Falset. El tercer Vinebre, sortosament dempeus i pròsper, fou bastit a un 

, 1983 (OC 3: 270) 



 

 
 
 

_  _  _FUNCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT
 
 
  

• SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT  
DE JOVENTUT  (SCJ 
DE JOVENTUT – DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

 
 
D’acord amb el desplegament de les funcions dels consells comarcals en matèria de 
joventut, aquestes es  concreten mitjançant els 
i els plans comarcals de joventut (PCJ).
També i per  delegació de competències de la Generalitat en matèria
comarques, es deleguen les competències d’execució en matèria d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, així com del compliment del Decret 
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 
menors de 18 anys. També 
seu àmbit territorial en matèria de joventut que es despleguen en el marc dels plans 
comarcals de joventut, d’acord amb l’article 14 de la Llei 33/2010, de l’
polítiques de joventut. 
 
Va ser al  2016 quan es va ampliar el Servei de Joventut Comarcal amb 
de la Ribera d’Ebre ubicat a la seu Consell Comarcal.
 
Les OJ es van desplegar en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juven
XNEJ amb l’objectiu d’esdevenir el referent per als joves i oferir
necessària per al desenvolupament personal i social, a més de contribuir, de manera 
decidida, al seu procés d’emancipació. Dins el Catàleg de serveis de la XNEJ, 
determina el funcionament comú i els requisits tècnics mínims per garantir la qualitat 
en l’atenció a la persona jove, per a la transformació social i per a la inclusió.
 
En el cas de la Ribera d’Ebre quan ens referim a servei de Joventut ens referim a
l’estructura de funcionament real i que és conjunta amb l’Oficina Jove.  
Així ens trobem en un mateix espai i duent a terme conjuntament la definició i 
desplegament dels programes i projectes, tot i que cada persona de l’equip du a terme 
tasques concretes i sí que en el cas del  projecte específic d’orientació educativa penja 
de la tècnica de l’Oficina Jove.
 
Al servei comptem amb 4 tècniques: 
 
- Tècnica de l’OJ  

Dins el marc de d’Oficina Jove de la XNEJ, du a terme, entre altres,  el Servei 
específic d’orientació educativa. 
 
Aquest servei que ja s’explicarà més endavant dins el programa de l’eix d’educació 
pretèn dinamitzar informació a nivell educatiu al voltant de periodes de matrícula, 
requisits d’accés, motivació a l’hora de fer la tria d’optatives i 
postobligatoris, tramitació de beques etc. 

 

FUNCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT 

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT  – OFICINA JOVE -  SERVEIS LOCALS 
DE JOVENTUT  (SCJ – OJ – ENS LOCALS) – COORDINACIÓ TERRITORIAL 

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT 

plegament de les funcions dels consells comarcals en matèria de 
joventut, aquestes es  concreten mitjançant els serveis comarcals de joventut
i els plans comarcals de joventut (PCJ). 
També i per  delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les 
comarques, es deleguen les competències d’execució en matèria d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, així com del compliment del Decret 
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les qua
menors de 18 anys. També  les funcions d’assistència i cooperació als municipis del 
seu àmbit territorial en matèria de joventut que es despleguen en el marc dels plans 
comarcals de joventut, d’acord amb l’article 14 de la Llei 33/2010, de l’

Va ser al  2016 quan es va ampliar el Servei de Joventut Comarcal amb 
ubicat a la seu Consell Comarcal. 

Les OJ es van desplegar en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juven
XNEJ amb l’objectiu d’esdevenir el referent per als joves i oferir-los l’atenció integral 
necessària per al desenvolupament personal i social, a més de contribuir, de manera 
decidida, al seu procés d’emancipació. Dins el Catàleg de serveis de la XNEJ, 
determina el funcionament comú i els requisits tècnics mínims per garantir la qualitat 
en l’atenció a la persona jove, per a la transformació social i per a la inclusió.

En el cas de la Ribera d’Ebre quan ens referim a servei de Joventut ens referim a
l’estructura de funcionament real i que és conjunta amb l’Oficina Jove.  

ns trobem en un mateix espai i duent a terme conjuntament la definició i 
desplegament dels programes i projectes, tot i que cada persona de l’equip du a terme 

s i sí que en el cas del  projecte específic d’orientació educativa penja 
de la tècnica de l’Oficina Jove. 

Al servei comptem amb 4 tècniques:  

Dins el marc de d’Oficina Jove de la XNEJ, du a terme, entre altres,  el Servei 
ientació educativa.  

Aquest servei que ja s’explicarà més endavant dins el programa de l’eix d’educació 
pretèn dinamitzar informació a nivell educatiu al voltant de periodes de matrícula, 
requisits d’accés, motivació a l’hora de fer la tria d’optatives i 
postobligatoris, tramitació de beques etc.  
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 _  _   

SERVEIS LOCALS 
COORDINACIÓ TERRITORIAL 

plegament de les funcions dels consells comarcals en matèria de 
serveis comarcals de joventut (SCJ) 

de joventut a les 
comarques, es deleguen les competències d’execució en matèria d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, així com del compliment del Decret 

en les quals participen 
les funcions d’assistència i cooperació als municipis del 

seu àmbit territorial en matèria de joventut que es despleguen en el marc dels plans 
comarcals de joventut, d’acord amb l’article 14 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de 

Va ser al  2016 quan es va ampliar el Servei de Joventut Comarcal amb l’Oficina Jove 

Les OJ es van desplegar en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil  
los l’atenció integral 

necessària per al desenvolupament personal i social, a més de contribuir, de manera 
decidida, al seu procés d’emancipació. Dins el Catàleg de serveis de la XNEJ, que 
determina el funcionament comú i els requisits tècnics mínims per garantir la qualitat 
en l’atenció a la persona jove, per a la transformació social i per a la inclusió. 

En el cas de la Ribera d’Ebre quan ens referim a servei de Joventut ens referim a 
l’estructura de funcionament real i que és conjunta amb l’Oficina Jove.   

ns trobem en un mateix espai i duent a terme conjuntament la definició i 
desplegament dels programes i projectes, tot i que cada persona de l’equip du a terme 

s i sí que en el cas del  projecte específic d’orientació educativa penja 

Dins el marc de d’Oficina Jove de la XNEJ, du a terme, entre altres,  el Servei 

Aquest servei que ja s’explicarà més endavant dins el programa de l’eix d’educació 
pretèn dinamitzar informació a nivell educatiu al voltant de periodes de matrícula, 
requisits d’accés, motivació a l’hora de fer la tria d’optatives i estudis 



 

 
 
 

 
 
Aquesta informació s’apropa al jove mitjançant atenció individual, així com en 
tallers grupals que es programen al llarg de tot el curs escolar als 4 centres de 
secundària de la comarca a partir de 3r d
 

- Tècnica de Treball  
Aquesta figura tècnica, i dins el marc del Programa Referent d’Ocupació Juvenil 
(ROJ) promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya,  està integrada a l’Oficina 
Jove per dur a terme l’assessora
 
L’objectiu és dotar als joves de les eines i recursos necessaris per la recerca de 
feina i altres aspectes més integrals del que podem anomenar “transició escola
treball” 
 
Aquest servei ofereix atenció individual
descentralitzat per una banda a l’alumnat de Cicles Formatius, PFI als instituts de 
la comarca i per altra als ajuntaments dels municipis per tots aquells joves que 
tenen difícil accés a l’Oficina. 
 

- Tècnica compartida 
Aquesta figura representa l’enllaç dels municipis i polítiques locals amb les 
comarcals. Es una figura clau per l’encaix dels municpis en l’estratègia comarcal.
Són 11 municipis menors de 2000 habitants a la comarca i és donaria suport en el 
desplegament dels programes de Joventut, dinamització d’activitats i la coordinar 
acció d’accions conjuntes 

 

- Tècnica comarcal 
Es duria a terme la coordinació del servei amb els diferents projectes i activitats, el 
desenvolupament del Pla Comarcal, així com les funcions de
competències pel que respecta a les inspeccions d’instal.lacions juvenils i 
comprovació del compliment del Decret del lleure.
Així mateix l’assitència als ajuntaments en la gestió i tràmits de documentació 
locals i comarcal de convenis, sol.l
 
 
Aquest treball del servei Comarcal i Oficina Jove  planificat mitjançant el  Pla 
Comarcal i projectes d’actuació també es coordinen i concreten amb els municipis 
mitjançant  els plans Locals  de Joventut d
 
Els municipis de la Ribera d’Ebre són petits en població i només disposen de tècnic 
local de joventut alguns municipis més grans i a jornada parcial ja que 
habitualment aquests tècnics comparteixen la seva tasca amb altres àrees de 
l’ajuntament com cultura, educació o esports. D’aquí la importància de la 
coordinació dels Plans Locals de Joventut amb el Pla Comarcal per la dinamització 
de les polítiques de Joventut a la comarca.
 
A part de les regidoreies de Jove
en l’estructura de joventut el C

 

Aquesta informació s’apropa al jove mitjançant atenció individual, així com en 
tallers grupals que es programen al llarg de tot el curs escolar als 4 centres de 
secundària de la comarca a partir de 3r d’ESO i fins Batxillerat i Cicles Formatius

Aquesta figura tècnica, i dins el marc del Programa Referent d’Ocupació Juvenil 
(ROJ) promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya,  està integrada a l’Oficina 
Jove per dur a terme l’assessorament especialitzat en materia d’ocupació. 

L’objectiu és dotar als joves de les eines i recursos necessaris per la recerca de 
feina i altres aspectes més integrals del que podem anomenar “transició escola

Aquest servei ofereix atenció individual a l’Oficina jove, així com també 
descentralitzat per una banda a l’alumnat de Cicles Formatius, PFI als instituts de 
la comarca i per altra als ajuntaments dels municipis per tots aquells joves que 
tenen difícil accés a l’Oficina.  

esta figura representa l’enllaç dels municipis i polítiques locals amb les 
comarcals. Es una figura clau per l’encaix dels municpis en l’estratègia comarcal.
Són 11 municipis menors de 2000 habitants a la comarca i és donaria suport en el 

programes de Joventut, dinamització d’activitats i la coordinar 
acció d’accions conjuntes  

Es duria a terme la coordinació del servei amb els diferents projectes i activitats, el 
desenvolupament del Pla Comarcal, així com les funcions de
competències pel que respecta a les inspeccions d’instal.lacions juvenils i 
comprovació del compliment del Decret del lleure. 
Així mateix l’assitència als ajuntaments en la gestió i tràmits de documentació 
locals i comarcal de convenis, sol.licituds i justificacions en materia de joventut.

Aquest treball del servei Comarcal i Oficina Jove  planificat mitjançant el  Pla 
Comarcal i projectes d’actuació també es coordinen i concreten amb els municipis 

plans Locals  de Joventut dels municipis.  

Els municipis de la Ribera d’Ebre són petits en població i només disposen de tècnic 
local de joventut alguns municipis més grans i a jornada parcial ja que 

alment aquests tècnics comparteixen la seva tasca amb altres àrees de 
ament com cultura, educació o esports. D’aquí la importància de la 

coordinació dels Plans Locals de Joventut amb el Pla Comarcal per la dinamització 
de les polítiques de Joventut a la comarca. 

A part de les regidoreies de Joventut dels municipis i alguns tècnics també trobem 
en l’estructura de joventut el Casal de Joves de Flix i el Casal de joves d’Ascó que 
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Aquesta informació s’apropa al jove mitjançant atenció individual, així com en 
tallers grupals que es programen al llarg de tot el curs escolar als 4 centres de 

Batxillerat i Cicles Formatius. 

Aquesta figura tècnica, i dins el marc del Programa Referent d’Ocupació Juvenil 
(ROJ) promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya,  està integrada a l’Oficina 

ment especialitzat en materia d’ocupació.  

L’objectiu és dotar als joves de les eines i recursos necessaris per la recerca de 
feina i altres aspectes més integrals del que podem anomenar “transició escola-

a l’Oficina jove, així com també 
descentralitzat per una banda a l’alumnat de Cicles Formatius, PFI als instituts de 
la comarca i per altra als ajuntaments dels municipis per tots aquells joves que 

esta figura representa l’enllaç dels municipis i polítiques locals amb les 
comarcals. Es una figura clau per l’encaix dels municpis en l’estratègia comarcal. 
Són 11 municipis menors de 2000 habitants a la comarca i és donaria suport en el 

programes de Joventut, dinamització d’activitats i la coordinar 

Es duria a terme la coordinació del servei amb els diferents projectes i activitats, el 
desenvolupament del Pla Comarcal, així com les funcions de delegació de 
competències pel que respecta a les inspeccions d’instal.lacions juvenils i 

Així mateix l’assitència als ajuntaments en la gestió i tràmits de documentació 
icituds i justificacions en materia de joventut. 

Aquest treball del servei Comarcal i Oficina Jove  planificat mitjançant el  Pla 
Comarcal i projectes d’actuació també es coordinen i concreten amb els municipis 

Els municipis de la Ribera d’Ebre són petits en població i només disposen de tècnic 
local de joventut alguns municipis més grans i a jornada parcial ja que 

alment aquests tècnics comparteixen la seva tasca amb altres àrees de 
ament com cultura, educació o esports. D’aquí la importància de la 

coordinació dels Plans Locals de Joventut amb el Pla Comarcal per la dinamització 

ics també trobem 
asal de joves d’Ascó que 



 

 
 
 

estiguin funcionant actualment i que contribueixen a la dinamització d’activitats i 
punt de trobada de joves. 

 
 
En el nou marc del CP 2022
polítiques locals de joventut
proximitat a les persones joves per tal de donar millor resposta a la realitat juvenil 
actual.  

 
Per tal que els ens loca
joventut  han hagut d’escollir un dels eixos, segons els proposats: 
 
a) Dinamització, cocreació i promoció cultural
b) Projectes de vida i emancipacions
c) Inclusió social i equitat
d) Polítiques integrals de joven
e) Arrelament dels joves a l’entorn rural

 
 

Cada un dels eixos respon a projectes relacionats amb l’eix que es planteja i detallats 
a la corresponent fitxa del CP. 

Pel que fa a la línea d) i a diferència de les anteriors es planteja que la puguin sol.lic
preferenment els municipis menors de 2000 habitants ja que serà una línea 
d’arrelament rural més vinculada amb una estrategia comarcal i aquests municipis no 
serà requisit que disposin de Pla Local de Joventut.

Un cop traslladada la informació als mun
proposta de línea de finançament per la qual han optat.

Eix a)  Dinamització, cocreació i promoció cultural 

Eix b)  Projectes de vida i emancipacions

Eix d) Polítiques integrals de 

Eix e) Arrelament dels joves a l’entorn rural: Benissanet, Garcia, Miravet, Rasquera, 

 

En aquest marc seran 9 municipis que entraran al programa d’arrelament rural. 

Tot i això la coordinació i proposta d’activitats amb la resta dels municipis també 
s’oferirà, tot i disposar del seu propi Pla Local de Joventut

 

 

 

estiguin funcionant actualment i que contribueixen a la dinamització d’activitats i 
punt de trobada de joves.  

En el nou marc del CP 2022-2025 pel que fa referència a la fitxa 43 Desplegament de 
polítiques locals de joventut, es fa especial èmfasi a la promoció de les polítiques de 
proximitat a les persones joves per tal de donar millor resposta a la realitat juvenil 

Per tal que els ens locals  puguin accedir al finançament dels programes de  
joventut  han hagut d’escollir un dels eixos, segons els proposats:  

Dinamització, cocreació i promoció cultural 
Projectes de vida i emancipacions 
Inclusió social i equitat 
Polítiques integrals de joventut 
Arrelament dels joves a l’entorn rural 

Cada un dels eixos respon a projectes relacionats amb l’eix que es planteja i detallats 
a la corresponent fitxa del CP.  

) i a diferència de les anteriors es planteja que la puguin sol.lic
preferenment els municipis menors de 2000 habitants ja que serà una línea 
d’arrelament rural més vinculada amb una estrategia comarcal i aquests municipis no 
serà requisit que disposin de Pla Local de Joventut. 

Un cop traslladada la informació als muncipis de la comarca s’ha recollit la seva 
proposta de línea de finançament per la qual han optat. 

Dinamització, cocreació i promoció cultural :  Móra d’Ebre i Ginestar

Projectes de vida i emancipacions:  Ascó 

Polítiques integrals de joventut: Flix i Móra la Nova 

Arrelament dels joves a l’entorn rural: Benissanet, Garcia, Miravet, Rasquera, 

Riba-roja, Tivissa, La Torre, La Palma i Vinebre

En aquest marc seran 9 municipis que entraran al programa d’arrelament rural. 

la coordinació i proposta d’activitats amb la resta dels municipis també 
s’oferirà, tot i disposar del seu propi Pla Local de Joventut. 
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estiguin funcionant actualment i que contribueixen a la dinamització d’activitats i 

Desplegament de 
, es fa especial èmfasi a la promoció de les polítiques de 

proximitat a les persones joves per tal de donar millor resposta a la realitat juvenil 

ls  puguin accedir al finançament dels programes de  
 

Cada un dels eixos respon a projectes relacionats amb l’eix que es planteja i detallats 

) i a diferència de les anteriors es planteja que la puguin sol.licitar 
preferenment els municipis menors de 2000 habitants ja que serà una línea 
d’arrelament rural més vinculada amb una estrategia comarcal i aquests municipis no 

cipis de la comarca s’ha recollit la seva 

Móra d’Ebre i Ginestar 

Arrelament dels joves a l’entorn rural: Benissanet, Garcia, Miravet, Rasquera,  

roja, Tivissa, La Torre, La Palma i Vinebre 

En aquest marc seran 9 municipis que entraran al programa d’arrelament rural.  

la coordinació i proposta d’activitats amb la resta dels municipis també 



 

 
 
 

• COORDINACIÓ TERRITORIAL DE JOVENTUT (CTTE) 
GENERAL DE JOVENTUT

 

Aquesta  estructura de teball també queda 
Coordinació Territorial de Joventut a Terres de l’Ebre
General de Joventut.  

La relació continuada per  l’acció conjunta de propostes de projectes, reunions i grups 
de treball, així com la resolució de dubtes i acompanyament des de la  Coordinació 
Territorial.  

D’aquesta manera anem establint per una banda espais de treball conjunts amb la 
resta de companys dels altres SCJ i OJ de les Terres de l’Ebre: 

Baix Ebre, Montsià i Terra Alta

La Coordinació de Joventut a TE faria també de punt d’enllaç i trobada per algunes 
accions conjuntes entre les 4 comarques.  En són un exemple els tallers que es van 
crear per abordar la diversitat sexual i actualment s’està treballant en un altre projecte 
per treballar la convivència. Projectes dirigits als instituts de TE i que ja explicarem 
més bé a l’apartat dels programes.

La promoció de diferents formacions al llarg de l’any que comporta aproximar les 
activitats formatives al territori, cosa que afavoreix la s
l’assessorament en la gestió de tràmits diversos, i la participació en activitats conjuntes 
com el Fòrum Jove dirigit als joves de Terres de l’Ebre.

Igualment en aquesta tasca de gestió i assessorament que comptem des de la 
Direcció General de Joventut en tots els àmbits que és requereixen i són necessaris, i 
especialment en l’assessorament de tràmits diversos, formacions  i delegació de 
competències respecte les instal·lacions Juvenils i el seguiment del decret del lleure. 
Així com altres projectes com les activitats de  la cartera de serveis de la XNEJ.

 

 

 

DGJ 

Direcció General 
de Joventut

 

COORDINACIÓ TERRITORIAL DE JOVENTUT (CTTE) 
GENERAL DE JOVENTUT 

Aquesta  estructura de teball també queda emmarcada dins l’acció i directrius de la 
Coordinació Territorial de Joventut a Terres de l’Ebre, així com la 

La relació continuada per  l’acció conjunta de propostes de projectes, reunions i grups 
olució de dubtes i acompanyament des de la  Coordinació 

D’aquesta manera anem establint per una banda espais de treball conjunts amb la 
resta de companys dels altres SCJ i OJ de les Terres de l’Ebre:  

Baix Ebre, Montsià i Terra Alta 

nació de Joventut a TE faria també de punt d’enllaç i trobada per algunes 
accions conjuntes entre les 4 comarques.  En són un exemple els tallers que es van 
crear per abordar la diversitat sexual i actualment s’està treballant en un altre projecte 

allar la convivència. Projectes dirigits als instituts de TE i que ja explicarem 
més bé a l’apartat dels programes. 

La promoció de diferents formacions al llarg de l’any que comporta aproximar les 
activitats formatives al territori, cosa que afavoreix la seva assistència. També 
l’assessorament en la gestió de tràmits diversos, i la participació en activitats conjuntes 
com el Fòrum Jove dirigit als joves de Terres de l’Ebre. 

Igualment en aquesta tasca de gestió i assessorament que comptem des de la 
General de Joventut en tots els àmbits que és requereixen i són necessaris, i 

especialment en l’assessorament de tràmits diversos, formacions  i delegació de 
competències respecte les instal·lacions Juvenils i el seguiment del decret del lleure. 

ltres projectes com les activitats de  la cartera de serveis de la XNEJ.

CTTE

Coordinació 
Territorial de 
Joventut a TE

SCJ

OJ

Servei Comarcal 
de Joventut

Oficina Jove

Ens Locals 
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COORDINACIÓ TERRITORIAL DE JOVENTUT (CTTE) – DIRECCIÓ 

emmarcada dins l’acció i directrius de la 
, així com la Direcció 

La relació continuada per  l’acció conjunta de propostes de projectes, reunions i grups 
olució de dubtes i acompanyament des de la  Coordinació 

D’aquesta manera anem establint per una banda espais de treball conjunts amb la 

nació de Joventut a TE faria també de punt d’enllaç i trobada per algunes 
accions conjuntes entre les 4 comarques.  En són un exemple els tallers que es van 
crear per abordar la diversitat sexual i actualment s’està treballant en un altre projecte 

allar la convivència. Projectes dirigits als instituts de TE i que ja explicarem 

La promoció de diferents formacions al llarg de l’any que comporta aproximar les 
eva assistència. També 

l’assessorament en la gestió de tràmits diversos, i la participació en activitats conjuntes 

Igualment en aquesta tasca de gestió i assessorament que comptem des de la 
General de Joventut en tots els àmbits que és requereixen i són necessaris, i 

especialment en l’assessorament de tràmits diversos, formacions  i delegació de 
competències respecte les instal·lacions Juvenils i el seguiment del decret del lleure. 

ltres projectes com les activitats de  la cartera de serveis de la XNEJ. 

 

Ens Locals - Plans 
Locals de 
Joventut



 

 
 
 

 
 

• TREBALL INTERDEPARTAMENTAL 
 

No podriem entendre ni desenvolupar amb eficiència la tasca en l’àmbit de Joventut 
sense comptar amb el treball en xarxa amb al

Amb aquest treball cadascú
d’interessos i coneixements específic, a més d’uns recursos concrets, sempre de 
forma complementària. D’aquesta manera la suma de coneixements i
més qualitat l’anàlisi de la realitat que és pugui fer sobre els temes que és treballi, així 
com les accions i projectes a desenvolupar.

Des de les polítiques de Joventut s’aborden una sèrie d’eixos ben diversos que afecten 
a la vida del jove. D’aquesta manera l
diversa anant des de la salut, l’habitatge, 
imprescindible comptar amb la col·laboració d’altres professionals especialitzats. 

Per posar alguns exemples en podriem citar molts de treball en xarxa però destacarem  
en el cas de Joventut Ribera d’Ebre la col.laboració amb: 

- L’àrea d’igualtat del Consell Comarcal  (
prevenció de violències

 
- L’àrea de dinamització econòmica del Con

borsa, difusió d’ofertes, emprenedoria…
 

- Els serveis educatius d’ensenyament a la Ribera d’Ebre per temes educatius 
diversos ( maletes de contes, campanya higiene d

 
- Centres educatius de secundària de la Ribera d’Ebre
 

- Infermeres del Programa salut i escola
 

- Associacionisme: activitats conjuntes associacions juvenils el CERE
 

- També en aquesta línea de treball en xarxa des del Servei de Joventut participem 
en diferents tuales de treball que aglutinen professionals diversos del territori: 

 
- Taula Comarcal de Prevenció de la Violència masclista

 
- Taula Comarcal del SAI

 
- Taula  del Pla SEC del Departament de salut, Ensenyament i Joventut de 

TE 

I d’altres col.laboracions puntuals per temes concrets amb altres agents del territori. 

 

 

TREBALL INTERDEPARTAMENTAL - INTERINSTITUCIONAL 

No podriem entendre ni desenvolupar amb eficiència la tasca en l’àmbit de Joventut 
se comptar amb el treball en xarxa amb altres departaments i institucions.

Amb aquest treball cadascú aporta un àmbit competencial determinat o una àrea 
d’interessos i coneixements específic, a més d’uns recursos concrets, sempre de 

D’aquesta manera la suma de coneixements i recursos dota de 
més qualitat l’anàlisi de la realitat que és pugui fer sobre els temes que és treballi, així 
com les accions i projectes a desenvolupar. 

Des de les polítiques de Joventut s’aborden una sèrie d’eixos ben diversos que afecten 
jove. D’aquesta manera la tasca que es fa des dels serveis de

diversa anant des de la salut, l’habitatge, treball, formació…..  Per aquest treball es 
imprescindible comptar amb la col·laboració d’altres professionals especialitzats. 

alguns exemples en podriem citar molts de treball en xarxa però destacarem  
en el cas de Joventut Ribera d’Ebre la col.laboració amb:  

gualtat del Consell Comarcal  (SIAD i SAI) per projectes d’igualtat i 
prevenció de violències de masclistes i LGTBfòbiques. 

L’àrea de dinamització econòmica del Consell Comarcal  per temes de treball : 
borsa, difusió d’ofertes, emprenedoria… 

Els serveis educatius d’ensenyament a la Ribera d’Ebre per temes educatius 
diversos ( maletes de contes, campanya higiene de mans) 

Centres educatius de secundària de la Ribera d’Ebre 

Infermeres del Programa salut i escola 

Associacionisme: activitats conjuntes associacions juvenils el CERE

També en aquesta línea de treball en xarxa des del Servei de Joventut participem 
iferents tuales de treball que aglutinen professionals diversos del territori: 

Taula Comarcal de Prevenció de la Violència masclista 

Taula Comarcal del SAI 

Taula  del Pla SEC del Departament de salut, Ensenyament i Joventut de 

ions puntuals per temes concrets amb altres agents del territori. 
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No podriem entendre ni desenvolupar amb eficiència la tasca en l’àmbit de Joventut 
tres departaments i institucions. 

aporta un àmbit competencial determinat o una àrea 
d’interessos i coneixements específic, a més d’uns recursos concrets, sempre de 

recursos dota de 
més qualitat l’anàlisi de la realitat que és pugui fer sobre els temes que és treballi, així 

Des de les polítiques de Joventut s’aborden una sèrie d’eixos ben diversos que afecten 
s fa des dels serveis de Joventut és 

treball, formació…..  Per aquest treball es 
imprescindible comptar amb la col·laboració d’altres professionals especialitzats.  

alguns exemples en podriem citar molts de treball en xarxa però destacarem  

SIAD i SAI) per projectes d’igualtat i 

ell Comarcal  per temes de treball : 

Els serveis educatius d’ensenyament a la Ribera d’Ebre per temes educatius 

Associacionisme: activitats conjuntes associacions juvenils el CERE 

També en aquesta línea de treball en xarxa des del Servei de Joventut participem 
iferents tuales de treball que aglutinen professionals diversos del territori:  

Taula  del Pla SEC del Departament de salut, Ensenyament i Joventut de 

ions puntuals per temes concrets amb altres agents del territori.  



 

 
 
 

 

_  _  _   METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI  
 

La diagnosi del Pla Comarcal de Joventut 2022
els nous programes que caldrà desenvolupar els propers
donar resposta, en la mesura que sigui possible, a les necessitats detectades i altres 
d’interès per facil.litar  des de diferents àmbits les necessitats dels joves. 

Les fonts i eines a les que fem referència en aquest apartat s
per analitzar i poder identificar punts c
línies de treball a empendre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ENQUESTA EN LÍNIA           

FITXES APORTACIONS 
REGIDORIES  I ÀREES 
TÈCNIQUES DE JOVENTUT 

DIAGNOSI PROJECTE 
PROTOCOL PREV
VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS 
PÚBLICS 

     ENTREVISTES 

 

METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI   _  _  _

La diagnosi del Pla Comarcal de Joventut 2022-2025  ha de ser la base per articular 
els nous programes que caldrà desenvolupar els propers anys 2022-
donar resposta, en la mesura que sigui possible, a les necessitats detectades i altres 
d’interès per facil.litar  des de diferents àmbits les necessitats dels joves. 

Les fonts i eines a les que fem referència en aquest apartat són les que hem utilitzat 
tzar i poder identificar punts claus que ens serviran després per establir les 

línies de treball a empendre. 

DIAGNOSI  
PLA COMARCAL DE 

JOVENTUT 2022-2025 

Bases del Pla 

         

RECURSOS I ESTUDIS DE 
LA DGJ I DE L’E
JOVENTUT

 

DIAGNOSI PROJECTE 
REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA 
RIBERA D’EBRE 

FITXES APORTACIONS 
REGIDORIES  I ÀREES 
TÈCNIQUES DE JOVENTUT  

DIAGNOSI PROJECTE 
PROTOCOL PREVENCIÓ 
VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS 
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_  _  _ 

2025  ha de ser la base per articular 
-2025 per tal de 

donar resposta, en la mesura que sigui possible, a les necessitats detectades i altres 
d’interès per facil.litar  des de diferents àmbits les necessitats dels joves.  

ón les que hem utilitzat 
n després per establir les 

RECURSOS I ESTUDIS DE 
LA DGJ I DE L’E-
JOVENTUT.  

DIAGNOSI PROJECTE 
REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA 



 

 
 
 

 
Per elaborar la diagnosi i extreure conclusions que orientaran el disseny de les 
polítiques de joventut a través del Pla Comarcal de Joventut 2022
metodologies quantitatives i qualitatives i han intervingut
ens hem referenciat en diferent bibliografía
 
Les fonts d’informació han estat:
 

 

*Una de les eines utilitzades en la diagnosi ha estat el 
Es tracta d’un qüestionari dissenyat per a l’ocasió amb l’objectiu de recollir i valorar la 
situació i les opinions dels jo
treball, habitatge, cultura, oci i temps lliure, salut i participació. També s’ha afegit un 
apartat sobre serveis i polítiques de joventut.
 

El qüestionari s’ha passat a través de l’eina Google Forms
respostes des de l’últim semestre del 2019 i primer trimestre del 2020 . Ës va fer 
difusió a través de la nostra pàgina de Facebook (Joventut Ribera d’Ebre) i del nostre 
compte d’Instagram (@joventutriberadebre). 
 
S’ha fet arribar a tots els municipis de la comarca a través dels regidors de Joventut 
que n’han fet la difusió oportuna entre el seu jovent. També se n’ha fet difusió 
presencialment als centres educatius de la comarca a través de les xerrades als 
estudiants d’educació secundària i batxillerat que s’han fet des de Jo
període actiu del qüestionari. 
 
També es va fer arribar per correu electrònic als usuaris que han participat dels cursos 
organitzats pel servei comarcal de joventut, així com als usuaris qu
presencialment a l’Oficina Jove en aquest període. 
 
La difusió s’ha fet en diverses ocasions per tal de recollir el número màxim possible de 
respostes. 
 

En total han estat un total 
nombre de joves molt superior al que esperavem inicialment i per tant, una bona eina 
per la diagnosi per la seva representativitat. D’aquests joves un 62,9% de les 
respostes s’han identificat amb el gè
0,8% no binari i amb un percentatge del 95,4% nascuts a Catalunya i un 0,6% nascuts 
a la resta d’Espanya, o el món. 

Han participat joves de tots els pobles, encapçalant un percentatge més elevat de 
participació els municipis més grans com Móra d’Ebre, Flix i Móra la N
són en correspondència els que tenen més % de joves. Un 87,4% dels joves que van 
contestar l’enquesta eren menors de 25 anys. 

 

 

Per elaborar la diagnosi i extreure conclusions que orientaran el disseny de les 
iques de joventut a través del Pla Comarcal de Joventut 2022-2025 s’han fet servir 

metodologies quantitatives i qualitatives i han intervingut diferents agents del territorio i 
ens hem referenciat en diferent bibliografía ( referenciada a l’apartat corresp

Les fonts d’informació han estat: 

Una de les eines utilitzades en la diagnosi ha estat el l’enquesta enlínia
Es tracta d’un qüestionari dissenyat per a l’ocasió amb l’objectiu de recollir i valorar la 
situació i les opinions dels joves en tots els àmbits d’actuació de Joventut: educació, 
treball, habitatge, cultura, oci i temps lliure, salut i participació. També s’ha afegit un 
apartat sobre serveis i polítiques de joventut. 

üestionari s’ha passat a través de l’eina Google Forms i ha estat actiu per recopilar 
respostes des de l’últim semestre del 2019 i primer trimestre del 2020 . Ës va fer 
difusió a través de la nostra pàgina de Facebook (Joventut Ribera d’Ebre) i del nostre 
compte d’Instagram (@joventutriberadebre).  

arribar a tots els municipis de la comarca a través dels regidors de Joventut 
que n’han fet la difusió oportuna entre el seu jovent. També se n’ha fet difusió 
presencialment als centres educatius de la comarca a través de les xerrades als 

ació secundària i batxillerat que s’han fet des de Jo
üestionari.  

També es va fer arribar per correu electrònic als usuaris que han participat dels cursos 
organitzats pel servei comarcal de joventut, així com als usuaris qu
presencialment a l’Oficina Jove en aquest període.  

La difusió s’ha fet en diverses ocasions per tal de recollir el número màxim possible de 

En total han estat un total 545 joves  que han participat contestant l’enquesta. Un 
de joves molt superior al que esperavem inicialment i per tant, una bona eina 

per la diagnosi per la seva representativitat. D’aquests joves un 62,9% de les 
respostes s’han identificat amb el gènere femení, un 36,3% amb el gènere masculí i un 

i i amb un percentatge del 95,4% nascuts a Catalunya i un 0,6% nascuts 
a la resta d’Espanya, o el món.  

Han participat joves de tots els pobles, encapçalant un percentatge més elevat de 
participació els municipis més grans com Móra d’Ebre, Flix i Móra la N

ncia els que tenen més % de joves. Un 87,4% dels joves que van 
contestar l’enquesta eren menors de 25 anys.  
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Per elaborar la diagnosi i extreure conclusions que orientaran el disseny de les 
2025 s’han fet servir 

diferents agents del territorio i 
nciada a l’apartat corresponent ) 

l’enquesta enlínia  als joves. 
Es tracta d’un qüestionari dissenyat per a l’ocasió amb l’objectiu de recollir i valorar la 

ves en tots els àmbits d’actuació de Joventut: educació, 
treball, habitatge, cultura, oci i temps lliure, salut i participació. També s’ha afegit un 

i ha estat actiu per recopilar 
respostes des de l’últim semestre del 2019 i primer trimestre del 2020 . Ës va fer 
difusió a través de la nostra pàgina de Facebook (Joventut Ribera d’Ebre) i del nostre 

arribar a tots els municipis de la comarca a través dels regidors de Joventut 
que n’han fet la difusió oportuna entre el seu jovent. També se n’ha fet difusió 
presencialment als centres educatius de la comarca a través de les xerrades als 

ació secundària i batxillerat que s’han fet des de Joventut en el 

També es va fer arribar per correu electrònic als usuaris que han participat dels cursos 
organitzats pel servei comarcal de joventut, així com als usuaris que hem atès 

La difusió s’ha fet en diverses ocasions per tal de recollir el número màxim possible de 

que han participat contestant l’enquesta. Un 
de joves molt superior al que esperavem inicialment i per tant, una bona eina 

per la diagnosi per la seva representativitat. D’aquests joves un 62,9% de les 
re femení, un 36,3% amb el gènere masculí i un 

i i amb un percentatge del 95,4% nascuts a Catalunya i un 0,6% nascuts 

Han participat joves de tots els pobles, encapçalant un percentatge més elevat de 
participació els municipis més grans com Móra d’Ebre, Flix i Móra la Nova que també 

ncia els que tenen més % de joves. Un 87,4% dels joves que van 



 

 
 
 

 

 

* La fitxa d’aportacions  i reflexions de les regidories de Joventut
 
La intenció de recollir les reflexions d
la comarca era poder traslladar d’una manera senzilla i espontànea però clau de la 
situació i necessitats dels joves des de la visió personal que és percep  a cada 
municipi.  
 
Si bé les dades estadístiques
considerem de gran importancia també aquelles aportacions recollides de la veu dels 
propis actors vinculats a la gent jove del municipi. 
 
Cada regidor i/o tècnic ens va fer arribar la seva fitxa on sel’s
preguntes següents i que més endavant a l’apartat corresponent farem el buidatge 
d’aportacions. Aquesta recollida de dades s’ha dut a terme al febrer de 2022.
 
A)BREU REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ I NECESSITATS DELS JOVES EN GENERAL
I EN CONCRET DE LA ZONA I/O DEL VOSTRE MUNICIPI
 
B) QUINES ACCIONS CREIEU QUE JA S’ESTAN DUENT A TERME PER ATENDRE LES 
NECESSITATS DETECTADES EN L’APARTAT ANTERIOR I
QUINES PROPOSEU QUE ES PODRIEN DUR A TERME PER DONAR
 
S’han recollit un total de 14 fitxes, una de cada municipi de la Ribera d’Ebre.
 
 

* Estudi projecte Protocol prevenció de les violències sexuals en espais 
públics d’oci a la Ribera d’Ebre
 
La Direcció General de Joventut va proposar a diverses comarques de Catalunya, 
entre les quals, la Ribera d’Ebre, poder dur a terme una diagnosi per la realització d’un 
protocol comarcal de prevenció i actuació davant les violències sexuals en espais 
públics d’oci.  

 

La fitxa d’aportacions  i reflexions de les regidories de Joventut

La intenció de recollir les reflexions dels regidors/es i tècnics/tècniques de joventut de 
la comarca era poder traslladar d’una manera senzilla i espontànea però clau de la 
situació i necessitats dels joves des de la visió personal que és percep  a cada 

Si bé les dades estadístiques i recollides en diferents estudis són necessàries, 
considerem de gran importancia també aquelles aportacions recollides de la veu dels 
propis actors vinculats a la gent jove del municipi.  

Cada regidor i/o tècnic ens va fer arribar la seva fitxa on sel’s plantejaven les dos 
preguntes següents i que més endavant a l’apartat corresponent farem el buidatge 
d’aportacions. Aquesta recollida de dades s’ha dut a terme al febrer de 2022.

A)BREU REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ I NECESSITATS DELS JOVES EN GENERAL
CONCRET DE LA ZONA I/O DEL VOSTRE MUNICIPI. 

B) QUINES ACCIONS CREIEU QUE JA S’ESTAN DUENT A TERME PER ATENDRE LES 
NECESSITATS DETECTADES EN L’APARTAT ANTERIOR I 
QUINES PROPOSEU QUE ES PODRIEN DUR A TERME PER DONAR-HI RESPOSTA.

14 fitxes, una de cada municipi de la Ribera d’Ebre.

Estudi projecte Protocol prevenció de les violències sexuals en espais 
públics d’oci a la Ribera d’Ebre 

La Direcció General de Joventut va proposar a diverses comarques de Catalunya, 
, la Ribera d’Ebre, poder dur a terme una diagnosi per la realització d’un 

protocol comarcal de prevenció i actuació davant les violències sexuals en espais 

  
  

  

 

 
17 

 

La fitxa d’aportacions  i reflexions de les regidories de Joventut 

els regidors/es i tècnics/tècniques de joventut de 
la comarca era poder traslladar d’una manera senzilla i espontànea però clau de la 
situació i necessitats dels joves des de la visió personal que és percep  a cada 

i recollides en diferents estudis són necessàries, 
considerem de gran importancia també aquelles aportacions recollides de la veu dels 

plantejaven les dos 
preguntes següents i que més endavant a l’apartat corresponent farem el buidatge 
d’aportacions. Aquesta recollida de dades s’ha dut a terme al febrer de 2022. 

A)BREU REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ I NECESSITATS DELS JOVES EN GENERAL 

B) QUINES ACCIONS CREIEU QUE JA S’ESTAN DUENT A TERME PER ATENDRE LES 

HI RESPOSTA. 

14 fitxes, una de cada municipi de la Ribera d’Ebre. 

Estudi projecte Protocol prevenció de les violències sexuals en espais 

La Direcció General de Joventut va proposar a diverses comarques de Catalunya, 
, la Ribera d’Ebre, poder dur a terme una diagnosi per la realització d’un 

protocol comarcal de prevenció i actuació davant les violències sexuals en espais 



 

 
 
 

 
Aquesta proposta va arribar a finals de l’any 2019 i es va desenvolupar al llarg d
2020 des de les àrees  d’igualtat i Joventut del Consell Comarcal, acompanyat de 
l’assessorament de la Coordinació Territorial de Joventut a TE i conduït el treball 
específic per l’empresa Noctàmbul@s, una consultora amb experiència en aquest 
àmbit.  
 
El contingut és el resultat del treball entre tots els ajuntaments de la comarca, algunes 
entitats i la població en general. 
 
Durant aquest any i per obtenir la diagnosi que ha permès establir les diferents línies 
de treball és van dur a  terme diver
- Diverses reunions i trobades

participatives” on van assistir polítics, professionals de la comarca, associacions, 
joves i població que hi va voler participar. 

- 11 entrevistes extenses a figures clau
- Una enquesta enlínia que es va publicar a les xarxes socials  de Joventut i de tots 

els ajuntaments de la comarca. També es va fer arribar a l’alumnat d’últims cursos 
dels institus. En total van respondre 156 persones.
 

 
De tota aquesta diagnosi és va elaborar el document amb la diagnosi i una proposta 
amb diferents línies d’actuació davant les violències sexuals. Aquest protocol implica la 
constitució d’una comissió de seguiment amb la participació d’una persona 
representant de cada ajuntamen
inclouen. 
     

*Estudi del projecte de reactivació socioeconómica de la Ribera d’Ebre 
 
Aquest estudi impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, es
diagnosi i un full de ruta per la rea
projecte en el qual han participat de manera activa diferents agents representatius de 
diversos sectors de la comarca mitjançant un seguit de tallers  reunions i entrevistes 
dutes a terme al llarg del 2021
diverses taules de treball. 
Es un projecte exten amb molta informació
una  considerable informació i que referenciem en diversos punts en aquest Pla 
Comarcal. 
 
 
 

*Recursos de l’E-joventut 
 
Aquest web facilita la informació sobre els recursos que ofereix tant la
General de Joventut com qualsevol altra institució per als agents que intervenen en 
polítiques locals de joventut.  
Hem agafat algunes dades de
quals com:  
-L’observatori català de la Joventut
pels àmbits d’emancipació 

 

Aquesta proposta va arribar a finals de l’any 2019 i es va desenvolupar al llarg d
2020 des de les àrees  d’igualtat i Joventut del Consell Comarcal, acompanyat de 
l’assessorament de la Coordinació Territorial de Joventut a TE i conduït el treball 
específic per l’empresa Noctàmbul@s, una consultora amb experiència en aquest 

El contingut és el resultat del treball entre tots els ajuntaments de la comarca, algunes 
entitats i la població en general.  

Durant aquest any i per obtenir la diagnosi que ha permès establir les diferents línies 
de treball és van dur a  terme diverses  accions: 

Diverses reunions i trobades que vam anomenar “Grup motor” i “comissions 
participatives” on van assistir polítics, professionals de la comarca, associacions, 
joves i població que hi va voler participar.  

extenses a figures clau en l’àmbit.  
que es va publicar a les xarxes socials  de Joventut i de tots 

els ajuntaments de la comarca. També es va fer arribar a l’alumnat d’últims cursos 
dels institus. En total van respondre 156 persones. 

osi és va elaborar el document amb la diagnosi i una proposta 
amb diferents línies d’actuació davant les violències sexuals. Aquest protocol implica la 
constitució d’una comissió de seguiment amb la participació d’una persona 
representant de cada ajuntament per tal de dur a terme totes les accions que s’hi 

del projecte de reactivació socioeconómica de la Ribera d’Ebre 

Aquest estudi impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, es
er la reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre. Es un 

projecte en el qual han participat de manera activa diferents agents representatius de 
diversos sectors de la comarca mitjançant un seguit de tallers  reunions i entrevistes 
utes a terme al llarg del 2021 i on des de l’àrea de Joventut també hem participat en 

 
Es un projecte exten amb molta informació i del que majoritàriament ens han donat 
una  considerable informació i que referenciem en diversos punts en aquest Pla 

joventut  

Aquest web facilita la informació sobre els recursos que ofereix tant la
de Joventut com qualsevol altra institució per als agents que intervenen en 

polítiques locals de joventut.   
Hem agafat algunes dades de referència de diferents publicacions, algunes de les 

L’observatori català de la Joventut. Informe de l’ultim trimestre del 2021, sobretot 
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Aquesta proposta va arribar a finals de l’any 2019 i es va desenvolupar al llarg de tot el 
2020 des de les àrees  d’igualtat i Joventut del Consell Comarcal, acompanyat de 
l’assessorament de la Coordinació Territorial de Joventut a TE i conduït el treball 
específic per l’empresa Noctàmbul@s, una consultora amb experiència en aquest 

El contingut és el resultat del treball entre tots els ajuntaments de la comarca, algunes 

Durant aquest any i per obtenir la diagnosi que ha permès establir les diferents línies 

que vam anomenar “Grup motor” i “comissions 
participatives” on van assistir polítics, professionals de la comarca, associacions, 

que es va publicar a les xarxes socials  de Joventut i de tots 
els ajuntaments de la comarca. També es va fer arribar a l’alumnat d’últims cursos 

osi és va elaborar el document amb la diagnosi i una proposta 
amb diferents línies d’actuació davant les violències sexuals. Aquest protocol implica la 
constitució d’una comissió de seguiment amb la participació d’una persona 

t per tal de dur a terme totes les accions que s’hi 

del projecte de reactivació socioeconómica de la Ribera d’Ebre  

Aquest estudi impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, estableix una 
mica de la Ribera d’Ebre. Es un 

projecte en el qual han participat de manera activa diferents agents representatius de 
diversos sectors de la comarca mitjançant un seguit de tallers  reunions i entrevistes 

i on des de l’àrea de Joventut també hem participat en 

i del que majoritàriament ens han donat 
una  considerable informació i que referenciem en diversos punts en aquest Pla 

Aquest web facilita la informació sobre els recursos que ofereix tant la Direcció 
de Joventut com qualsevol altra institució per als agents que intervenen en 

referència de diferents publicacions, algunes de les 

. Informe de l’ultim trimestre del 2021, sobretot 



 

 
 
 

-De l’enquesta de la Joventut a Catalunya del 2017
Aquesta enquesta ofereix un resum per demarcacions  i en el nostre cas concret hem 
utilitzat l’informe de la demarcació  de Terres de l’Ebre.
- Pla d’actuació de Joventut 2021
- L’estudi de les violències masclistes a Catalunya del 2021
 
 
 

 
 
 
Amb aquestes fonts  hem recollit la informació per tal de poder plantejar la diagnosi de 
guía per definir els programes d’aquests Pla Comarcal. 
De les diferents fonts hem intentat anar classificant la informació per eixos plantejats a 
les polítiques de joventut, tot i que en alguns aspectes es transversal i afecta a més 
d’un eix. Aquest anàlisi ens ha permè
amb els eixos temàtics. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’enquesta de la Joventut a Catalunya del 2017 per alguns àmbits concrets.
Aquesta enquesta ofereix un resum per demarcacions  i en el nostre cas concret hem 
utilitzat l’informe de la demarcació  de Terres de l’Ebre. 

Pla d’actuació de Joventut 2021-Covid 
L’estudi de les violències masclistes a Catalunya del 2021 

***** 

Amb aquestes fonts  hem recollit la informació per tal de poder plantejar la diagnosi de 
guía per definir els programes d’aquests Pla Comarcal.  
De les diferents fonts hem intentat anar classificant la informació per eixos plantejats a 

oventut, tot i que en alguns aspectes es transversal i afecta a més 
eix. Aquest anàlisi ens ha permès poder plantejar millor els programes emmarcats 
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per alguns àmbits concrets.  
Aquesta enquesta ofereix un resum per demarcacions  i en el nostre cas concret hem 

Amb aquestes fonts  hem recollit la informació per tal de poder plantejar la diagnosi de 

De les diferents fonts hem intentat anar classificant la informació per eixos plantejats a 
oventut, tot i que en alguns aspectes es transversal i afecta a més 

s poder plantejar millor els programes emmarcats 



 

 
 
 

 

_  _ _  DIAGNOSI, EIXOS TEMÀTICS JOVENTUT  
 
 
Plantegem l’anàli de dades en els següents eixos  de les polítiques de joventut
Iniciem prèviament amb les dades demogràfiques per tal de fer
població de la comarca i el s
 
Seguidament també s’aportaran 
pobles de la Ribera d’Ebre.
 
 
 

 Dades demogràfiques
 Reflexions Regidories de Joventut

 
 
Eixos d’anàlisi de les polítiques de Joventut
 

 Ocupació
 

 Habitatge
 

 Educació 
 

 Lleure  
 

 Salut 
 

 Igualtat
 

 Cultura
 

 Associacionisme
 

 Participació
 

 Territori, clima i sostenibilitat
 

 Digitalització
 
 
 
 
 
 

 

DIAGNOSI, EIXOS TEMÀTICS JOVENTUT  

de dades en els següents eixos  de les polítiques de joventut
amb les dades demogràfiques per tal de fer-nos una foto de la 

població de la comarca i el seu % de joves, a nivell comarcal i també  local.

s’aportaran les reflexions  de les regidories de joventut 
pobles de la Ribera d’Ebre. 

Dades demogràfiques 
Reflexions Regidories de Joventut 

de les polítiques de Joventut 

Ocupació 

Habitatge 

Educació  

 

Igualtat / inclusió 

Cultura 

Associacionisme 

Participació 

Territori, clima i sostenibilitat 

Digitalització 
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DIAGNOSI, EIXOS TEMÀTICS JOVENTUT  _ _       

de dades en els següents eixos  de les polítiques de joventut.  
nos una foto de la 

local. 

les regidories de joventut dels 



 

 
 
 

 
 DADES DEMOGRÀFIQUES 

 

Ens trobem al 2022 però ja des de fa uns anys i sobretot des del 2011 que la  comarca 
de la Ribera d’Ebre està experiment  una 
una disminució de més de dos mil habitants en la darrera dècada, un 8,9%.   De fet, 9 
dels 14 municipis de la comarca han perdut més d’un 10,0% de la població durant 
aquest període.  

La Ribera d’Ebre és una de les
es troba correlacionat amb el procés de regressió demogràfica. El col•lectiu de joves 
són els que tenen una evolució demogràfica més negativa durant darrers anys, 
especialment la franja de 20
la marxa de la població a altres territoris amb majors densitats de població que 
ofereixen una major oferta de serveis, empreses i institucions on poder
desenvolupar tant a nivell social, familiar, acadèmic 

Dins a la comarca es poden observar dues dinàmiques diferents de despoblament. Per 
un costat, es troba la marxa dins la comarca, des dels pobles petits cap als més grans 
on hi ha una major oferta d’habitatge, serveis i oportunitats. Per 
altres comarques. “Aquesta dinàmica està molt vinculada al procés de pèrdua de 
població jove que experimenta la comarca, com a resultat de la sortida d’aquests grups 
de població a estudiar a comarques amb una major oferta

 Les poques oportunitats laborals per als perfils més formats, l’envelliment de la 
població, la baixa taxa de creixement natural de la població i l’èxode rural en general 
per motius diversos han estat els motius principals. 

En aquestes gràfiques de població es pot obs
sobretot com s’indicava a partir del 2011 amb gairebé 24.000 habitants fins a les 
dades del 2019 on no s’arriba als 22.000 habitants. Si ens fixem en la gràfica de les 
taxes de variació clarament s’observa en referèn
Catalunya que la pèrdua de població es clarament més significativa.

Població resident, 2005-2019

              

 

 

ES DEMOGRÀFIQUES  

Ens trobem al 2022 però ja des de fa uns anys i sobretot des del 2011 que la  comarca 
de la Ribera d’Ebre està experiment  una constant pèrdua de població que ha suposat 
una disminució de més de dos mil habitants en la darrera dècada, un 8,9%.   De fet, 9 
dels 14 municipis de la comarca han perdut més d’un 10,0% de la població durant 

La Ribera d’Ebre és una de les comarques amb menor densitat poblacional. Fet que 
es troba correlacionat amb el procés de regressió demogràfica. El col•lectiu de joves 
són els que tenen una evolució demogràfica més negativa durant darrers anys, 
especialment la franja de 20-29 anys. Una de les explicacions a aquest fet, es troba en 
la marxa de la població a altres territoris amb majors densitats de població que 
ofereixen una major oferta de serveis, empreses i institucions on poder
desenvolupar tant a nivell social, familiar, acadèmic com professional.  

Dins a la comarca es poden observar dues dinàmiques diferents de despoblament. Per 
un costat, es troba la marxa dins la comarca, des dels pobles petits cap als més grans 
on hi ha una major oferta d’habitatge, serveis i oportunitats. Per l’altre, la marxa a 

Aquesta dinàmica està molt vinculada al procés de pèrdua de 
població jove que experimenta la comarca, com a resultat de la sortida d’aquests grups 
de població a estudiar a comarques amb una major oferta. 

portunitats laborals per als perfils més formats, l’envelliment de la 
població, la baixa taxa de creixement natural de la població i l’èxode rural en general 
per motius diversos han estat els motius principals.  

En aquestes gràfiques de població es pot observar la davallada constant d’habitants 
sobretot com s’indicava a partir del 2011 amb gairebé 24.000 habitants fins a les 
dades del 2019 on no s’arriba als 22.000 habitants. Si ens fixem en la gràfica de les 
taxes de variació clarament s’observa en referència a la demarcació de Tarragona i 
Catalunya que la pèrdua de població es clarament més significativa. 

2019   
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Ens trobem al 2022 però ja des de fa uns anys i sobretot des del 2011 que la  comarca 
constant pèrdua de població que ha suposat 

una disminució de més de dos mil habitants en la darrera dècada, un 8,9%.   De fet, 9 
dels 14 municipis de la comarca han perdut més d’un 10,0% de la població durant 

comarques amb menor densitat poblacional. Fet que 
es troba correlacionat amb el procés de regressió demogràfica. El col•lectiu de joves 
són els que tenen una evolució demogràfica més negativa durant darrers anys, 

de les explicacions a aquest fet, es troba en 
la marxa de la població a altres territoris amb majors densitats de població que 
ofereixen una major oferta de serveis, empreses i institucions on poder-se 

 

Dins a la comarca es poden observar dues dinàmiques diferents de despoblament. Per 
un costat, es troba la marxa dins la comarca, des dels pobles petits cap als més grans 

l’altre, la marxa a 
Aquesta dinàmica està molt vinculada al procés de pèrdua de 

població jove que experimenta la comarca, com a resultat de la sortida d’aquests grups 

portunitats laborals per als perfils més formats, l’envelliment de la 
població, la baixa taxa de creixement natural de la població i l’èxode rural en general 

ervar la davallada constant d’habitants 
sobretot com s’indicava a partir del 2011 amb gairebé 24.000 habitants fins a les 
dades del 2019 on no s’arriba als 22.000 habitants. Si ens fixem en la gràfica de les 

cia a la demarcació de Tarragona i 



 

 
 
 

Taxes interanuals de variació de la població, 2004
 

                

 

 
Hem volgut recollir les dade
padrons municipals dels ajuntaments.  En les gràfiques següents es veu la població 
total de cada municipi amb el seu nº de joves.   Són dades actuals de  febrer de 2022, 
obtingudes directament dels
 
A l’hora de demananr les dades és van demana
12 i 35 anys i també per subgrups de 12 a 18 i de 19 a 35 anys. 
El grup de 12-18 ens indicarà aquella població jove de la comarca que
gairebé el 100% acostuma també a residir
més en polítiques educatives. 
Pel que fa a la franja de 19 a 35 anys ja serà un grup de joves que per motius de 
seguiment d’estudis post-
almenys durant la setmana i serà al cap de setmana quan la majoria tornaran a la 
comarca. 
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Taxes interanuals de variació de la població, 2004-2019 

 

Hem volgut recollir les dades demogràfiques actuals i de manera directa mitjançant els 
padrons municipals dels ajuntaments.  En les gràfiques següents es veu la població 
total de cada municipi amb el seu nº de joves.   Són dades actuals de  febrer de 2022, 
obtingudes directament dels padrons muicipals de cada municipi.  

emananr les dades és van demanar establint el número de joves d’entre 
12 i 35 anys i també per subgrups de 12 a 18 i de 19 a 35 anys.  

18 ens indicarà aquella població jove de la comarca que
gairebé el 100% acostuma també a residir-hi de forma constant i a la qual incidirem 
més en polítiques educatives.  
Pel que fa a la franja de 19 a 35 anys ja serà un grup de joves que per motius de 

-obligatoris i temes laborals, gran part d’ells estaran fora, 
almenys durant la setmana i serà al cap de setmana quan la majoria tornaran a la 
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s demogràfiques actuals i de manera directa mitjançant els 
padrons municipals dels ajuntaments.  En les gràfiques següents es veu la població 
total de cada municipi amb el seu nº de joves.   Són dades actuals de  febrer de 2022, 

r establint el número de joves d’entre 

18 ens indicarà aquella població jove de la comarca que en general 
tant i a la qual incidirem 

Pel que fa a la franja de 19 a 35 anys ja serà un grup de joves que per motius de 
borals, gran part d’ells estaran fora, 

almenys durant la setmana i serà al cap de setmana quan la majoria tornaran a la 



 

 
 
 

 
*DADES RIBERA D’EBRE
Dades del Padró d’habitants municipal, extretes al febrer del 2022

 
• Total habitants: 22.4

• Joves entre 12-35 anys: 5.183 

• Joves entre 12-18 anys: 1.459

• Joves entre 19-35 anys: 3.724

 

                    

                    

Aquestes dades ens indiquen que del total d’habitants de la Ribera d’Ebre, actua
22.464 un 23,07 % serien joves compresos entre 12 i 35 anys, amb un total  de 5.183 
joves.  

Aquest percentatge del 23,07
d’Ebre i Móra la Nova que arribarien a percentatges al voltant del 25%. Seguirien
alguns municipis com Ascó Benissanet, Flix, Garcia, Tivissa amb franges entre el 21 i 
24% i la resta de municipis per davall d’aquest percentatge situant
15%. Amb això si que podem veure que en general els municipis més grans mantenen 
millor el percentatge de joves que els municipis més petits. 
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*DADES RIBERA D’EBRE 
Dades del Padró d’habitants municipal, extretes al febrer del 2022 

Total habitants: 22.464   

35 anys: 5.183  ( 23,07% del total de població )

18 anys: 1.459 

35 anys: 3.724 

   

 

Aquestes dades ens indiquen que del total d’habitants de la Ribera d’Ebre, actua
serien joves compresos entre 12 i 35 anys, amb un total  de 5.183 

Aquest percentatge del 23,07% seria superior en municipis més grans com Móra 
d’Ebre i Móra la Nova que arribarien a percentatges al voltant del 25%. Seguirien
alguns municipis com Ascó Benissanet, Flix, Garcia, Tivissa amb franges entre el 21 i 
24% i la resta de municipis per davall d’aquest percentatge situant-se entre un 14 i 

%. Amb això si que podem veure que en general els municipis més grans mantenen 
lor el percentatge de joves que els municipis més petits.  
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( 23,07% del total de població ) 

Aquestes dades ens indiquen que del total d’habitants de la Ribera d’Ebre, actualment 
serien joves compresos entre 12 i 35 anys, amb un total  de 5.183 

seria superior en municipis més grans com Móra 
d’Ebre i Móra la Nova que arribarien a percentatges al voltant del 25%. Seguirien 
alguns municipis com Ascó Benissanet, Flix, Garcia, Tivissa amb franges entre el 21 i 

se entre un 14 i 
%. Amb això si que podem veure que en general els municipis més grans mantenen 



 

 
 
 

Analitzem les dades de població  de cada municipi:

*ASCÓ - Total habitants: 1.681  

• Joves entre 12-35 anys: 406

 -  Joves entre 12-18 anys: 98; Joves entre 19

*BENISSANET  - Total habitants: 1.249

• Joves entre 12-35 anys: 292 

- Joves entre 12-18 anys: 67; Joves entre 19

*FLIX - Total habitants: 3.451

• Joves entre 12-35 anys: 754 

• -  Joves entre 12-18 anys: 178; Joves entre 19
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Analitzem les dades de població  de cada municipi: 

Total habitants: 1.681   
35 anys: 406 (24,15% del total de població) 

18 anys: 98; Joves entre 19-35 anys: 308 

    

Total habitants: 1.249 

35 anys: 292 (23,37% del total de la població) 

18 anys: 67; Joves entre 19-35 anys: 225 

    

Total habitants: 3.451 

35 anys: 754 ( 21,84% del total de la població) 

18 anys: 178; Joves entre 19-35 anys: 574 
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Joves entre 12 - 35 anys

Joves entre 12 - 35 anys



 

 
 
 

* GARCIA - Total habitants: 535

• Joves entre 12-35 anys: 124 

- Joves entre 12-18 anys: 38; Joves entre 19

*GINESTAR 
• Total habitants: 798   

• Joves entre 12-35 anys: 137  

- Joves entre 12-18 anys: 31; Joves entre 19

 

*MIRAVET 

• Total habitants: 685  

• Joves entre 12-35 anys:  138 

- Joves entre 12-18 anys: 56 ; Joves entre 19
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Total habitants: 535 

35 anys: 124 (23,17 % del total de la població) 

18 anys: 38; Joves entre 19-35 anys: 86 

    

 

35 anys: 137  (17,16 % del total de la població) 

18 anys: 31; Joves entre 19-35 anys: 106 

    

 

35 anys:  138 (20,14 % del total de la població) 

18 anys: 56 ; Joves entre 19-35 anys: 82 
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Joves entre 12 - 35 anys

- 35 anys

Joves entre 12 - 35 anys



 

 
 
 

*MÓRA D’EBRE - Total habitants: 5.773

• Joves entre 12-35 anys: 1.469

- Joves entre 12-18 anys: 405; Joves entre 19

*MÓRA LA NOVA -Total habitants: 

• Joves entre 12-35 anys: 826

- Joves entre 12-18 anys: 319; Joves entre 19

*LA PALMA  D’EBRE - Total habitants: 342

• Joves entre 12-35 anys: 69

- Joves entre 12-18 anys: 13; Joves entre 19
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Total habitants: 5.773 

35 anys: 1.469 (25,44% del total de la població) 

18 anys: 405; Joves entre 19-35 anys: 1.064 

    

Total habitants: 3.120 
35 anys: 826 ( 26,47% del total de la població) 

18 anys: 319; Joves entre 19-35 anys: 507 

    

Total habitants: 342 

35 anys: 69 ( 20,17% del total de la població) 

8 anys: 13; Joves entre 19-35 anys: 56 
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Total població
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*LA TORRE DE L’ESPANYOL

• Joves entre 12-35 anys: 148 

- Joves entre 12-18 anys: 33; Joves entre 19

*RASQUERA - Total habitants: 860

• Joves entre 12-35 anys: 171 

- Joves entre 12-18 anys: 43; Joves entre 19

*RIBA-ROJA D’EBRE - Total habitants: 1.227

• Joves entre 12-35 anys: 232  

 - Joves entre 12-18 anys
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LA TORRE DE L’ESPANYOL - Total habitants: 645 

35 anys: 148 ( 22,94% del total de la població) 

18 anys: 33; Joves entre 19-35 anys: 108 

    

Total habitants: 860 
35 anys: 171 (19,88% del total de la població) 

18 anys: 43; Joves entre 19-35 anys: 128 

    

Total habitants: 1.227 
35 anys: 232  (18,90% del total de la població) 

18 anys: 59; Joves entre 19-35 anys: 173 
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*TIVISSA  - Total habitants: 1.659

• Joves entre 12-35 anys:  352 

- Joves entre 12-18 anys: 87; Joves entre 19

*VINEBRE 
• Total habitants: 439 

• Joves entre 12-35 anys: 65

- Joves entre 12-18 anys: 28; Joves entre 19
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Total habitants: 1.659 

35 anys:  352 (21,21% del total de la població) 

18 anys: 87; Joves entre 19-35 anys: 265 

    

ys: 65 (14,80% del total de la població) 

18 anys: 28; Joves entre 19-35 anys: 37 
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  REFLEXIONS REGIDORIES DE JOVENTUT 
RIBERA D’EBRE

 

Arrel de la demanda que es va fer des del Servei Comarcal de Joventut,  de recollir les 
aportacions reflexions de les regidories de Joventut dels municipis, tenint en compte 
aquests apartats A) i B) que és detallen, es van recollir les fitxes que traslladen 
l’aportació del propi regidor/a i de la recollida de dades en interacció amb el jovent d
poble.  

A) BREU REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ I NECESSITATS DELS JOVES EN 
GENERALI EN CONCRET DE LA ZONA I/O DEL VOSTRE MUNICIPI.
Podeu fer aportacions sobre alguns dels àmbits següents: habitatge, treball, 
salut, participació,cultura, associacionisme, arrela
digitalització, medi ambient....

 
B)  QUINES ACCIONS CREIEU QUE JA S’ESTAN DUENT A TERME PER 

ATENDRE LES NECESSITATS DETECTADES EN L’APARTAT ANTERIOR I
QUINES PROPOSEU QUE ES PODRIEN DUR A TERME PER DONAR
RESPOSTA. 
Podeu identificar alguns punts forts que ja s’atenen i que cal continuar reforçant 
i els punts dèbils o que caldria proposar accions per donar resposta a les 
necessitats. Les propostes poden ser tan les que és poguessin oferir des del 
vostre ’ajuntament com altres 
d’altres institucions i/o serveis). També citeu algunes activitats o projectes que 
dureu a terme a la vostra planificació de joventut

 
 

Compartirem les idees principals de reflexions de cada municipi. 
febrer de 2022) 

*Regidoria de joventut d’Ascó

 

A) 

- Habitatge: tot i que el municipi disposa d'habitatges buits, la tendència dels propietaris és, 
d'una banda no vendre o d'altra no llogar. A més, cal afegir que en molts casos els preus 
d'aquests són desorbitats per a joves que estan començant a treballar i que es volen 
independitzar. 
 
-Treball/Formació: Molts dels joves s'estan especialitzant en àmbits dels quals, l'oferta 
laboral és escassa. Això comporta que molts d'aquests joves marxin cap a le
tenim al voltant a introduir-se al món laboral. 
 
- Cultura: L'oferta cultural del municipi (i de la comarca) és molt bona, àmplia i diversa pel que 
podríem pensar que en aquest aspecte els i les joves no tenen tantes carències. Tot i així, h
observat que ens és difícil que els i les joves inverteixin en les activitats culturals de la zona 
(no els hi crida l'atenció). 

 

REFLEXIONS REGIDORIES DE JOVENTUT  
RIBERA D’EBRE 

Arrel de la demanda que es va fer des del Servei Comarcal de Joventut,  de recollir les 
ortacions reflexions de les regidories de Joventut dels municipis, tenint en compte 

i B) que és detallen, es van recollir les fitxes que traslladen 
l’aportació del propi regidor/a i de la recollida de dades en interacció amb el jovent d

BREU REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ I NECESSITATS DELS JOVES EN 
GENERALI EN CONCRET DE LA ZONA I/O DEL VOSTRE MUNICIPI.
Podeu fer aportacions sobre alguns dels àmbits següents: habitatge, treball, 
salut, participació,cultura, associacionisme, arrelament rural, igualtat, inclusió, 
digitalització, medi ambient.... 

QUINES ACCIONS CREIEU QUE JA S’ESTAN DUENT A TERME PER 
ATENDRE LES NECESSITATS DETECTADES EN L’APARTAT ANTERIOR I
QUINES PROPOSEU QUE ES PODRIEN DUR A TERME PER DONAR

ntificar alguns punts forts que ja s’atenen i que cal continuar reforçant 
i els punts dèbils o que caldria proposar accions per donar resposta a les 
necessitats. Les propostes poden ser tan les que és poguessin oferir des del 
vostre ’ajuntament com altres que penseu que es podrien plantejar a nivel 
d’altres institucions i/o serveis). També citeu algunes activitats o projectes que 
dureu a terme a la vostra planificació de joventut 

Compartirem les idees principals de reflexions de cada municipi. (Dades reco

*Regidoria de joventut d’Ascó 

: tot i que el municipi disposa d'habitatges buits, la tendència dels propietaris és, 
d'una banda no vendre o d'altra no llogar. A més, cal afegir que en molts casos els preus 

són desorbitats per a joves que estan començant a treballar i que es volen 

: Molts dels joves s'estan especialitzant en àmbits dels quals, l'oferta 
laboral és escassa. Això comporta que molts d'aquests joves marxin cap a le

se al món laboral.  

: L'oferta cultural del municipi (i de la comarca) és molt bona, àmplia i diversa pel que 
podríem pensar que en aquest aspecte els i les joves no tenen tantes carències. Tot i així, h
observat que ens és difícil que els i les joves inverteixin en les activitats culturals de la zona 
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Arrel de la demanda que es va fer des del Servei Comarcal de Joventut,  de recollir les 
ortacions reflexions de les regidories de Joventut dels municipis, tenint en compte 

i B) que és detallen, es van recollir les fitxes que traslladen 
l’aportació del propi regidor/a i de la recollida de dades en interacció amb el jovent del 

BREU REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ I NECESSITATS DELS JOVES EN 
GENERALI EN CONCRET DE LA ZONA I/O DEL VOSTRE MUNICIPI. 
Podeu fer aportacions sobre alguns dels àmbits següents: habitatge, treball, 

ment rural, igualtat, inclusió, 

QUINES ACCIONS CREIEU QUE JA S’ESTAN DUENT A TERME PER 
ATENDRE LES NECESSITATS DETECTADES EN L’APARTAT ANTERIOR I 
QUINES PROPOSEU QUE ES PODRIEN DUR A TERME PER DONAR-HI 

ntificar alguns punts forts que ja s’atenen i que cal continuar reforçant 
i els punts dèbils o que caldria proposar accions per donar resposta a les 
necessitats. Les propostes poden ser tan les que és poguessin oferir des del 

que penseu que es podrien plantejar a nivel 
d’altres institucions i/o serveis). També citeu algunes activitats o projectes que 

(Dades recollides a 

: tot i que el municipi disposa d'habitatges buits, la tendència dels propietaris és, 
d'una banda no vendre o d'altra no llogar. A més, cal afegir que en molts casos els preus 

són desorbitats per a joves que estan començant a treballar i que es volen 

: Molts dels joves s'estan especialitzant en àmbits dels quals, l'oferta 
laboral és escassa. Això comporta que molts d'aquests joves marxin cap a les ciutats que 

: L'oferta cultural del municipi (i de la comarca) és molt bona, àmplia i diversa pel que 
podríem pensar que en aquest aspecte els i les joves no tenen tantes carències. Tot i així, hem 
observat que ens és difícil que els i les joves inverteixin en les activitats culturals de la zona 



 

 
 
 

 
B)  

- En matèria d'habitatge a través de subvencions per al foment a l’accés de les persones joves 
als habitatges al municipi, l'Ajuntament ofereix uns ajuts econòmics en aquesta línia per a 
persones d’entre 18 i 35 anys i que estiguin empadronades a Ascó. En concret en matèria de 
lloguer però també existeixen subvencions per aquelles persones que s'encoratgin a comprar
se el seu primer habitatge. (En aquest aspecte, estem elaborant també el Pla Local 
d'Habitatge) 
 
- En matèria de formació, igualment des de l'Ajuntament s'ofereix un ajut per estudis tant 
universitaris com no universitaris, per incentivar la formació dels nostres
continuar formant-se, per obrir
aquest àmbit, s'haurien d'unir més esforços per crear llocs de treball més qualificats a la 
nostra comarca i que els joves no hagin de marxa
D'altra banda, afegir que l'Ajuntament ofereix un pla d'ocupació juvenil durant els mesos de 
juliol i agost, per aquells joves que vulguin treballar durant aquests mesos, que en molts casos 
són de vacances, a diferents àrees d
recuperat des del 2020 i que des del nostre punt de vista és enriquidora, no sols perquè 
permet als i les joves tenir una petita retribució durant aquests mesos, sinó perquè molts 
d'ells poden estar un mes de l'estiu treballant en alguna àrea relacionada amb els seus estudis 
i, per tant, aconseguir experiència laboral. 
 
- Cultura/associacionisme: tot i que són àmbits diferents, els agrupo perquè van molt 
relacionats. Afortunadament al nostre municipi des 
activa l'associació de joves, els "Ascopetejats". Aquesta ha estat una molt bona notícia i alhora 
oportunitat per a que tots/es joves puguin introduir
participar més activament al
associació que, tot i la pandèmia, estan molt actius i això també repercuteix positivament en 
les activitats que s'organitzen. No obstant, la participació en altres tipus d'actes (que també 
són interessants per els/les joves) és molt baixa. D'aquesta manera, s'hauria de millorar en 
aquest aspecte. 
Dins l'àmbit de la cultura enfocada cap als joves cal mencionar el festival Ascó Batega, que 
vam iniciar al 2021 i que va funcionar força bé. A més,
carnaval, Sant Antoni, Festes Majors d'estiu que sempre tenen molt bona acollida.
 
Afegir també, que disposem de 
ja que la participació era molt elevada, per
que aquesta participació ha afluixat.
 

 
*Regidoria de joventut de Benissanet

 

A) 

-Habitatge; Laccés  pels joves ja sigui a nivell local i comarcal és complicat, ja que no es 
disposa de pisos de lloguer econ
Ribera d’Ebre es va crear una borsa d’habitatge on es pot oferir o demanar un habitatge, tot i 
així no és disposa d’habitatge per la gent jove.

 

a través de subvencions per al foment a l’accés de les persones joves 
i, l'Ajuntament ofereix uns ajuts econòmics en aquesta línia per a 

persones d’entre 18 i 35 anys i que estiguin empadronades a Ascó. En concret en matèria de 
lloguer però també existeixen subvencions per aquelles persones que s'encoratgin a comprar

eu primer habitatge. (En aquest aspecte, estem elaborant també el Pla Local 

, igualment des de l'Ajuntament s'ofereix un ajut per estudis tant 
universitaris com no universitaris, per incentivar la formació dels nostres joves (ja sigui per 

se, per obrir-se oportunitats al món laboral, per enriquir el seu CV...). En 
aquest àmbit, s'haurien d'unir més esforços per crear llocs de treball més qualificats a la 
nostra comarca i que els joves no hagin de marxar a ciutats per trobar feina. 
D'altra banda, afegir que l'Ajuntament ofereix un pla d'ocupació juvenil durant els mesos de 
juliol i agost, per aquells joves que vulguin treballar durant aquests mesos, que en molts casos 
són de vacances, a diferents àrees de l'Ajuntament. Aquesta, és una iniciativa que s'ha 
recuperat des del 2020 i que des del nostre punt de vista és enriquidora, no sols perquè 
permet als i les joves tenir una petita retribució durant aquests mesos, sinó perquè molts 

s de l'estiu treballant en alguna àrea relacionada amb els seus estudis 
i, per tant, aconseguir experiència laboral.  

: tot i que són àmbits diferents, els agrupo perquè van molt 
relacionats. Afortunadament al nostre municipi des de fa poc més d'un any tornem a tenir 
activa l'associació de joves, els "Ascopetejats". Aquesta ha estat una molt bona notícia i alhora 
oportunitat per a que tots/es joves puguin introduir-se dins del món de l’associacionisme i 
participar més activament al municipi, des d'una vessant que a ells els hi influeix. Són una 
associació que, tot i la pandèmia, estan molt actius i això també repercuteix positivament en 
les activitats que s'organitzen. No obstant, la participació en altres tipus d'actes (que també 
ón interessants per els/les joves) és molt baixa. D'aquesta manera, s'hauria de millorar en 

Dins l'àmbit de la cultura enfocada cap als joves cal mencionar el festival Ascó Batega, que 
vam iniciar al 2021 i que va funcionar força bé. A més, tenim les activitats populars com són 
carnaval, Sant Antoni, Festes Majors d'estiu que sempre tenen molt bona acollida.

Afegir també, que disposem de Local de Joves que abans de la pandèmia funcionava molt bé, 
ja que la participació era molt elevada, però una vegada aixecades les restriccions hem vist 
que aquesta participació ha afluixat. 

Regidoria de joventut de Benissanet 

; Laccés  pels joves ja sigui a nivell local i comarcal és complicat, ja que no es 
disposa de pisos de lloguer econòmic ni de compra, encara que des del Consell comarcal de la 
Ribera d’Ebre es va crear una borsa d’habitatge on es pot oferir o demanar un habitatge, tot i 
així no és disposa d’habitatge per la gent jove. 
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a través de subvencions per al foment a l’accés de les persones joves 
i, l'Ajuntament ofereix uns ajuts econòmics en aquesta línia per a 

persones d’entre 18 i 35 anys i que estiguin empadronades a Ascó. En concret en matèria de 
lloguer però també existeixen subvencions per aquelles persones que s'encoratgin a comprar-

eu primer habitatge. (En aquest aspecte, estem elaborant també el Pla Local 

, igualment des de l'Ajuntament s'ofereix un ajut per estudis tant 
joves (ja sigui per 

se oportunitats al món laboral, per enriquir el seu CV...). En 
aquest àmbit, s'haurien d'unir més esforços per crear llocs de treball més qualificats a la 

 
D'altra banda, afegir que l'Ajuntament ofereix un pla d'ocupació juvenil durant els mesos de 
juliol i agost, per aquells joves que vulguin treballar durant aquests mesos, que en molts casos 

e l'Ajuntament. Aquesta, és una iniciativa que s'ha 
recuperat des del 2020 i que des del nostre punt de vista és enriquidora, no sols perquè 
permet als i les joves tenir una petita retribució durant aquests mesos, sinó perquè molts 

s de l'estiu treballant en alguna àrea relacionada amb els seus estudis 

: tot i que són àmbits diferents, els agrupo perquè van molt 
de fa poc més d'un any tornem a tenir 

activa l'associació de joves, els "Ascopetejats". Aquesta ha estat una molt bona notícia i alhora 
se dins del món de l’associacionisme i 

municipi, des d'una vessant que a ells els hi influeix. Són una 
associació que, tot i la pandèmia, estan molt actius i això també repercuteix positivament en 
les activitats que s'organitzen. No obstant, la participació en altres tipus d'actes (que també 
ón interessants per els/les joves) és molt baixa. D'aquesta manera, s'hauria de millorar en 

Dins l'àmbit de la cultura enfocada cap als joves cal mencionar el festival Ascó Batega, que 
tenim les activitats populars com són 

carnaval, Sant Antoni, Festes Majors d'estiu que sempre tenen molt bona acollida. 

que abans de la pandèmia funcionava molt bé, 
ò una vegada aixecades les restriccions hem vist 

; Laccés  pels joves ja sigui a nivell local i comarcal és complicat, ja que no es 
òmic ni de compra, encara que des del Consell comarcal de la 

Ribera d’Ebre es va crear una borsa d’habitatge on es pot oferir o demanar un habitatge, tot i 



 

 
 
 

 
-Treball: sembla  que s’obrin noves oportunitats a
vindre a la comarca i incorporar joves al món laboral, també s’ofereix formació a nivell 
comarcal en molts àmbits, ja sigui por poder accedir a un lloc de trebrall i millorar 
competències. On si que s’està perdent és e
més grans es jubilen i els joves molts pocs continuen amb aquesta feina al camp, però els 
preus de la fruita són massa baixos per poder seguir treballant al camp, les despeses són 
massa altes pels preus que es cobra la fruita. 
 
-La Cultura,  en general tots els joves estan sempre amb ganes de fer coses, i des de 
l’ajuntament és fa tot el possible per donar suport a totes les activitats que fan, i potenciar 
l’associació de joves.    
 

B) 

Punts forts:  
Suport a la Cultura, suport a la formació, proposta per la creació de la borsa de treball i borsa 
de habitatge. 
 
Punts Febles difícil d’abordar: 
Falta habitatge pels joves 
Falta gent jove que vulgui continuar treballant al camp, preus baixos.
 

 
*Regidoria de joventut de Flix

 

A) 

-El casal de Joves: Venim de 2 anys de pandèmia, en els quals des del març del 2020 fins a 
l'octubre del 2021, el Casal de Joves ha estat tancat. Des de l'octubre, hem reobert l amb la 
intenció de reactivar-lo a partir d'una planificació
 Paral·lelament, des del setembre hem iniciat la primera part del Pla local de joventut 2022
2026, la diagnosi, en què hem comptat amb grups reduïts de joves per poder analitzar les 
necessitats del jovent de la població. Per una banda, ens toc
acompanyar uns joves que han estat molt temps a casa, sense relacionar
nostre objectiu és oferir el casal com un espai de referència per tots els joves de la població. 
 
-Repoblament demogràfic:  També pretenem 
repoblament i l'arrelament al territori dels joves, promovent propostes que combatin el 
despoblament i alhora, facilitin la vida als entorns rurals.
 
-Participació: Costa convèncer el jovent per a participar en espa
temes relacionats amb ells i elles.  Generalment, no acaben de veure la utilitat dels espais; 
sumat a què no s’acaba de trobar la manera de connectar amb ells i elles.
Els joves entre 12 - 16 anys demanen més activitat, remar
(entre infància i joventut, sovint queda oblidada). També és cert que les vegades que hem 
ofert activitats/tallers per ells i elles, no s’hi solen apuntar. 
 
-Lleure/esport:  Engeguem activitats per a joves durant els tres me

 

: sembla  que s’obrin noves oportunitats amb el 5G amb noves empreses que poden 
vindre a la comarca i incorporar joves al món laboral, també s’ofereix formació a nivell 
comarcal en molts àmbits, ja sigui por poder accedir a un lloc de trebrall i millorar 
competències. On si que s’està perdent és en el món de l’agricultura, ja que els agricultors 
més grans es jubilen i els joves molts pocs continuen amb aquesta feina al camp, però els 
preus de la fruita són massa baixos per poder seguir treballant al camp, les despeses són 

es cobra la fruita.  

,  en general tots els joves estan sempre amb ganes de fer coses, i des de 
l’ajuntament és fa tot el possible per donar suport a totes les activitats que fan, i potenciar 

a la Cultura, suport a la formació, proposta per la creació de la borsa de treball i borsa 

Punts Febles difícil d’abordar:  

Falta gent jove que vulgui continuar treballant al camp, preus baixos. 

ventut de Flix 

Venim de 2 anys de pandèmia, en els quals des del març del 2020 fins a 
l'octubre del 2021, el Casal de Joves ha estat tancat. Des de l'octubre, hem reobert l amb la 

lo a partir d'una planificació trimestral. 
Paral·lelament, des del setembre hem iniciat la primera part del Pla local de joventut 2022

2026, la diagnosi, en què hem comptat amb grups reduïts de joves per poder analitzar les 
necessitats del jovent de la població. Per una banda, ens toca afrontar un nou repte, 
acompanyar uns joves que han estat molt temps a casa, sense relacionar-se entre iguals. El 
nostre objectiu és oferir el casal com un espai de referència per tots els joves de la població. 

:  També pretenem afrontar els reptes que ens suggereix el 
repoblament i l'arrelament al territori dels joves, promovent propostes que combatin el 
despoblament i alhora, facilitin la vida als entorns rurals. 

: Costa convèncer el jovent per a participar en espais de diàleg en què es tracten 
temes relacionats amb ells i elles.  Generalment, no acaben de veure la utilitat dels espais; 
sumat a què no s’acaba de trobar la manera de connectar amb ells i elles. 

16 anys demanen més activitat, remarquen que aquesta franja d’edat 
(entre infància i joventut, sovint queda oblidada). També és cert que les vegades que hem 
ofert activitats/tallers per ells i elles, no s’hi solen apuntar.  

:  Engeguem activitats per a joves durant els tres mesos d’estiu, prioritzar que 
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mb el 5G amb noves empreses que poden 
vindre a la comarca i incorporar joves al món laboral, també s’ofereix formació a nivell 
comarcal en molts àmbits, ja sigui por poder accedir a un lloc de trebrall i millorar 

n el món de l’agricultura, ja que els agricultors 
més grans es jubilen i els joves molts pocs continuen amb aquesta feina al camp, però els 
preus de la fruita són massa baixos per poder seguir treballant al camp, les despeses són 

,  en general tots els joves estan sempre amb ganes de fer coses, i des de 
l’ajuntament és fa tot el possible per donar suport a totes les activitats que fan, i potenciar 

a la Cultura, suport a la formació, proposta per la creació de la borsa de treball i borsa 

Venim de 2 anys de pandèmia, en els quals des del març del 2020 fins a 
l'octubre del 2021, el Casal de Joves ha estat tancat. Des de l'octubre, hem reobert l amb la 

Paral·lelament, des del setembre hem iniciat la primera part del Pla local de joventut 2022-
2026, la diagnosi, en què hem comptat amb grups reduïts de joves per poder analitzar les 

a afrontar un nou repte, 
se entre iguals. El 

nostre objectiu és oferir el casal com un espai de referència per tots els joves de la població.  

afrontar els reptes que ens suggereix el 
repoblament i l'arrelament al territori dels joves, promovent propostes que combatin el 

is de diàleg en què es tracten 
temes relacionats amb ells i elles.  Generalment, no acaben de veure la utilitat dels espais; 

quen que aquesta franja d’edat 
(entre infància i joventut, sovint queda oblidada). També és cert que les vegades que hem 

sos d’estiu, prioritzar que 



 

 
 
 

les activitats siguin més econòmiques, encara que signifiqui que totes es realitzin al mateix 
municipi. 
Els joves menors de 30 anys reclamen una diferenciació de preu entre joves i adults en les 
tarifes i/o entrades d’esdevenime
realitat el carnet jove flixanco. 
S’ha de tenir en compte que totes les activitats que fem a Flix dirigides a infància, 
adolescència i joventut estan subvencionades en un alt %. 
 
-Educació: Insisteixen en què caldria revisar i ampliar les formacio
l’Institut obsoletes. Posen èmfasi en les temàtiques dels cicles formatius així com en l’escassa 
connexió que hi ha en les empreses de la zona. Som plenament conscients que això va més 
enllà de la capacitat que tenim com a Ajuntament i que forma part d’una planificació general 
del Departament d’Educació. 
 
-Treball: Es posa en relleu la manca de llocs de feina, així com, la necessitat d’ampliar les 
ofertes de treball. Els joves posen en r
anys d'indústria, però que molts joves de Flix es veuen obligats a marxar a treballar a fora 
(Tarragona, Valls, etc.). Paral·lelament, es manifesta l’entusiasme i la convicció de voler 
quedar-se a viure al poble. 
 
-Habitatge: Es planteja un problema amb l’habitatge. Per una banda, expressen que no 
existeix una borsa de pisos de lloguer. També posen èmfasi en què els preus dels lloguers són 
cars. Per una altra banda, es posa en relleu que es desconeix 
arreglar cases antigues. Molt jovent es pot quedar
en cases d’algun parent, tot i que són són antigues.
 
-Cultura: Es proposa portar més exposicions artístiques al Casal de Joves, fe
aquestes podrien circular per altres espais juvenils de la comarca/província. Així mateix, 
demanen que algunes de les propostes culturals que es fan en altres municipis més grans del 
territori (Lleida, Tarragona, Reus, Tortosa) arribessin a l
aquest seria un repte a promoure des del Consell Comarcal, més que en l’àmbit municipal.
També es mostra interès en realitzar xerrades culturals que responguin a l’interès social del 
moment. Aprofitant el talent/ la f
 
B) 

Què estem fent? 
Cessió de sales a l’associació 
 
Dinamitzar el Casal de joves de Flix amb activitats setmanals i una programació trimestral, que 
mensualment és publica a les xarxes socials.
 
Adaptar el mètode d’inscripcions de les activitats del Casal de Joves, facilitant que aquestes es 
puguin fer a través de les nostres xarxes socials.
 
Participació:Dins del Pla Local de Joventut, s’han realitzat difere
detectar què necessiten i recollir propostes d’acció pels propers anys.
 
Ampliar la franja d’edat de les activitats de lleure que oferim, per exemple, oferir colònies 

 

les activitats siguin més econòmiques, encara que signifiqui que totes es realitzin al mateix 

Els joves menors de 30 anys reclamen una diferenciació de preu entre joves i adults en les 
tarifes i/o entrades d’esdeveniments del poble i de la comarca. Estem plantejant
realitat el carnet jove flixanco.  
S’ha de tenir en compte que totes les activitats que fem a Flix dirigides a infància, 
adolescència i joventut estan subvencionades en un alt %.  

xen en què caldria revisar i ampliar les formacions que s’ofereixen a 
. Posen èmfasi en les temàtiques dels cicles formatius així com en l’escassa 

connexió que hi ha en les empreses de la zona. Som plenament conscients que això va més 
nllà de la capacitat que tenim com a Ajuntament i que forma part d’una planificació general 

del Departament d’Educació.  

: Es posa en relleu la manca de llocs de feina, així com, la necessitat d’ampliar les 
ofertes de treball. Els joves posen en relleu que l’única opció que tenen és exprimir els últims 
anys d'indústria, però que molts joves de Flix es veuen obligats a marxar a treballar a fora 
(Tarragona, Valls, etc.). Paral·lelament, es manifesta l’entusiasme i la convicció de voler 

: Es planteja un problema amb l’habitatge. Per una banda, expressen que no 
existeix una borsa de pisos de lloguer. També posen èmfasi en què els preus dels lloguers són 
cars. Per una altra banda, es posa en relleu que es desconeix les ajudes/subvencions per 
arreglar cases antigues. Molt jovent es pot quedar-se a viure al poble ja que té l’opció de viure 
en cases d’algun parent, tot i que són són antigues. 

Es proposa portar més exposicions artístiques al Casal de Joves, fe
aquestes podrien circular per altres espais juvenils de la comarca/província. Així mateix, 
demanen que algunes de les propostes culturals que es fan en altres municipis més grans del 
territori (Lleida, Tarragona, Reus, Tortosa) arribessin a les localitats més petites. Apuntem que 
aquest seria un repte a promoure des del Consell Comarcal, més que en l’àmbit municipal.
També es mostra interès en realitzar xerrades culturals que responguin a l’interès social del 
moment. Aprofitant el talent/ la formació dels joves de la zona.  

 de joves així com oferir espais municipals a les entitats de joves. 

Dinamitzar el Casal de joves de Flix amb activitats setmanals i una programació trimestral, que 
ment és publica a les xarxes socials. 

Adaptar el mètode d’inscripcions de les activitats del Casal de Joves, facilitant que aquestes es 
puguin fer a través de les nostres xarxes socials. 

:Dins del Pla Local de Joventut, s’han realitzat diferents trobades amb joves per 
detectar què necessiten i recollir propostes d’acció pels propers anys. 

Ampliar la franja d’edat de les activitats de lleure que oferim, per exemple, oferir colònies 
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les activitats siguin més econòmiques, encara que signifiqui que totes es realitzin al mateix 

Els joves menors de 30 anys reclamen una diferenciació de preu entre joves i adults en les 
nts del poble i de la comarca. Estem plantejant-mos fer 

S’ha de tenir en compte que totes les activitats que fem a Flix dirigides a infància, 

ns que s’ofereixen a 
. Posen èmfasi en les temàtiques dels cicles formatius així com en l’escassa 

connexió que hi ha en les empreses de la zona. Som plenament conscients que això va més 
nllà de la capacitat que tenim com a Ajuntament i que forma part d’una planificació general 

: Es posa en relleu la manca de llocs de feina, així com, la necessitat d’ampliar les 
elleu que l’única opció que tenen és exprimir els últims 

anys d'indústria, però que molts joves de Flix es veuen obligats a marxar a treballar a fora 
(Tarragona, Valls, etc.). Paral·lelament, es manifesta l’entusiasme i la convicció de voler 

: Es planteja un problema amb l’habitatge. Per una banda, expressen que no 
existeix una borsa de pisos de lloguer. També posen èmfasi en què els preus dels lloguers són 

les ajudes/subvencions per 
se a viure al poble ja que té l’opció de viure 

Es proposa portar més exposicions artístiques al Casal de Joves, fent èmfasi que 
aquestes podrien circular per altres espais juvenils de la comarca/província. Així mateix, 
demanen que algunes de les propostes culturals que es fan en altres municipis més grans del 

es localitats més petites. Apuntem que 
aquest seria un repte a promoure des del Consell Comarcal, més que en l’àmbit municipal. 
També es mostra interès en realitzar xerrades culturals que responguin a l’interès social del 

de joves així com oferir espais municipals a les entitats de joves.  

Dinamitzar el Casal de joves de Flix amb activitats setmanals i una programació trimestral, que 

Adaptar el mètode d’inscripcions de les activitats del Casal de Joves, facilitant que aquestes es 

nts trobades amb joves per 

Ampliar la franja d’edat de les activitats de lleure que oferim, per exemple, oferir colònies 



 

 
 
 

d’estiu així com activitats en els períodes vacacionals.
 
Propostes 
-Servei comunitari: assignatura dels instituts on els joves fan accions adreçades al municipi 
mitjançant la metodologia aprenentatge
-Recuperar el voluntariat juvenil en el projecte de lleure de la població.
-Potenciar el calendari d’activita
-Tallers d’educació sexual i salut mental.
 
 

*Regidoria de joventut de Garcia

 

A) 

-Treball i Habitatge: eixos clau per l’arrelament rural
  Necessitat d’ofertes de feina, sobretot, feina qualificada i manca d'hab
  Municipi  
 
B) 

-Habitatge: Caldria motivar als propietaris d'immobles buits per tal que els posin a la borsa 
d'habitatge per al seu lloguer.
Una possible mesura seria l'increment d'impostos municipals per habitatges buits (exemple: 
Barcelona i altres grans ciutats).
-Treball: A nivell laboral, a Garcia no hi ha cap previsió d'oferta i creiem que hauria de ser a 
nivell comarcal. 
-Igualtat: A Garcia, durant el 2022, es duran a terme una sèrie d'activitats/jornades/tallers 
relacionats amb la Violència de Gènere. En concret, una vegada al mes, de gener a juny, hi ha 
programades activitats en aquest àmbit.
 
 

*Regidoria de joventut de Ginestar

 

A) 

-Cultura, participació i associacionisme
del municipi és poc participativa en les activitats que s'organitzen, ja siguin adreçades a un 
públic general o adreçades específicament a un públic jove. 
 
-Habitatge:  la gent jove que es podria quedar al poble marxa, ja sigui a un altre poble de la 
comarca o fora.  
 
-Treball:  la falta d'ofertes de feina  fan que el jovent hagi de marxar.
 

B) 

Associacionisme/participació
pla de joventut, i per donar resposta als problemes que hem detectat, h

 

d’estiu així com activitats en els períodes vacacionals. 

Servei comunitari: assignatura dels instituts on els joves fan accions adreçades al municipi 
mitjançant la metodologia aprenentatge-servei. 
Recuperar el voluntariat juvenil en el projecte de lleure de la població. 
Potenciar el calendari d’activitats que ja estem oferint al Casal de Joves. 
Tallers d’educació sexual i salut mental. 

*Regidoria de joventut de Garcia 

: eixos clau per l’arrelament rural 
Necessitat d’ofertes de feina, sobretot, feina qualificada i manca d'habitatges de lloguer al 

Caldria motivar als propietaris d'immobles buits per tal que els posin a la borsa 
d'habitatge per al seu lloguer. 
Una possible mesura seria l'increment d'impostos municipals per habitatges buits (exemple: 
Barcelona i altres grans ciutats). 

A nivell laboral, a Garcia no hi ha cap previsió d'oferta i creiem que hauria de ser a 

A Garcia, durant el 2022, es duran a terme una sèrie d'activitats/jornades/tallers 
mb la Violència de Gènere. En concret, una vegada al mes, de gener a juny, hi ha 

programades activitats en aquest àmbit. 

*Regidoria de joventut de Ginestar 

Cultura, participació i associacionisme:  ens trobem amb la problemàtica de que la gent jove
del municipi és poc participativa en les activitats que s'organitzen, ja siguin adreçades a un 
públic general o adreçades específicament a un públic jove.  

la gent jove que es podria quedar al poble marxa, ja sigui a un altre poble de la 

la falta d'ofertes de feina  fan que el jovent hagi de marxar. 

Associacionisme/participació: Tenim una enquesta oberta des de l'any passat per elaborar el 
pla de joventut, i per donar resposta als problemes que hem detectat, hem pensat en diverses 
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Servei comunitari: assignatura dels instituts on els joves fan accions adreçades al municipi 

itatges de lloguer al  

Caldria motivar als propietaris d'immobles buits per tal que els posin a la borsa 

Una possible mesura seria l'increment d'impostos municipals per habitatges buits (exemple: 

A nivell laboral, a Garcia no hi ha cap previsió d'oferta i creiem que hauria de ser a 

A Garcia, durant el 2022, es duran a terme una sèrie d'activitats/jornades/tallers 
mb la Violència de Gènere. En concret, una vegada al mes, de gener a juny, hi ha 

:  ens trobem amb la problemàtica de que la gent jove 
del municipi és poc participativa en les activitats que s'organitzen, ja siguin adreçades a un 

la gent jove que es podria quedar al poble marxa, ja sigui a un altre poble de la 

: Tenim una enquesta oberta des de l'any passat per elaborar el 
em pensat en diverses 



 

 
 
 

solucions. Pel que fa als temes relacionats amb l'oci, tenim pensades varies accions per tal de 
que els joves siguin escoltats i puguin ser representats amb el que fa l'Ajuntament. En primer 
lloc, convocar una reunió amb tot el jovent
bústia de suggeriments. També voldriem mirar d'engegar una associació cultural de joves o 
una mena de comissió de festes per activar el moviment al poble d'alguna manera.
 

*Regidoria de joventut de Miravet

 

A) 

La situació actual de les i els joves de Miravet no deu ser massa diferent de la resta de pobles 
de la Ribera d'Ebre i un tant per cent molt alt al país, segurament coincidirem en moltes 
necessitats. 
 
-Participació:  la participació dels joves tant en l
es continua mantenint la tendència poc participativa de les i els joves, tot i que, una part sí 
que hi col·laboradora i és activa en el teixit associatiu del poble,  però que  sempre són els 
mateixos joves. 
 
-Habitatge: la falta d'oferta d'habitatge i/o els preus elevats de lloguer es converteix en un 
obstacle per les i els joves que es volen emancipar. A Miravet ens trobem la gran 
problemàtica de la poca oferta de cases i/o terrenys, això provoca que les i els 
marxar a altres zones de la Ribera amb molta més oferta.
 
-Treball: La situació laboral dels joves, va de bracet amb la d'habitatge, ens trobem en un 
poble amb una oferta laboral escassa, en la majoria de casos temporal, sigui al camp sigui 
temporada turística de bar i restaurants. Això sumat a la falta d'emprenedoria ens trobem en 
un poble amb poca oferta de treball i tot i que té  moltes possibilitats.
 
-Salut digital: no menys important, la salut digital, qui no ha vist un grup de nenes
assegut davant algun "punt wifi", tots amb el mòbil jugant entre ells algun joc o fent
vídeos, fotos, etc 
 
 
B) 

Si parlem de punts forts, a la Ribera s'està treballant molt i molt bé la temàtica de la igualtat, 
inclusió i les violències de gèner
les i els joves uns llocs de feina, per tal que puguin agafar experiència.
 
Si mirem els punts febles,  
 
Treball i habitatge: sobretot caldria fomentar que els joves tornin al poble, ja sigui 
més ofertes laborals i/o més oferta d'habitatge i 
- Salut digital:  és una temàtica que hi ha molta feina a fer, tant des de les institucions, escoles 
i les mateixes famílies. 
 
 

 

solucions. Pel que fa als temes relacionats amb l'oci, tenim pensades varies accions per tal de 
que els joves siguin escoltats i puguin ser representats amb el que fa l'Ajuntament. En primer 
lloc, convocar una reunió amb tot el jovent per escoltar-lo i també posar al seu abast una 
bústia de suggeriments. També voldriem mirar d'engegar una associació cultural de joves o 
una mena de comissió de festes per activar el moviment al poble d'alguna manera.

*Regidoria de joventut de Miravet 

La situació actual de les i els joves de Miravet no deu ser massa diferent de la resta de pobles 
de la Ribera d'Ebre i un tant per cent molt alt al país, segurament coincidirem en moltes 

la participació dels joves tant en l'associacionisme com en activitats culturals, 
es continua mantenint la tendència poc participativa de les i els joves, tot i que, una part sí 
que hi col·laboradora i és activa en el teixit associatiu del poble,  però que  sempre són els 

la falta d'oferta d'habitatge i/o els preus elevats de lloguer es converteix en un 
obstacle per les i els joves que es volen emancipar. A Miravet ens trobem la gran 
problemàtica de la poca oferta de cases i/o terrenys, això provoca que les i els 
marxar a altres zones de la Ribera amb molta més oferta. 

La situació laboral dels joves, va de bracet amb la d'habitatge, ens trobem en un 
poble amb una oferta laboral escassa, en la majoria de casos temporal, sigui al camp sigui 
temporada turística de bar i restaurants. Això sumat a la falta d'emprenedoria ens trobem en 
un poble amb poca oferta de treball i tot i que té  moltes possibilitats. 

: no menys important, la salut digital, qui no ha vist un grup de nenes
assegut davant algun "punt wifi", tots amb el mòbil jugant entre ells algun joc o fent

a la Ribera s'està treballant molt i molt bé la temàtica de la igualtat, 
inclusió i les violències de gènere, també i gràcies, el programa de Garantia Juvenil s'ofereix a 
les i els joves uns llocs de feina, per tal que puguin agafar experiència. 

sobretot caldria fomentar que els joves tornin al poble, ja sigui 
més ofertes laborals i/o més oferta d'habitatge i  

és una temàtica que hi ha molta feina a fer, tant des de les institucions, escoles 
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solucions. Pel que fa als temes relacionats amb l'oci, tenim pensades varies accions per tal de 
que els joves siguin escoltats i puguin ser representats amb el que fa l'Ajuntament. En primer 

lo i també posar al seu abast una 
bústia de suggeriments. També voldriem mirar d'engegar una associació cultural de joves o 
una mena de comissió de festes per activar el moviment al poble d'alguna manera. 

La situació actual de les i els joves de Miravet no deu ser massa diferent de la resta de pobles 
de la Ribera d'Ebre i un tant per cent molt alt al país, segurament coincidirem en moltes 

'associacionisme com en activitats culturals, 
es continua mantenint la tendència poc participativa de les i els joves, tot i que, una part sí 
que hi col·laboradora i és activa en el teixit associatiu del poble,  però que  sempre són els 

la falta d'oferta d'habitatge i/o els preus elevats de lloguer es converteix en un 
obstacle per les i els joves que es volen emancipar. A Miravet ens trobem la gran 
problemàtica de la poca oferta de cases i/o terrenys, això provoca que les i els joves hagin de 

La situació laboral dels joves, va de bracet amb la d'habitatge, ens trobem en un 
poble amb una oferta laboral escassa, en la majoria de casos temporal, sigui al camp sigui la 
temporada turística de bar i restaurants. Això sumat a la falta d'emprenedoria ens trobem en 

: no menys important, la salut digital, qui no ha vist un grup de nenes i nens, 
assegut davant algun "punt wifi", tots amb el mòbil jugant entre ells algun joc o fent-se 

a la Ribera s'està treballant molt i molt bé la temàtica de la igualtat, 
e, també i gràcies, el programa de Garantia Juvenil s'ofereix a 

sobretot caldria fomentar que els joves tornin al poble, ja sigui en millors i 

és una temàtica que hi ha molta feina a fer, tant des de les institucions, escoles 



 

 
 
 

*Regidoria de joventut de Móra d’Ebre

 

A) 

Aquestes són les necessitats principals que es detecten entre el jovent de la nostra població:
 
Educació: Mancances pel que fa a la continuïtat d’estudis superiors que comporta que els 
joves s'han de desplaçar per poder continuar la seva formació i també amb totes les despeses
que això comporta. 
 
-Habitatge/ treball: Dificultat per independitzar
del mercat immobiliari (poca oferta de pisos i preus elevats).
 
-Arrelament: problemàtica de
després d'haver cursat estudis superiors. La majoria es queden a les ciutats.
 
-Participació/associacionisme:
combina amb una activitat associacionista juvenil molt baixa. Costa molt q
s'impliquin en quelcom que se'ls proposi. Fins ara, els intents de crear una associació juvenil 
no han tingut èxit. 
Hi han pocs equips esportius femenins.
 
B) 

Bona part dels problemes detectats requereixen una actuació d'àmbit comarcal, més en
làmbit municipal:  
 
-Fomentar els estudis d'ensenyaments no reglats.
-Informar i fomentar el voluntariat juvenil.
-Informar sobre els recursos i les eines en matèria d'ocupació.
-Fomentar canals d'informació d'accés a l'habitatge.
-Fomentar l'oci alternatiu de qualitat
-Promoure la pràctiva de tota mena d'esports, sobretot en l'àmbit femení.
-Promoure hàbits de vida saludables.
 
-Educació: Per tal de millorar la informació sobre els recursos i itineraris educatius, 
l'Ajuntament garanteix als estudian
www.unportal.net, que proporciona informació sobre els estudis d'educació superior a 
Catalunya. 
-Treball i lleure: Per millorar  l'oci a la població, sobretot coincidint amb el període vacacion
dels centres, s'ofereix un Casal d'Estiu i un Parc de Nadal. 
Per al seu funcionament es contracten monitors joves de la població, per incentivar el seu 
treball. Aquests períodes d’estiu des de mitjans de juny fins a primers d’agost i tot el període 
nadalenc representen una bona sortida laboral per molts joves formats en el món del lleure 
educatiu. 
A la vegada es garanteix l’accés al lleure als infants i també es una activitat que ajuda a la 
conciliació familiar per les opcions que també s’afegeixen d’ho
el projecte de lleure. 

 

 

*Regidoria de joventut de Móra d’Ebre 

ssitats principals que es detecten entre el jovent de la nostra població:

: Mancances pel que fa a la continuïtat d’estudis superiors que comporta que els 
joves s'han de desplaçar per poder continuar la seva formació i també amb totes les despeses

: Dificultat per independitzar-se degut a la manca de treball i a la situació 
del mercat immobiliari (poca oferta de pisos i preus elevats). 

problemàtica de despoblament juvenil ja que pocs joves retorn
després d'haver cursat estudis superiors. La majoria es queden a les ciutats. 

Participació/associacionisme: Hi ha poca oferta d'oci, tret dels clubs esportius. Això es 
combina amb una activitat associacionista juvenil molt baixa. Costa molt q
s'impliquin en quelcom que se'ls proposi. Fins ara, els intents de crear una associació juvenil 

Hi han pocs equips esportius femenins. 

Bona part dels problemes detectats requereixen una actuació d'àmbit comarcal, més en

Fomentar els estudis d'ensenyaments no reglats. 
Informar i fomentar el voluntariat juvenil. 
Informar sobre els recursos i les eines en matèria d'ocupació. 
Fomentar canals d'informació d'accés a l'habitatge. 

ternatiu de qualitat 
Promoure la pràctiva de tota mena d'esports, sobretot en l'àmbit femení. 
Promoure hàbits de vida saludables. 

Per tal de millorar la informació sobre els recursos i itineraris educatius, 
l'Ajuntament garanteix als estudiants de l'Institut Julio Antonio l'accés gratuït a la pàgina web 
www.unportal.net, que proporciona informació sobre els estudis d'educació superior a 

Per millorar  l'oci a la població, sobretot coincidint amb el període vacacion
dels centres, s'ofereix un Casal d'Estiu i un Parc de Nadal.  
Per al seu funcionament es contracten monitors joves de la població, per incentivar el seu 
treball. Aquests períodes d’estiu des de mitjans de juny fins a primers d’agost i tot el període 

alenc representen una bona sortida laboral per molts joves formats en el món del lleure 

A la vegada es garanteix l’accés al lleure als infants i també es una activitat que ajuda a la 
conciliació familiar per les opcions que també s’afegeixen d’hores d’acollida i/o menjador en 
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ssitats principals que es detecten entre el jovent de la nostra població: 

: Mancances pel que fa a la continuïtat d’estudis superiors que comporta que els 
joves s'han de desplaçar per poder continuar la seva formació i també amb totes les despeses 

se degut a la manca de treball i a la situació 

despoblament juvenil ja que pocs joves retornen al poble 

Hi ha poca oferta d'oci, tret dels clubs esportius. Això es 
combina amb una activitat associacionista juvenil molt baixa. Costa molt que els joves 
s'impliquin en quelcom que se'ls proposi. Fins ara, els intents de crear una associació juvenil 

Bona part dels problemes detectats requereixen una actuació d'àmbit comarcal, més enllà de 

Per tal de millorar la informació sobre els recursos i itineraris educatius, 
ts de l'Institut Julio Antonio l'accés gratuït a la pàgina web 

www.unportal.net, que proporciona informació sobre els estudis d'educació superior a 

Per millorar  l'oci a la població, sobretot coincidint amb el període vacacional 

Per al seu funcionament es contracten monitors joves de la població, per incentivar el seu 
treball. Aquests períodes d’estiu des de mitjans de juny fins a primers d’agost i tot el període 

alenc representen una bona sortida laboral per molts joves formats en el món del lleure 

A la vegada es garanteix l’accés al lleure als infants i també es una activitat que ajuda a la 
res d’acollida i/o menjador en 



 

 
 
 

*Regidoria de joventut de Móra la Nova

 

A) 
-Treball / hav¡bitatge: La problemàtica principal del jovent moranovenc, com també de la 

resta de joves de la comarca, és l'emancipació. El jove que marxa a 

compte, acostuma a ser aquell que marxa del poble, ja que al poble no troba feina del que ha 

estudiat. Els qui sí que poden i volen viure al poble no aconsegueixen habitatge de lloguer i, 

evidentment, no disposen d'estalvis suficients p

-Oci: D'altra banda, una de les necessitats que ens han volgut fer saber els joves, és la de tenir 

un skatepark nou, atès que l'anterior s'haurà de treure perquè la zona on està instal·lat 

formarà part del nou Institut-

infants que s'han aficionat a aquest esport i que marxen als pobles del voltant perquè no el 

poden practicar aquí. 

-Lleure: Finalment, creiem que Móra la Nova necessita un tipus d'esplai, un 

als joves, atès que (a part de les activitats extraescolars) no tenen cap lloc ni motivació per 

sortir de casa i fer activitats a l'aire lliure de manera conjunta.

B) 

-Habitatge: (A llarg termini) Creació d'un habitatge cooperatiu en ce

contacte amb l'entitat Sostre-

-Lleure: (A llarg  termini) Creació d'un esplai. Estem en contacte amb Escoltes Catalans perquè 

ens ajudin a tirar endavant el projecte.

-Oci: (A curt termini) Creaci

pressupostos, tot parlant-ho amb el jovent que ens ho ha sol·licitat. El següent pas serà la 

pavimentació del nou espai, que ja la tenim pressupostada en la partida del 2022.

 

*Regidoria de joventut de

 
A) 
-Població: La població jove només representa un 20% de la quantitat total de la població. 
Aquesta dada es deu a l'envelliment progressiu de la població, la menor quantitat de 
naixements i l'emigració de la població a la recerca d'oportunitats
Per tant, aquesta seria la problemàtica principal del municipi de Rasquera, i també es pot 
ampliar a la comarca de la Ribera d'Ebre. 
 
-Mobilitat: El tema de la mobilitat és una limitació important per als joves que afecta el
desenvolupament de forma transversal en diferents aspectes: formatiu, laboral, d'oci i lleure, 

 

*Regidoria de joventut de Móra la Nova 

La problemàtica principal del jovent moranovenc, com també de la 

resta de joves de la comarca, és l'emancipació. El jove que marxa a viure pel seu propi 

compte, acostuma a ser aquell que marxa del poble, ja que al poble no troba feina del que ha 

estudiat. Els qui sí que poden i volen viure al poble no aconsegueixen habitatge de lloguer i, 

evidentment, no disposen d'estalvis suficients per a comprar la seva pròpia casa.

D'altra banda, una de les necessitats que ens han volgut fer saber els joves, és la de tenir 

un skatepark nou, atès que l'anterior s'haurà de treure perquè la zona on està instal·lat 

-Escola i, a més, és molt petit. Hi ha un grup força gran de joves i 

infants que s'han aficionat a aquest esport i que marxen als pobles del voltant perquè no el 

Finalment, creiem que Móra la Nova necessita un tipus d'esplai, un espai de lleure per 

als joves, atès que (a part de les activitats extraescolars) no tenen cap lloc ni motivació per 

sortir de casa i fer activitats a l'aire lliure de manera conjunta. 

(A llarg termini) Creació d'un habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Estem en 

-Cívic perquè ens ajudi amb el projecte. 

(A llarg  termini) Creació d'un esplai. Estem en contacte amb Escoltes Catalans perquè 

ens ajudin a tirar endavant el projecte. 

(A curt termini) Creació d'un nou skatepark. Estem acabant de mirar diversos 

ho amb el jovent que ens ho ha sol·licitat. El següent pas serà la 

pavimentació del nou espai, que ja la tenim pressupostada en la partida del 2022.

*Regidoria de joventut de Rasquera 

: La població jove només representa un 20% de la quantitat total de la població. 
Aquesta dada es deu a l'envelliment progressiu de la població, la menor quantitat de 
naixements i l'emigració de la població a la recerca d'oportunitats laborals i oferta formativa. 
Per tant, aquesta seria la problemàtica principal del municipi de Rasquera, i també es pot 
ampliar a la comarca de la Ribera d'Ebre.  

El tema de la mobilitat és una limitació important per als joves que afecta el
desenvolupament de forma transversal en diferents aspectes: formatiu, laboral, d'oci i lleure, 

  
  

  

 

 
36 

La problemàtica principal del jovent moranovenc, com també de la 

viure pel seu propi 

compte, acostuma a ser aquell que marxa del poble, ja que al poble no troba feina del que ha 

estudiat. Els qui sí que poden i volen viure al poble no aconsegueixen habitatge de lloguer i, 

er a comprar la seva pròpia casa. 

D'altra banda, una de les necessitats que ens han volgut fer saber els joves, és la de tenir 

un skatepark nou, atès que l'anterior s'haurà de treure perquè la zona on està instal·lat 

ola i, a més, és molt petit. Hi ha un grup força gran de joves i 

infants que s'han aficionat a aquest esport i que marxen als pobles del voltant perquè no el 

espai de lleure per 

als joves, atès que (a part de les activitats extraescolars) no tenen cap lloc ni motivació per 

ssió d'ús. Estem en 

(A llarg  termini) Creació d'un esplai. Estem en contacte amb Escoltes Catalans perquè 

ó d'un nou skatepark. Estem acabant de mirar diversos 

ho amb el jovent que ens ho ha sol·licitat. El següent pas serà la 

pavimentació del nou espai, que ja la tenim pressupostada en la partida del 2022. 

: La població jove només representa un 20% de la quantitat total de la població. 
Aquesta dada es deu a l'envelliment progressiu de la població, la menor quantitat de 

laborals i oferta formativa.  
Per tant, aquesta seria la problemàtica principal del municipi de Rasquera, i també es pot 

El tema de la mobilitat és una limitació important per als joves que afecta el seu 
desenvolupament de forma transversal en diferents aspectes: formatiu, laboral, d'oci i lleure, 



 

 
 
 

etc. La xarxa de transport públic és deficient al territori, per tant, l'ús del vehicle privat esdevé 
gairebé obligatori.  
 
-Treball: També s'observa una ma
comarca, especialment per als joves amb una alta formació, que fa que sovint es busquin 
ofertes fora. Ja hi ha recursos existents que treballen per oferir sortides i amb els quals cal 
continuar treballant.  
 
Educació:També s'analitza una manca d'oferta postobligatòria adaptada a la realitat del 
territori.  
 
-Habitatge: Pel que fa a l'habitatge, hi ha dificultats per a l'emancipació de la joventut, a causa 
del poder adquisitiu baix i la poca oferta d
oferta d'habitatges de lloguer.
 
Associacionisme: En el municipi existeix un teixit associatiu molt gran que permet 
desenvolupar accions, però és necessària la implicació dels joves en l'organització d'act
al municipi. Tot i haver-hi una associació de joves, hi ha bona part del jovent que no se sent 
identificat o no s'implica en aquesta. Es detecta un problema de jovent que marxa per 
estudiar o treballar fora, i que llavors no torna. Hi ha dificultat
los. 
 
També s'observa i, és una demanda des de fa temps per part dels joves, de la manca d'un 
espai que sigui referent per als joves i pugui ser autogestionat per ells mateixos, d'aquesta 
manera esdevingui un punt de trobad
amb l'objectiu de revifar el jovent del poble i promoure la participació associativa.
En aquest sentit, també seria positiu per al jovent del territori, una relació i coordinació entre 
les associacions de joves de tots els municipis. 
 
Poca oferta cultural i d'oci nocturn al municipi, així com a la comarca. Amb la disminució de la 
població i el despoblament rural a Rasquera hi ha una davallada dels llocs on els joves poden 
anar en el seu temps d'oci. 
 
B) 

A continuació es proposen objectius i accions per donar resposta a les mancances observades 
en el punt anterior o d'altres que s'han cregut oportunes:
  
- Mobilitat: Enfortir la xarxa de transport públic i fomentar el transport privat compartit.
 
- Educació: Cal adaptar l'oferta formativa postobligatoria a les demandes del sector amb més 
sortida laboral al territori. 
 
- Ocupació: Cal ajudar i estimular als joves a crear empreses noves e innovadores que 
proporcionin al poble i a la comarca un valor afe
educació i formació per a que els joves es sentin empoderats per a inciar nous projectes lligats 
al territori. 
 
- Habitatge: incentivar i buscar models alternatius d'habitatge als tradicionals per tal de donar 

 

etc. La xarxa de transport públic és deficient al territori, per tant, l'ús del vehicle privat esdevé 

També s'observa una manca destacada d'ofertes laborals al municipi i també en la 
comarca, especialment per als joves amb una alta formació, que fa que sovint es busquin 
ofertes fora. Ja hi ha recursos existents que treballen per oferir sortides i amb els quals cal 

També s'analitza una manca d'oferta postobligatòria adaptada a la realitat del 

: Pel que fa a l'habitatge, hi ha dificultats per a l'emancipació de la joventut, a causa 
del poder adquisitiu baix i la poca oferta d'habitatge al municipi. A Rasquera hi ha molt poca 
oferta d'habitatges de lloguer. 

En el municipi existeix un teixit associatiu molt gran que permet 
desenvolupar accions, però és necessària la implicació dels joves en l'organització d'act

hi una associació de joves, hi ha bona part del jovent que no se sent 
identificat o no s'implica en aquesta. Es detecta un problema de jovent que marxa per 
estudiar o treballar fora, i que llavors no torna. Hi ha dificultat per atreure els joves i retenir

També s'observa i, és una demanda des de fa temps per part dels joves, de la manca d'un 
espai que sigui referent per als joves i pugui ser autogestionat per ells mateixos, d'aquesta 
manera esdevingui un punt de trobada, un lloc per organitzar activitats i impulsar projectes, 
amb l'objectiu de revifar el jovent del poble i promoure la participació associativa.
En aquest sentit, també seria positiu per al jovent del territori, una relació i coordinació entre 

ions de joves de tots els municipis.  

Poca oferta cultural i d'oci nocturn al municipi, així com a la comarca. Amb la disminució de la 
població i el despoblament rural a Rasquera hi ha una davallada dels llocs on els joves poden 

A continuació es proposen objectius i accions per donar resposta a les mancances observades 
en el punt anterior o d'altres que s'han cregut oportunes: 

: Enfortir la xarxa de transport públic i fomentar el transport privat compartit.

: Cal adaptar l'oferta formativa postobligatoria a les demandes del sector amb més 

Cal ajudar i estimular als joves a crear empreses noves e innovadores que 
proporcionin al poble i a la comarca un valor afegit. Amb aquesta linia, ha d'anar lligat la 
educació i formació per a que els joves es sentin empoderats per a inciar nous projectes lligats 

: incentivar i buscar models alternatius d'habitatge als tradicionals per tal de donar 
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etc. La xarxa de transport públic és deficient al territori, per tant, l'ús del vehicle privat esdevé 

nca destacada d'ofertes laborals al municipi i també en la 
comarca, especialment per als joves amb una alta formació, que fa que sovint es busquin 
ofertes fora. Ja hi ha recursos existents que treballen per oferir sortides i amb els quals cal 

També s'analitza una manca d'oferta postobligatòria adaptada a la realitat del 

: Pel que fa a l'habitatge, hi ha dificultats per a l'emancipació de la joventut, a causa 
'habitatge al municipi. A Rasquera hi ha molt poca 

En el municipi existeix un teixit associatiu molt gran que permet 
desenvolupar accions, però és necessària la implicació dels joves en l'organització d'activitats 

hi una associació de joves, hi ha bona part del jovent que no se sent 
identificat o no s'implica en aquesta. Es detecta un problema de jovent que marxa per 

per atreure els joves i retenir-

També s'observa i, és una demanda des de fa temps per part dels joves, de la manca d'un 
espai que sigui referent per als joves i pugui ser autogestionat per ells mateixos, d'aquesta 

a, un lloc per organitzar activitats i impulsar projectes, 
amb l'objectiu de revifar el jovent del poble i promoure la participació associativa. 
En aquest sentit, també seria positiu per al jovent del territori, una relació i coordinació entre 

Poca oferta cultural i d'oci nocturn al municipi, així com a la comarca. Amb la disminució de la 
població i el despoblament rural a Rasquera hi ha una davallada dels llocs on els joves poden 

A continuació es proposen objectius i accions per donar resposta a les mancances observades 

: Enfortir la xarxa de transport públic i fomentar el transport privat compartit. 

: Cal adaptar l'oferta formativa postobligatoria a les demandes del sector amb més 

Cal ajudar i estimular als joves a crear empreses noves e innovadores que 
git. Amb aquesta linia, ha d'anar lligat la 

educació i formació per a que els joves es sentin empoderats per a inciar nous projectes lligats 

: incentivar i buscar models alternatius d'habitatge als tradicionals per tal de donar 



 

 
 
 

accés a un habitatge digne i assequible a la gent més jove. 
 
-Arrelament: Treballar a favor de l'arrelament juvenil al municipi i crear sinergies entre els 
diferents municipis de la comarca per tal de generar vincles forts que provoquin que tot i que 
hagin de marxar per estudiar o treballar fora, es mantinguin les ganes de tornar al poble. 
En aquest sentit es poden proposar accions a nivell comarcal, com per exemple, la 
coordinació entre associació de joves de diferents per tal d'organitzar actes lúdics i c
itinerants en la comarca.  
També es vol proposar la creació d'un Carnet Jove a nivell comarcal, que generi avantatges i 
descomptes als més joves, ja hi ha altres comarques que l'han posat en funcionament.
 
Participació: A nivell municipal, es vol 
trobada per al jovent i s'oferiran les eines necessàries perque és on els joves prenguin les 
decisions. En aquest sentit es vol millorar la participació dels joves i apoderar
sorgeixin noves iniciatives. 
 
 

*Regidoria de joventut de Riba

 
A) 
-Treball: És el punt d'inflexió que fa que tothom qui marxa a estudiar fora, no torni perquè no 
disposa d'oportunitats laborals.
 
-Participació: La participació al  poble (activitats, processos part
ha davallat molt pronunciadament. 
 
-Cultura: Els joves no assisteixen a actes culturals. Només 6 o 7 joves comptats i sempre els 
mateixos. 
 
-Associacionisme: L'any vinent fem canvi de junta de l'Associació de Joves  i en
trobar relleu per a l'associació.
No sabem com enfrentar-nos en la poquíssima participació del jovent en la vida del poble. Ni 
tan sols en les activitats per joves que s'organitzen des de l'ens local o l'associació de joves. 
Només acudeixen massivament a actes d'oci nocturn o quelcom que impliqui menjar i beure.
Activitats amb component reivindicatiu, reflexiu i educatiu ja se'n fan (xerrades, tallers, 
cicles,...) però, repeteixo, el jovent NO acudeix.  Crec que no tenen interés per esdeveni
o activitats d'aquest tipus, sinó esdeveniments més de caire lúdic, com els celebrats 
"Corretapes" que organitza la Txavalada. Però llavors quan parlem d'esdeveniments com 
aquest, a l'Ajuntament ja en fem però de caire general, no exclusivament per a
 
-Igualtat: Cal dir que en els actes on més diversitat de jovent assisteix és en les celebracions 
de dies internacionals lligats a la igualtat.
 
-Medi ambient: Hauriem d'incidir més en la concienciació mediambiental del jovent des de 
base. 
 

 

cés a un habitatge digne i assequible a la gent més jove.  

Treballar a favor de l'arrelament juvenil al municipi i crear sinergies entre els 
diferents municipis de la comarca per tal de generar vincles forts que provoquin que tot i que 

de marxar per estudiar o treballar fora, es mantinguin les ganes de tornar al poble. 
En aquest sentit es poden proposar accions a nivell comarcal, com per exemple, la 
coordinació entre associació de joves de diferents per tal d'organitzar actes lúdics i c

També es vol proposar la creació d'un Carnet Jove a nivell comarcal, que generi avantatges i 
descomptes als més joves, ja hi ha altres comarques que l'han posat en funcionament.

Participació: A nivell municipal, es vol generar un espai jove, que esdevingui el punt de 
trobada per al jovent i s'oferiran les eines necessàries perque és on els joves prenguin les 
decisions. En aquest sentit es vol millorar la participació dels joves i apoderar

*Regidoria de joventut de Riba-roja d’Ebre 

És el punt d'inflexió que fa que tothom qui marxa a estudiar fora, no torni perquè no 
disposa d'oportunitats laborals. 

: La participació al  poble (activitats, processos participatius, entitats...) del jovent 
ha davallat molt pronunciadament.  

: Els joves no assisteixen a actes culturals. Només 6 o 7 joves comptats i sempre els 

L'any vinent fem canvi de junta de l'Associació de Joves  i en
trobar relleu per a l'associació.  

nos en la poquíssima participació del jovent en la vida del poble. Ni 
tan sols en les activitats per joves que s'organitzen des de l'ens local o l'associació de joves. 

massivament a actes d'oci nocturn o quelcom que impliqui menjar i beure.
Activitats amb component reivindicatiu, reflexiu i educatiu ja se'n fan (xerrades, tallers, 
cicles,...) però, repeteixo, el jovent NO acudeix.  Crec que no tenen interés per esdeveni
o activitats d'aquest tipus, sinó esdeveniments més de caire lúdic, com els celebrats 
"Corretapes" que organitza la Txavalada. Però llavors quan parlem d'esdeveniments com 
aquest, a l'Ajuntament ja en fem però de caire general, no exclusivament per a

Cal dir que en els actes on més diversitat de jovent assisteix és en les celebracions 
de dies internacionals lligats a la igualtat. 

: Hauriem d'incidir més en la concienciació mediambiental del jovent des de 
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Treballar a favor de l'arrelament juvenil al municipi i crear sinergies entre els 
diferents municipis de la comarca per tal de generar vincles forts que provoquin que tot i que 

de marxar per estudiar o treballar fora, es mantinguin les ganes de tornar al poble.  
En aquest sentit es poden proposar accions a nivell comarcal, com per exemple, la 
coordinació entre associació de joves de diferents per tal d'organitzar actes lúdics i culturals 

També es vol proposar la creació d'un Carnet Jove a nivell comarcal, que generi avantatges i 
descomptes als més joves, ja hi ha altres comarques que l'han posat en funcionament. 

, que esdevingui el punt de 
trobada per al jovent i s'oferiran les eines necessàries perque és on els joves prenguin les 
decisions. En aquest sentit es vol millorar la participació dels joves i apoderar-los perquè 

És el punt d'inflexió que fa que tothom qui marxa a estudiar fora, no torni perquè no 

icipatius, entitats...) del jovent 

: Els joves no assisteixen a actes culturals. Només 6 o 7 joves comptats i sempre els 

L'any vinent fem canvi de junta de l'Associació de Joves  i ens està costant 

nos en la poquíssima participació del jovent en la vida del poble. Ni 
tan sols en les activitats per joves que s'organitzen des de l'ens local o l'associació de joves. 

massivament a actes d'oci nocturn o quelcom que impliqui menjar i beure. 
Activitats amb component reivindicatiu, reflexiu i educatiu ja se'n fan (xerrades, tallers, 
cicles,...) però, repeteixo, el jovent NO acudeix.  Crec que no tenen interés per esdeveniments 
o activitats d'aquest tipus, sinó esdeveniments més de caire lúdic, com els celebrats 
"Corretapes" que organitza la Txavalada. Però llavors quan parlem d'esdeveniments com 
aquest, a l'Ajuntament ja en fem però de caire general, no exclusivament per a la joventut. 

Cal dir que en els actes on més diversitat de jovent assisteix és en les celebracions 

: Hauriem d'incidir més en la concienciació mediambiental del jovent des de 



 

 
 
 

-Digitalització: És un punt fort dels joves del municipi.
 
B) 

També és sincer dir que no sé quines necessitats com a tal té el jovent de Riba
legislatura hem tingut 3 peticions dels joves cap a l'ens local:
 
1. Un casal municipal de joves
2. Un skatepark 
3. Un parc de calistènia 
 
La primera petició l'estem treballant, però ens cal refer des de zero un edifici sencer i això no 
ho podem pressupostar aquesta legislatura; el segon el vam desestimar perquè va ser una 
"petició souffle" que va baixar i esfumar
a la primavera.  
 
Tret d'aquestes 3 coses físiques, no hem rebut cap més petició per part del jovent.
 
De totes maneres, i malgrat la poca participació, tenim clara quina és la línia a segu
Regidoria de Joventut, el Casal Som·Riu i la Junta de l'Associació de Joves en conjunt (bé, tots 
som els mateixos joves també): seguir educant i coeducant amb valors actuals: mediambient, 
igualtat, lluita contra lgtbifòbia,... i, per tant, seg
aquesta línia. Activitats com el Casal Som·riu, la reivindicació dels dies internacionals, tallers 
intergeneracionals, tallers d'escriptura creativa o de temes d'interès actual,... D'igual manera, 
també treballarem per ampliar l'oci amb cates de vins, corretapes, vermuts electrònics.... 
Sempre intentem trobar un equilibri, malgrat quant a nombre de participants la balança 
queda ben decantada cap a l'oci.
 
 

*Regidoria de joventut de Tivissa

A) 

-Població: L'arrelament es dóna a una joventut "avançada", aproximadament dels 30 anys cap 
endavant. Confirmant que la família (ja sigui la pròpia o bé la que es forma, és un dels motius 
principals per tornar i quedar
 
-Habitatge: Destaquem el probl
de compra. 
Dificulta molt donar el pas, doncs viure autònomament (no amb els pares) no és considerat 
una emancipació plena. 
 
-Mobilitat: Tenir cotxe en propietat també dificulta i la xarxa de tr
permet poder estudiar o treballar fora però viure al poble.
 
-Cultural: Cal seguir treballant per poder oferir ofertes culturals transformadores, que els 
pobles també siguin referents en el creixement cultural, social i d'oci. Ja
palesa la necessitat d'activitats de creixement cultural.
 

 

: És un punt fort dels joves del municipi. 

També és sincer dir que no sé quines necessitats com a tal té el jovent de Riba
legislatura hem tingut 3 peticions dels joves cap a l'ens local: 

1. Un casal municipal de joves 

La primera petició l'estem treballant, però ens cal refer des de zero un edifici sencer i això no 
ho podem pressupostar aquesta legislatura; el segon el vam desestimar perquè va ser una 

ar i esfumar-se en poc temps; i la tercera petició es durà a terme 

Tret d'aquestes 3 coses físiques, no hem rebut cap més petició per part del jovent.

De totes maneres, i malgrat la poca participació, tenim clara quina és la línia a segu
Regidoria de Joventut, el Casal Som·Riu i la Junta de l'Associació de Joves en conjunt (bé, tots 
som els mateixos joves també): seguir educant i coeducant amb valors actuals: mediambient, 
igualtat, lluita contra lgtbifòbia,... i, per tant, seguirem fent activitats culturals i divulgatives en 
aquesta línia. Activitats com el Casal Som·riu, la reivindicació dels dies internacionals, tallers 
intergeneracionals, tallers d'escriptura creativa o de temes d'interès actual,... D'igual manera, 

ballarem per ampliar l'oci amb cates de vins, corretapes, vermuts electrònics.... 
Sempre intentem trobar un equilibri, malgrat quant a nombre de participants la balança 
queda ben decantada cap a l'oci. 

*Regidoria de joventut de Tivissa 

rrelament es dóna a una joventut "avançada", aproximadament dels 30 anys cap 
endavant. Confirmant que la família (ja sigui la pròpia o bé la que es forma, és un dels motius 
principals per tornar i quedar-se o venir al poble. 

: Destaquem el problema d'accés a un habitatge. No hi ha oferta de lloguer, només 

Dificulta molt donar el pas, doncs viure autònomament (no amb els pares) no és considerat 

: Tenir cotxe en propietat també dificulta i la xarxa de transport públic existent no 
permet poder estudiar o treballar fora però viure al poble. 

Cal seguir treballant per poder oferir ofertes culturals transformadores, que els 
pobles també siguin referents en el creixement cultural, social i d'oci. Ja que la joventut fa 
palesa la necessitat d'activitats de creixement cultural. 
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També és sincer dir que no sé quines necessitats com a tal té el jovent de Riba-roja. En tota la 

La primera petició l'estem treballant, però ens cal refer des de zero un edifici sencer i això no 
ho podem pressupostar aquesta legislatura; el segon el vam desestimar perquè va ser una 

se en poc temps; i la tercera petició es durà a terme 

Tret d'aquestes 3 coses físiques, no hem rebut cap més petició per part del jovent. 

De totes maneres, i malgrat la poca participació, tenim clara quina és la línia a seguir des de la 
Regidoria de Joventut, el Casal Som·Riu i la Junta de l'Associació de Joves en conjunt (bé, tots 
som els mateixos joves també): seguir educant i coeducant amb valors actuals: mediambient, 

uirem fent activitats culturals i divulgatives en 
aquesta línia. Activitats com el Casal Som·riu, la reivindicació dels dies internacionals, tallers 
intergeneracionals, tallers d'escriptura creativa o de temes d'interès actual,... D'igual manera, 

ballarem per ampliar l'oci amb cates de vins, corretapes, vermuts electrònics.... 
Sempre intentem trobar un equilibri, malgrat quant a nombre de participants la balança 

rrelament es dóna a una joventut "avançada", aproximadament dels 30 anys cap 
endavant. Confirmant que la família (ja sigui la pròpia o bé la que es forma, és un dels motius 

ema d'accés a un habitatge. No hi ha oferta de lloguer, només 

Dificulta molt donar el pas, doncs viure autònomament (no amb els pares) no és considerat 

ansport públic existent no 

Cal seguir treballant per poder oferir ofertes culturals transformadores, que els 
que la joventut fa 



 

 
 
 

B) 

Habitatge. Ara mateix no hi ha mesures concretes. Algunes mesures possibles: Intermediar 
amb els propietaris de cases tancades i/o en venda, ajudes en el lloguer, oferta d'ha
socials, banc de cases buides.
 
Mobilitat. Ampliar la freqüència de bus i tren, i que siguin realment compatibles amb estudis 
i/o treball. De forma local no es pot tirar endavant.
 
Cultura/ associanisme. A Tivissa, des del 
participativa a l'hora d'el•laborar i dissenyar l'oferta cultural i d'oci. 
I també aquella més social, la que fan una pobles més oberts i diversos com treballar la 
Igualtat de gènere, que fomentem a través de la Comissió d'I
LGTBI+ que treballem amb l'associació 
 
A Darmós, la dificultat més gran és que la població està especialment envellida. Si fem 
activitats (per expemple d'Igualtat) però no el•laborades per dones o joves
de veïns sí programa activitats però segurament per un públic de més edat.
 
La Serra d'Almos sí compta amb una associació de joves que elabora l'oferta d'oci.
 

 
 
*Regidoria de joventut la Torre de l’Espanyol

 
A) 
Des de La Torre de l'Espanyol identifiquem les següents necessitats en els joves del nostre 

municipi: 

- Habitatge: troben dificultats per accedir al lloguer, inclús compra, d'habitatge en condicions, 

i més a un poble petit com el nostre.

- Connectivitat: tot i que els últims a

arribi la fibra òptica, o inclús amb zones de foscor en quan a dades mòbils, fa que alguns que 

teletreballarien des del poble, s'ho repensin i segueixin vivint a zones més poblades.

- Laboral: molts tenen dificultats per trobar feina del què han estudiat, i inclús els que 

busquen feina del què sigui es troben un mercat laboral massa marcat per la temporalitat.

- Oci: ens hem quedat a la comarca pràcticament sense zones d'oci nocturn, i això per unes 

certes franges d'edat és un problema.

A part d'aquests problemes, com la resta de població de la zona es troben amb

transport públic i manca d'alguns serveis.

B) 

- Habitatge: potser podríem crear entre tots els municipis una mica de borsa d'ha

 

. Ara mateix no hi ha mesures concretes. Algunes mesures possibles: Intermediar 
amb els propietaris de cases tancades i/o en venda, ajudes en el lloguer, oferta d'ha
socials, banc de cases buides. 

. Ampliar la freqüència de bus i tren, i que siguin realment compatibles amb estudis 
i/o treball. De forma local no es pot tirar endavant. 

A Tivissa, des del Consell de la Joventut de Tivissa es treballa de forma 
participativa a l'hora d'el•laborar i dissenyar l'oferta cultural i d'oci.  
I també aquella més social, la que fan una pobles més oberts i diversos com treballar la 
Igualtat de gènere, que fomentem a través de la Comissió d'Igualtat i també l’àmbit de treball 
LGTBI+ que treballem amb l'associació Les Arramblades.   

A Darmós, la dificultat més gran és que la població està especialment envellida. Si fem 
activitats (per expemple d'Igualtat) però no el•laborades per dones o joves d'allí. L'associació 
de veïns sí programa activitats però segurament per un públic de més edat. 

La Serra d'Almos sí compta amb una associació de joves que elabora l'oferta d'oci.

a Torre de l’Espanyol 

Espanyol identifiquem les següents necessitats en els joves del nostre 

: troben dificultats per accedir al lloguer, inclús compra, d'habitatge en condicions, 

i més a un poble petit com el nostre. 

: tot i que els últims anys ha millorat considerablement, el fet de que encara no 

arribi la fibra òptica, o inclús amb zones de foscor en quan a dades mòbils, fa que alguns que 

teletreballarien des del poble, s'ho repensin i segueixin vivint a zones més poblades.

tenen dificultats per trobar feina del què han estudiat, i inclús els que 

busquen feina del què sigui es troben un mercat laboral massa marcat per la temporalitat.

: ens hem quedat a la comarca pràcticament sense zones d'oci nocturn, i això per unes 

certes franges d'edat és un problema. 

A part d'aquests problemes, com la resta de població de la zona es troben amb

transport públic i manca d'alguns serveis. 

potser podríem crear entre tots els municipis una mica de borsa d'ha
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. Ara mateix no hi ha mesures concretes. Algunes mesures possibles: Intermediar 
amb els propietaris de cases tancades i/o en venda, ajudes en el lloguer, oferta d'habitatges 

. Ampliar la freqüència de bus i tren, i que siguin realment compatibles amb estudis 

es treballa de forma 

I també aquella més social, la que fan una pobles més oberts i diversos com treballar la 
gualtat i també l’àmbit de treball 

A Darmós, la dificultat més gran és que la població està especialment envellida. Si fem 
d'allí. L'associació 

La Serra d'Almos sí compta amb una associació de joves que elabora l'oferta d'oci. 

Espanyol identifiquem les següents necessitats en els joves del nostre 

: troben dificultats per accedir al lloguer, inclús compra, d'habitatge en condicions, 

nys ha millorat considerablement, el fet de que encara no 

arribi la fibra òptica, o inclús amb zones de foscor en quan a dades mòbils, fa que alguns que 

teletreballarien des del poble, s'ho repensin i segueixin vivint a zones més poblades. 

tenen dificultats per trobar feina del què han estudiat, i inclús els que 

busquen feina del què sigui es troben un mercat laboral massa marcat per la temporalitat. 

: ens hem quedat a la comarca pràcticament sense zones d'oci nocturn, i això per unes 

A part d'aquests problemes, com la resta de població de la zona es troben amb problemes de 

potser podríem crear entre tots els municipis una mica de borsa d'habitatge 



 

 
 
 

destinat exclusivament per a joves que es vulguin emancipar. La Generalitat hauria d'aportar 

fort via ajudes directes als joves en zones amb perill de despoblament, o bé augmentar el parc 

públic del lloguer dedicat al jovent.

- Connectivitat: que la Generalitat faci arribar la fibra fins a l'últim racó de la Comarca. 

Nosaltres  com a Ajuntament estem enllestin un centre de coworking  destinat a aquells petits 

empresaris que no disposen de local propi i puguin tenir un espai al poble per a treballar 

condicions. 

- Laboral: Afavorir la contractació de jovent de la comarca, amb formació i sense per a poder

los arrelar al nostre territori. Apostar també per a la diversificació econòmica del territori per 

a fer-lo més atractiu al jovent i donar valor a 

garantir el relleu i fer més atractiu el sector per als joves.

- Oci: és complicat ja que depèn molt de la iniciativa privada, però hauríem de buscar la 

fórmula d'aconseguir tenir una zona, o vàries, d'oci nocturn

de marxar fora amb el perill que això suposa.

Altres: aposta ferma per línies de connexió intercomarcals d'autobosos amb molta més 

freqüència. Millora urgent de la r15 i augment de freqüències de busos i trens

 

*Regidoria de joventut la Palma d’Ebre

 
A) 
-Treball: Les dificultats en el món laboral són una problemàtica global, a les zones rurals, 
aquesta dificultat està agreujada per la manca d'oferta de feines qualificades.
 
-Habitatge: és una de les principals problemàtique
disposen de casa pròpia o familiar. No hi ha cases de lloguer, i les que hi ha a la venta no es 
troben en bon estat de conservació, o són molt cares.
 
-Associacionisme: Tot i residir pocs joves al municipi, els qu
caps de setmana, han creat una associació juvenil i fan activitats destinades a tota la població 
i estan fent una tasca de participació important.
 
-Convivència: Per ara no hi havia problemes d'inclusió, les famílies estr
estaven ben integrats al poble. D'un temps cap aquí, amb l'arribada d'homes joves sols ha 
començat a haver algun petit problema de convivència en hores d'oci nocturn.
 
-Digitalització: Pel que fa a la digitalització, el municipi di
raonable, també hi ha diversos punts wifi gratuïts en espais públics, i l'accés al telecentre per 
les persones que necessiten teletreballar, o fer ús d'aquest servei i no disposen d'internet a 
casa. 
 

 

destinat exclusivament per a joves que es vulguin emancipar. La Generalitat hauria d'aportar 

fort via ajudes directes als joves en zones amb perill de despoblament, o bé augmentar el parc 

públic del lloguer dedicat al jovent. 

a Generalitat faci arribar la fibra fins a l'últim racó de la Comarca. 

Nosaltres  com a Ajuntament estem enllestin un centre de coworking  destinat a aquells petits 

empresaris que no disposen de local propi i puguin tenir un espai al poble per a treballar 

Afavorir la contractació de jovent de la comarca, amb formació i sense per a poder

los arrelar al nostre territori. Apostar també per a la diversificació econòmica del territori per 

lo més atractiu al jovent i donar valor a la pagesia i ramaderia de la comarca per a 

garantir el relleu i fer més atractiu el sector per als joves. 

és complicat ja que depèn molt de la iniciativa privada, però hauríem de buscar la 

fórmula d'aconseguir tenir una zona, o vàries, d'oci nocturn a la comarca, ja que sempre han 

de marxar fora amb el perill que això suposa. 

aposta ferma per línies de connexió intercomarcals d'autobosos amb molta més 

freqüència. Millora urgent de la r15 i augment de freqüències de busos i trens

a Palma d’Ebre 

: Les dificultats en el món laboral són una problemàtica global, a les zones rurals, 
aquesta dificultat està agreujada per la manca d'oferta de feines qualificades.

és una de les principals problemàtiques que tenim al municipi, pels joves que no 
disposen de casa pròpia o familiar. No hi ha cases de lloguer, i les que hi ha a la venta no es 
troben en bon estat de conservació, o són molt cares. 

Tot i residir pocs joves al municipi, els que estan estudiant fora i venen els 
caps de setmana, han creat una associació juvenil i fan activitats destinades a tota la població 
i estan fent una tasca de participació important. 

Per ara no hi havia problemes d'inclusió, les famílies estrangeres i els seus fills 
estaven ben integrats al poble. D'un temps cap aquí, amb l'arribada d'homes joves sols ha 
començat a haver algun petit problema de convivència en hores d'oci nocturn.

Pel que fa a la digitalització, el municipi disposa de fibra òptica a un preu 
raonable, també hi ha diversos punts wifi gratuïts en espais públics, i l'accés al telecentre per 
les persones que necessiten teletreballar, o fer ús d'aquest servei i no disposen d'internet a 
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destinat exclusivament per a joves que es vulguin emancipar. La Generalitat hauria d'aportar 

fort via ajudes directes als joves en zones amb perill de despoblament, o bé augmentar el parc 

a Generalitat faci arribar la fibra fins a l'últim racó de la Comarca. 

Nosaltres  com a Ajuntament estem enllestin un centre de coworking  destinat a aquells petits 

empresaris que no disposen de local propi i puguin tenir un espai al poble per a treballar en 

Afavorir la contractació de jovent de la comarca, amb formació i sense per a poder-

los arrelar al nostre territori. Apostar també per a la diversificació econòmica del territori per 

la pagesia i ramaderia de la comarca per a 

és complicat ja que depèn molt de la iniciativa privada, però hauríem de buscar la 

a la comarca, ja que sempre han 

aposta ferma per línies de connexió intercomarcals d'autobosos amb molta més 

freqüència. Millora urgent de la r15 i augment de freqüències de busos i trens 

: Les dificultats en el món laboral són una problemàtica global, a les zones rurals, 
aquesta dificultat està agreujada per la manca d'oferta de feines qualificades. 

s que tenim al municipi, pels joves que no 
disposen de casa pròpia o familiar. No hi ha cases de lloguer, i les que hi ha a la venta no es 

e estan estudiant fora i venen els 
caps de setmana, han creat una associació juvenil i fan activitats destinades a tota la població 

angeres i els seus fills 
estaven ben integrats al poble. D'un temps cap aquí, amb l'arribada d'homes joves sols ha 
començat a haver algun petit problema de convivència en hores d'oci nocturn. 

sposa de fibra òptica a un preu 
raonable, també hi ha diversos punts wifi gratuïts en espais públics, i l'accés al telecentre per 
les persones que necessiten teletreballar, o fer ús d'aquest servei i no disposen d'internet a 



 

 
 
 

-Medi ambient: creiem que no és un tema que a nivell rural es vegi com una problemàtica 
concreta. Tot i la consciència que té el jovent de la problemàtica global.
 
-Igualtat: Pel que fa a la igualtat, s'estan fent diferents accions per visualitzar aquest tema i el 
jovent ho veu molt positivament.
 
B) 

Habitatge: S'haurien de crear estratègies per facilitar la rehabilitació de cases antigues i 
destinar-les a lloguer. 
 
Treball: Caldria fer una previsió a mitjà i llarg termini tenint en compte el tancament de la 
central nuclear d'Ascó, que dona feina a molta gent. A part de buscar noves empreses que es 
vulguin instal·lar al territori. 
 
Participació: En aquests moments estem en un moment dolç de participació al municipi, amb 
la creació l'any 2021 d'una associació juvenil, que està fent 
També participen activament de les activitats que tradicionalment organitzava l'ajuntament.
 
Igualtat: Esperem continuar fent accions que aportin visibilitat d'aquesta temàtica i que la 
societat s'obri a les diferències (rac
 
Inclusió: S'ha de continuar treballant en la inclusió dels nouvinguts. Des de l'ajuntament s'està 
oferint a tots els nouvinguts el servei d'acollida comarcal i ho veuen positivament. Però cal fer 
una especial incidència amb les persones que no disposen de permisos legals per treballar, i 
tot el què això comporta. 
 
 

*Regidoria de joventut de Vinebre

 

A) 

-Participació: En el nostre municipi tenim un greu problema de participació dels joves. Els 
joves de 12 a 18 anys no perta
canvi, els i les joves de 19 a 35 anys, la majoria esta en diveres associacions i tenen una 
participació i preocupació activa pel poble. 
 
-Població: Es nota que hi ha un arrelament rural, perq
queden i/o tornen al municipi en acabar els estudis. 
 
-Treball: El treball depèn molt de la comarca i/o zona on estem situades, però si hi hagués una 
millor mobilitat possiblement moltes de les joves es podrien queda
 
-Habitatge: En habitatge hi estem començant a treballar desde l'Ajuntament, ja que hi ha 
moltes cases buides però gairebé cap que es pugui llogar. 
 

B) 

-Habitatge/treball: La borsa d'habitatge, la borsa de treball i diferents cursos i 

 

e no és un tema que a nivell rural es vegi com una problemàtica 
concreta. Tot i la consciència que té el jovent de la problemàtica global. 

: Pel que fa a la igualtat, s'estan fent diferents accions per visualitzar aquest tema i el 
olt positivament. 

S'haurien de crear estratègies per facilitar la rehabilitació de cases antigues i 

Caldria fer una previsió a mitjà i llarg termini tenint en compte el tancament de la 
, que dona feina a molta gent. A part de buscar noves empreses que es 

 

En aquests moments estem en un moment dolç de participació al municipi, amb 
la creació l'any 2021 d'una associació juvenil, que està fent i proposant moltes activitats. 
També participen activament de les activitats que tradicionalment organitzava l'ajuntament.

Esperem continuar fent accions que aportin visibilitat d'aquesta temàtica i que la 
societat s'obri a les diferències (racials, de tendència sexual, etc.) 

S'ha de continuar treballant en la inclusió dels nouvinguts. Des de l'ajuntament s'està 
oferint a tots els nouvinguts el servei d'acollida comarcal i ho veuen positivament. Però cal fer 

b les persones que no disposen de permisos legals per treballar, i 

*Regidoria de joventut de Vinebre 

En el nostre municipi tenim un greu problema de participació dels joves. Els 
joves de 12 a 18 anys no pertanyen a cap associació ni col·laboren amb actes al municipi. En 
canvi, els i les joves de 19 a 35 anys, la majoria esta en diveres associacions i tenen una 
participació i preocupació activa pel poble.  

: Es nota que hi ha un arrelament rural, perquè la gran majoria dels i les joves es 
queden i/o tornen al municipi en acabar els estudis.  

: El treball depèn molt de la comarca i/o zona on estem situades, però si hi hagués una 
millor mobilitat possiblement moltes de les joves es podrien quedar al poble a viure.

: En habitatge hi estem començant a treballar desde l'Ajuntament, ja que hi ha 
moltes cases buides però gairebé cap que es pugui llogar.  

La borsa d'habitatge, la borsa de treball i diferents cursos i 
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e no és un tema que a nivell rural es vegi com una problemàtica 

: Pel que fa a la igualtat, s'estan fent diferents accions per visualitzar aquest tema i el 

S'haurien de crear estratègies per facilitar la rehabilitació de cases antigues i 

Caldria fer una previsió a mitjà i llarg termini tenint en compte el tancament de la 
, que dona feina a molta gent. A part de buscar noves empreses que es 

En aquests moments estem en un moment dolç de participació al municipi, amb 
i proposant moltes activitats. 

També participen activament de les activitats que tradicionalment organitzava l'ajuntament. 

Esperem continuar fent accions que aportin visibilitat d'aquesta temàtica i que la  

S'ha de continuar treballant en la inclusió dels nouvinguts. Des de l'ajuntament s'està 
oferint a tots els nouvinguts el servei d'acollida comarcal i ho veuen positivament. Però cal fer 

b les persones que no disposen de permisos legals per treballar, i 

En el nostre municipi tenim un greu problema de participació dels joves. Els 
nyen a cap associació ni col·laboren amb actes al municipi. En 

canvi, els i les joves de 19 a 35 anys, la majoria esta en diveres associacions i tenen una 

uè la gran majoria dels i les joves es 

: El treball depèn molt de la comarca i/o zona on estem situades, però si hi hagués una 
r al poble a viure. 

: En habitatge hi estem començant a treballar desde l'Ajuntament, ja que hi ha 

La borsa d'habitatge, la borsa de treball i diferents cursos i formacións que 



 

 
 
 

es fan desde el consell comarcal són eines molt potents. 
 
Una de les propostes sería tenir un pla d'habitatge a la comarca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eix - O C U P A C I Ó

Per conèixer quina és la realitat de l’estat de l’ocupac
consultat diferents documents anteriorment esmentats, dels quals podem extreure la 
diagnosi de la situació  que expliquem en aquest apartat. Començarem amb dades 
més concretes de la Ribera d’Ebre, obtingudes de l’estudi d
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre i de l’enquesta que vam publicar al nostre servei 

 

es fan desde el consell comarcal són eines molt potents.  

Una de les propostes sería tenir un pla d'habitatge a la comarca. 

C U P A C I Ó 

Per conèixer quina és la realitat de l’estat de l’ocupació dels joves de la comarca, s’han 
consultat diferents documents anteriorment esmentats, dels quals podem extreure la 
diagnosi de la situació  que expliquem en aquest apartat. Començarem amb dades 
més concretes de la Ribera d’Ebre, obtingudes de l’estudi del Pla de Reactivació 
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre i de l’enquesta que vam publicar al nostre servei 
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ió dels joves de la comarca, s’han 
consultat diferents documents anteriorment esmentats, dels quals podem extreure la 
diagnosi de la situació  que expliquem en aquest apartat. Començarem amb dades 

el Pla de Reactivació 
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre i de l’enquesta que vam publicar al nostre servei 



 

 
 
 

de Joventut i després compartirem  dades a nivell de territori i Catalunya, obtingudes 
del informe de l’observatori Català de la joventut.

 
*Segons el Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Ribera d'Ebre (2021). Activa 
Prospect SL i Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
 

Demografia i ocupació 

Gairebé un 20% de la població ocupada resident a la comarca l’any 2019 tenia el seu 
lloc de treball en una altra comarca. Aquest fet s’explica per la desindustrialització i 
l’escassa diversificació de l’economia comarcal. Per aquest motiu, la població que viu 
a la comarca i que desitja treballar en altres sectors econòmics depèn en gran mesura 
dels mercats laborals d’altres territoris, produint
relleu generacional en les empreses i en determinats sectors econòmics.

“Així, l’any 2019 per cada jove en el cohort que complia l’edat per entrar al mercat 
laboral (16-19 anys), hi havia 
prejubilació (60-65 anys). Aquest relleu és clau, no només pel fet de garantir la mà 
d’obra suficient per al teixit empresarial i garantir la seva viabilitat futura, sinó perquè 
els cohorts més joves só
notablement en la millora competitiva de l’economia comarcal i en els processos de 
digitalització i d’introducció d’innovacions.” 

Un dels col·lectius més afectats per aquesta situació és el dels 
taxa de participació en l’ocupació de la població jove és del 39,2% front el 
68,9% del grup de 30-44 anys

 

 

 

 

 

 

 

 

de Joventut i després compartirem  dades a nivell de territori i Catalunya, obtingudes 
del informe de l’observatori Català de la joventut. 

Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Ribera d'Ebre (2021). Activa 
Prospect SL i Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre  

Gairebé un 20% de la població ocupada resident a la comarca l’any 2019 tenia el seu 
ra comarca. Aquest fet s’explica per la desindustrialització i 

l’escassa diversificació de l’economia comarcal. Per aquest motiu, la població que viu 
a la comarca i que desitja treballar en altres sectors econòmics depèn en gran mesura 

s d’altres territoris, produint-se, d’aquesta manera, una manca de 
relleu generacional en les empreses i en determinats sectors econòmics.

Així, l’any 2019 per cada jove en el cohort que complia l’edat per entrar al mercat 
19 anys), hi havia dues persones del cohort que entraven en l’edat de la 

65 anys). Aquest relleu és clau, no només pel fet de garantir la mà 
d’obra suficient per al teixit empresarial i garantir la seva viabilitat futura, sinó perquè 

n els que tenen més estudis professionalitzadors, incidint 
notablement en la millora competitiva de l’economia comarcal i en els processos de 
digitalització i d’introducció d’innovacions.”  

Un dels col·lectius més afectats per aquesta situació és el dels joves. Així, la 
taxa de participació en l’ocupació de la població jove és del 39,2% front el 

44 anys 
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de Joventut i després compartirem  dades a nivell de territori i Catalunya, obtingudes 

Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Ribera d'Ebre (2021). Activa 

Gairebé un 20% de la població ocupada resident a la comarca l’any 2019 tenia el seu 
ra comarca. Aquest fet s’explica per la desindustrialització i 

l’escassa diversificació de l’economia comarcal. Per aquest motiu, la població que viu 
a la comarca i que desitja treballar en altres sectors econòmics depèn en gran mesura 

se, d’aquesta manera, una manca de 
relleu generacional en les empreses i en determinats sectors econòmics.  

Així, l’any 2019 per cada jove en el cohort que complia l’edat per entrar al mercat 
dues persones del cohort que entraven en l’edat de la 

65 anys). Aquest relleu és clau, no només pel fet de garantir la mà 
d’obra suficient per al teixit empresarial i garantir la seva viabilitat futura, sinó perquè 

n els que tenen més estudis professionalitzadors, incidint 
notablement en la millora competitiva de l’economia comarcal i en els processos de 

Així, la 
taxa de participació en l’ocupació de la població jove és del 39,2% front el 



 

 
 
 

Gairebé un 75% d’aquest col•lectiu està ocupat principalment en el sector Serveis. Un 
dels sectors econòmics on la comarca reg
Evidenciant, d’aquesta manera, com és aquest col•lectiu el que experimenta un 
deteriorament més notable en la seva participació en el mercat de treball.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a contrapartida, aquesta manca d’oportunitats laborals 
dels estudis professionalitzadors. “El seguiment dels estudis postobligatoris per part de 
la població jove de la comarca és clarament superior al de la resta de la demarcació i 
de Catalunya.” Aquest fet comporta una important acumula
generar oportunitats de desenvolupament a mig i llarg termini. Però, perquè el 
seguiment dels estudis professionalitzadors es converteixi en una oportunitat cal que la 
població jove de la comarca trobi oportunitats per a desenvo
en empreses de dimensió mitjana i gran, les quals permeten majors trajectòries 
professionals. No obstant, la Ribera d’Ebre no compta amb un volum suficient 
d’aquestes empreses, ja que el teixit empresarial de la comarca està forma
majoritàriament per empreses de petites dimensions. 

A la vegada, també es produeix una fuita de talent de tots aquells joves que han 
acabat els seus estudis postobligatoris davant de la manca d’oportunitats laborals que 
els permeten desenvolupar
gairebé 500 joves es matriculen en estudis universitaris als campus universitaris de 
Tarragona i Barcelona. Un 77% dels joves que estudien cicles formatius de grau 
superior i un 62% dels que estudien cicles de 

 

 

Gairebé un 75% d’aquest col•lectiu està ocupat principalment en el sector Serveis. Un 
dels sectors econòmics on la comarca registra un menor desenvolupament. 
Evidenciant, d’aquesta manera, com és aquest col•lectiu el que experimenta un 
deteriorament més notable en la seva participació en el mercat de treball.

Com a contrapartida, aquesta manca d’oportunitats laborals incentiva el seguiment 
dels estudis professionalitzadors. “El seguiment dels estudis postobligatoris per part de 
la població jove de la comarca és clarament superior al de la resta de la demarcació i 
de Catalunya.” Aquest fet comporta una important acumulació de capital humà que pot 
generar oportunitats de desenvolupament a mig i llarg termini. Però, perquè el 
seguiment dels estudis professionalitzadors es converteixi en una oportunitat cal que la 
població jove de la comarca trobi oportunitats per a desenvolupar-se professionalment 
en empreses de dimensió mitjana i gran, les quals permeten majors trajectòries 
professionals. No obstant, la Ribera d’Ebre no compta amb un volum suficient 
d’aquestes empreses, ja que el teixit empresarial de la comarca està forma
majoritàriament per empreses de petites dimensions.  

A la vegada, també es produeix una fuita de talent de tots aquells joves que han 
acabat els seus estudis postobligatoris davant de la manca d’oportunitats laborals que 
els permeten desenvolupar-se professionalment. Amb xifres, a la Ribera d’Ebre, 
gairebé 500 joves es matriculen en estudis universitaris als campus universitaris de 
Tarragona i Barcelona. Un 77% dels joves que estudien cicles formatius de grau 
superior i un 62% dels que estudien cicles de grau mig ho fan fora de la comarca.
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Gairebé un 75% d’aquest col•lectiu està ocupat principalment en el sector Serveis. Un 
istra un menor desenvolupament. 

Evidenciant, d’aquesta manera, com és aquest col•lectiu el que experimenta un 
deteriorament més notable en la seva participació en el mercat de treball. 

incentiva el seguiment 
dels estudis professionalitzadors. “El seguiment dels estudis postobligatoris per part de 
la població jove de la comarca és clarament superior al de la resta de la demarcació i 

ció de capital humà que pot 
generar oportunitats de desenvolupament a mig i llarg termini. Però, perquè el 
seguiment dels estudis professionalitzadors es converteixi en una oportunitat cal que la 

se professionalment 
en empreses de dimensió mitjana i gran, les quals permeten majors trajectòries 
professionals. No obstant, la Ribera d’Ebre no compta amb un volum suficient 
d’aquestes empreses, ja que el teixit empresarial de la comarca està format 

A la vegada, també es produeix una fuita de talent de tots aquells joves que han 
acabat els seus estudis postobligatoris davant de la manca d’oportunitats laborals que 

essionalment. Amb xifres, a la Ribera d’Ebre, 
gairebé 500 joves es matriculen en estudis universitaris als campus universitaris de 
Tarragona i Barcelona. Un 77% dels joves que estudien cicles formatius de grau 

grau mig ho fan fora de la comarca. 



 

 
 
 

D’aquesta manera, per evitar que les generacions més formades marxin del territori i 
les poguéssim retenir a la comarca s’hauria de proporcionar un entorn idoni per a la 
innovació i l’emprenedoria. Concretament, “el des
consolidació dels espais de coworking i vivers d’empresa són elements que poden 
ajudar a possibilitar l’arrelament de la població al territori i l’atracció de nova població i 
activitats econòmiques a la comarca.”

 

L’impacte de la Covid 

Amb l’arribada de la Covid
una nova càrrega sobre l’economia vulnerable que presentava, accentuant la dinàmica 
negativa dels últims anys. “Les dades d’evolució d’indicadors com els 
l’atur, el teixit empresarial o la contractació, evidencien com la Ribera d’Ebre no ha 
participat plenament en el procés de recuperació que s’ha donat entre els anys 2013 i 
2019.”  

Gràcies a la ruralitat de la comarca, al pes que han guan
l’estat de pandèmia i la irrupció amb força del teletreball, es pot afavorir la retenció i 
l’atracció de talent provinent d’altres espais metropolitans, així com també, l’augment 
de la demanda de professionals ultraespecialitz

 

Transport públic i oportunitats laborals

En un apartat de l’estudi es citava 
transport públic que dificulta la mobilitat tant interna com amb la resta de comarques 
de l’entorn”. “El dèficit se situa tant en
horaris”.  

Aquesta situació es fa més evident quan la població ha d’accedir a serveis 
especialitzats, als principals nodes formatius de proximitat, a la cultura, l’oci i a 
l’ocupació.  

El fet que hi hagi més pob
d’ocupació general de la comarca estava situada en el 59,5% per sota del 66,2% de la 
catalana) i que l’oferta de transport públic generi costos econòmics i de temps 
importants, els col•lectius socialm
transport públic, entre els quals trobem als joves, els suposarà un inconvenient en els 
diferents àmbits de la seva vida com accedir a una formació, feina… i de retruc, les 
seves oportunitats per desenvol
disminuïdes. 

*Per altra banda i segons el buidatge dels resultats de l’enquesta a la joventut per a 
l’elaboració del Pla comarcal de Joventut destaquem les següents dades: 

 

D’aquesta manera, per evitar que les generacions més formades marxin del territori i 
les poguéssim retenir a la comarca s’hauria de proporcionar un entorn idoni per a la 
innovació i l’emprenedoria. Concretament, “el desplegament de la tecnologia 5G i la 
consolidació dels espais de coworking i vivers d’empresa són elements que poden 
ajudar a possibilitar l’arrelament de la població al territori i l’atracció de nova població i 
activitats econòmiques a la comarca.” 

Amb l’arribada de la Covid-19 i els seus efectes sobre l’economia, la comarca ha patit 
una nova càrrega sobre l’economia vulnerable que presentava, accentuant la dinàmica 
negativa dels últims anys. “Les dades d’evolució d’indicadors com els 
l’atur, el teixit empresarial o la contractació, evidencien com la Ribera d’Ebre no ha 
participat plenament en el procés de recuperació que s’ha donat entre els anys 2013 i 

Gràcies a la ruralitat de la comarca, al pes que han guanyat aquests territoris durant 
l’estat de pandèmia i la irrupció amb força del teletreball, es pot afavorir la retenció i 
l’atracció de talent provinent d’altres espais metropolitans, així com també, l’augment 
de la demanda de professionals ultraespecialitzats. 

Transport públic i oportunitats laborals 

En un apartat de l’estudi es citava “La comarca presenta una important manca de 
transport públic que dificulta la mobilitat tant interna com amb la resta de comarques 
de l’entorn”. “El dèficit se situa tant en les destinacions com en la freqüència i els 

Aquesta situació es fa més evident quan la població ha d’accedir a serveis 
especialitzats, als principals nodes formatius de proximitat, a la cultura, l’oci i a 

El fet que hi hagi més població que llocs de treball generats (l’any 2019 la taxa 
d’ocupació general de la comarca estava situada en el 59,5% per sota del 66,2% de la 
catalana) i que l’oferta de transport públic generi costos econòmics i de temps 
importants, els col•lectius socialment més vulnerables i més dependents de l’oferta de 
transport públic, entre els quals trobem als joves, els suposarà un inconvenient en els 
diferents àmbits de la seva vida com accedir a una formació, feina… i de retruc, les 
seves oportunitats per desenvolupar-se plenament a la comarca es veuran 

Per altra banda i segons el buidatge dels resultats de l’enquesta a la joventut per a 
l’elaboració del Pla comarcal de Joventut destaquem les següents dades: 
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D’aquesta manera, per evitar que les generacions més formades marxin del territori i 
les poguéssim retenir a la comarca s’hauria de proporcionar un entorn idoni per a la 

plegament de la tecnologia 5G i la 
consolidació dels espais de coworking i vivers d’empresa són elements que poden 
ajudar a possibilitar l’arrelament de la població al territori i l’atracció de nova població i 

19 i els seus efectes sobre l’economia, la comarca ha patit 
una nova càrrega sobre l’economia vulnerable que presentava, accentuant la dinàmica 
negativa dels últims anys. “Les dades d’evolució d’indicadors com els llocs de treball, 
l’atur, el teixit empresarial o la contractació, evidencien com la Ribera d’Ebre no ha 
participat plenament en el procés de recuperació que s’ha donat entre els anys 2013 i 

yat aquests territoris durant 
l’estat de pandèmia i la irrupció amb força del teletreball, es pot afavorir la retenció i 
l’atracció de talent provinent d’altres espais metropolitans, així com també, l’augment 

“La comarca presenta una important manca de 
transport públic que dificulta la mobilitat tant interna com amb la resta de comarques 

les destinacions com en la freqüència i els 

Aquesta situació es fa més evident quan la població ha d’accedir a serveis 
especialitzats, als principals nodes formatius de proximitat, a la cultura, l’oci i a 

lació que llocs de treball generats (l’any 2019 la taxa 
d’ocupació general de la comarca estava situada en el 59,5% per sota del 66,2% de la 
catalana) i que l’oferta de transport públic generi costos econòmics i de temps 

ent més vulnerables i més dependents de l’oferta de 
transport públic, entre els quals trobem als joves, els suposarà un inconvenient en els 
diferents àmbits de la seva vida com accedir a una formació, feina… i de retruc, les 

se plenament a la comarca es veuran 

Per altra banda i segons el buidatge dels resultats de l’enquesta a la joventut per a 
l’elaboració del Pla comarcal de Joventut destaquem les següents dades:  



 

 
 
 

 
-  Quins canals utilitzen per la recerca de

Un gran percentatde de joves que estan en recerca de feina, concretament un 68,1%  
realitzen la recerca de feina per Internet,. Aquest fet evidencia que aquesta eina és 
una de les més utilitzades pels joves que han contestat, ja que des de la comodi
casa o del lloc que decideixin, poden cercar totes aquelles ofertes que els interessen i 
que encaixen amb les eves preferències i interessos, tant al territori com en àrees 
metropolitanes més grans. 

A la vegada, s’observa com, també cerquen feina d
currículum vitae a les empreses i a través de contactes. Aquest volum de respostes, 
un 43,5%,  vers aquesta via en la cerca de feina pot estar relacionat amb la dimensió 
del teixit empresarial de la comarca. 

En haver majoritàriament empreses de petites dimensions, permet que tothom coneg
a tothom i que el boca-orella sigui molt més eficient que en d’altres territoris on les 
empreses són de dimensió mitjana i gran.

També es pot observar com en menor mesura (12,1% de les 
cerquen feina a través del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, mitjançant el 
Dispositiu d’Inserció Laboral i l’Oficina Jove. Tot i que una part dels joves de la 
comarca coneixen els dos serveis, cal continuar treballant perquè tot aqu
decideix quedar-se a viure al territori o que cerca feina prop de casa, conegui aquests 
dos serveis i els utilitzi en el moment que vulgui iniciar un procés de recerca de feina, 
ja que en aquests trobarà més ofertes laborals existents al ter
de recerca de feina generalistes. 

 

 

- Respecte la pregunta en quins territoris estas en recerca de feina, 
Un 46,9% de les respostes mostren com els joves busquen feina tan dins el territori de 
comarques properes (Ribera d’Eb
zones més allunyades. Aquesta dada ens indica que la majoria de joves fan recerca de 
feina tan dins a la zona com fora de manera que segurament el que prioritzen es trobar 
feina independenment del llo

 

 

Quins canals utilitzen per la recerca de feina 

Un gran percentatde de joves que estan en recerca de feina, concretament un 68,1%  
realitzen la recerca de feina per Internet,. Aquest fet evidencia que aquesta eina és 
una de les més utilitzades pels joves que han contestat, ja que des de la comodi
casa o del lloc que decideixin, poden cercar totes aquelles ofertes que els interessen i 
que encaixen amb les eves preferències i interessos, tant al territori com en àrees 
metropolitanes més grans.  

A la vegada, s’observa com, també cerquen feina de manera presencial portant el seu 
currículum vitae a les empreses i a través de contactes. Aquest volum de respostes, 
un 43,5%,  vers aquesta via en la cerca de feina pot estar relacionat amb la dimensió 
del teixit empresarial de la comarca.  

oritàriament empreses de petites dimensions, permet que tothom coneg
orella sigui molt més eficient que en d’altres territoris on les 

empreses són de dimensió mitjana i gran. 

També es pot observar com en menor mesura (12,1% de les respostes) el joves 
cerquen feina a través del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, mitjançant el 
Dispositiu d’Inserció Laboral i l’Oficina Jove. Tot i que una part dels joves de la 
comarca coneixen els dos serveis, cal continuar treballant perquè tot aqu

se a viure al territori o que cerca feina prop de casa, conegui aquests 
dos serveis i els utilitzi en el moment que vulgui iniciar un procés de recerca de feina, 
ja que en aquests trobarà més ofertes laborals existents al territori que en els portals      
de recerca de feina generalistes.  

Respecte la pregunta en quins territoris estas en recerca de feina,  
Un 46,9% de les respostes mostren com els joves busquen feina tan dins el territori de 
comarques properes (Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat) i, també fora del territori a 

Aquesta dada ens indica que la majoria de joves fan recerca de 
feina tan dins a la zona com fora de manera que segurament el que prioritzen es trobar 
feina independenment del lloc.  
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Un gran percentatde de joves que estan en recerca de feina, concretament un 68,1%  
realitzen la recerca de feina per Internet,. Aquest fet evidencia que aquesta eina és 
una de les més utilitzades pels joves que han contestat, ja que des de la comoditat de 
casa o del lloc que decideixin, poden cercar totes aquelles ofertes que els interessen i 
que encaixen amb les eves preferències i interessos, tant al territori com en àrees 

e manera presencial portant el seu 
currículum vitae a les empreses i a través de contactes. Aquest volum de respostes, 
un 43,5%,  vers aquesta via en la cerca de feina pot estar relacionat amb la dimensió 

oritàriament empreses de petites dimensions, permet que tothom conegui 
orella sigui molt més eficient que en d’altres territoris on les 

respostes) el joves 
cerquen feina a través del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, mitjançant el 
Dispositiu d’Inserció Laboral i l’Oficina Jove. Tot i que una part dels joves de la 
comarca coneixen els dos serveis, cal continuar treballant perquè tot aquell jovent que 

se a viure al territori o que cerca feina prop de casa, conegui aquests 
dos serveis i els utilitzi en el moment que vulgui iniciar un procés de recerca de feina, 

ritori que en els portals      

 
Un 46,9% de les respostes mostren com els joves busquen feina tan dins el territori de 

re, Terra Alta i Priorat) i, també fora del territori a 
Aquesta dada ens indica que la majoria de joves fan recerca de 

feina tan dins a la zona com fora de manera que segurament el que prioritzen es trobar 



 

 
 
 

Un percentatge significatiu  d’un 36,8%, contesten només buscar feina dins la zona. 

 

 

 

És significatiu que tot i l’escassa oferta laboral de la comarca,  un 36,8%, busquen 
feina només dins la zona, davant el 16,2%  que només fer recerca a fora del t

Amb això podem concloure, juntament amb altres feedbacs que rebem del contacte 
amb joves que molts d’ells prefereixen treballar a la comarca i molts dels que viuen 
fora per motius laborals, tornarien si hi tinguéssin una oportunitat laboral.

Hi haurà els casos també d’alguns joves que anteposaran viure a la comarca i 
s’adaptaran a les feines que hi trobin i altres que sí que per motius de desenvolupar
professionalment trobaran les oportunitats fora del territori  amb la qual cosa  i 
corroborant el que  apuntava l’estudi que hem citat anteriorment sobre la reactivació 
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre, aquest fet produirà una fuita de talent cap a 
comarques més urbanes i major teixit empresarial

 

- Davant la pregunta si s’ha renunciat a alguna fe
mobilitat, de les 545 respostes del qüestionari el 74% contestaven que No. 

Amb això i també segons la pregunta anterior
important busqui feina al territori, davant una oportunitat laboral
desenvolupar-se a nivell professional serà un motiu de marxar del territori. S’evidencia 
de nou aquesta fuita de talent, no tant per les dificultats de mobilitat sinó per les 
dificultats que ofereix el territori que no permeten desenvolupar
nivell professional com acadèmic. 

 

 

 

 

 

Un percentatge significatiu  d’un 36,8%, contesten només buscar feina dins la zona. 

És significatiu que tot i l’escassa oferta laboral de la comarca,  un 36,8%, busquen 
feina només dins la zona, davant el 16,2%  que només fer recerca a fora del t

Amb això podem concloure, juntament amb altres feedbacs que rebem del contacte 
amb joves que molts d’ells prefereixen treballar a la comarca i molts dels que viuen 
fora per motius laborals, tornarien si hi tinguéssin una oportunitat laboral.

aurà els casos també d’alguns joves que anteposaran viure a la comarca i 
s’adaptaran a les feines que hi trobin i altres que sí que per motius de desenvolupar
professionalment trobaran les oportunitats fora del territori  amb la qual cosa  i 

el que  apuntava l’estudi que hem citat anteriorment sobre la reactivació 
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre, aquest fet produirà una fuita de talent cap a 
comarques més urbanes i major teixit empresarial. 

Davant la pregunta si s’ha renunciat a alguna feina o estudis per motius de 
mobilitat, de les 545 respostes del qüestionari el 74% contestaven que No. 

i també segons la pregunta anterior ens torna a indicar que encara que un % 
important busqui feina al territori, davant una oportunitat laboral 

se a nivell professional serà un motiu de marxar del territori. S’evidencia 
de nou aquesta fuita de talent, no tant per les dificultats de mobilitat sinó per les 
dificultats que ofereix el territori que no permeten desenvolupar-se plenament tant a 
nivell professional com acadèmic.  
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Un percentatge significatiu  d’un 36,8%, contesten només buscar feina dins la zona.  

És significatiu que tot i l’escassa oferta laboral de la comarca,  un 36,8%, busquen 
feina només dins la zona, davant el 16,2%  que només fer recerca a fora del territori. 

Amb això podem concloure, juntament amb altres feedbacs que rebem del contacte 
amb joves que molts d’ells prefereixen treballar a la comarca i molts dels que viuen 
fora per motius laborals, tornarien si hi tinguéssin una oportunitat laboral. 

aurà els casos també d’alguns joves que anteposaran viure a la comarca i 
s’adaptaran a les feines que hi trobin i altres que sí que per motius de desenvolupar-se 
professionalment trobaran les oportunitats fora del territori  amb la qual cosa  i 

el que  apuntava l’estudi que hem citat anteriorment sobre la reactivació 
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre, aquest fet produirà una fuita de talent cap a 

ina o estudis per motius de 
mobilitat, de les 545 respostes del qüestionari el 74% contestaven que No.  

ens torna a indicar que encara que un % 
 que li permeti 

se a nivell professional serà un motiu de marxar del territori. S’evidencia 
de nou aquesta fuita de talent, no tant per les dificultats de mobilitat sinó per les 

se plenament tant a 



 

 
 
 

Però, també s’han de tenir en compte els joves que si que han renunciat a estudiar/ 
una oferta de treball fora del territori perquè, s’evidencia de nou com el fet de presentar 
una important manca de transport públic, dificulta que els col·lectius socialment més 
vulnerables i més dependents d’aquesta tipologia de transport, entre els quals trobem 
als joves, tinguin que renunciar a estudiar allò que els agrada perquè no s’ofereix a la 
comarca o no poden accedir a un lloc de feina per no marxar del territori.

 

*Segons l’informe Situació laboral de la joventut elaborat a partir de les darreres dades 

de l’Enquesta de població activa del 4rt trimestre de 2021

En les dades obtingudes l’últim trimest
creixement la taxa d’ocupació juvenil
disminuït 2 punts percentuals respecte al trimestre anterior i ha recuperat 3,3 punts 
respecte el mateix trimestre de l’any anterior. Les pol
pandèmia sanitària originada per la COVID
contractes temporals i la fi de la temporada estival poden ser dos possibles causes 
d’aquest fet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Però, també s’han de tenir en compte els joves que si que han renunciat a estudiar/ 
una oferta de treball fora del territori perquè, s’evidencia de nou com el fet de presentar 

manca de transport públic, dificulta que els col·lectius socialment més 
vulnerables i més dependents d’aquesta tipologia de transport, entre els quals trobem 
als joves, tinguin que renunciar a estudiar allò que els agrada perquè no s’ofereix a la 

o no poden accedir a un lloc de feina per no marxar del territori.

*Segons l’informe Situació laboral de la joventut elaborat a partir de les darreres dades 

de l’Enquesta de població activa del 4rt trimestre de 2021 

En les dades obtingudes l’últim trimestre de 2021 observem que continua en 
taxa d’ocupació juvenil. Que se situa en el 46,6%. Tanmateix, ha 

disminuït 2 punts percentuals respecte al trimestre anterior i ha recuperat 3,3 punts 
respecte el mateix trimestre de l’any anterior. Les polítiques aplicades per fer front a la 
pandèmia sanitària originada per la COVID-19 que van provocar la suspensió de molts 
contractes temporals i la fi de la temporada estival poden ser dos possibles causes 
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Però, també s’han de tenir en compte els joves que si que han renunciat a estudiar/ 
una oferta de treball fora del territori perquè, s’evidencia de nou com el fet de presentar 

manca de transport públic, dificulta que els col·lectius socialment més 
vulnerables i més dependents d’aquesta tipologia de transport, entre els quals trobem 
als joves, tinguin que renunciar a estudiar allò que els agrada perquè no s’ofereix a la 

o no poden accedir a un lloc de feina per no marxar del territori. 

*Segons l’informe Situació laboral de la joventut elaborat a partir de les darreres dades 

re de 2021 observem que continua en 
. Que se situa en el 46,6%. Tanmateix, ha 

disminuït 2 punts percentuals respecte al trimestre anterior i ha recuperat 3,3 punts 
ítiques aplicades per fer front a la 

19 que van provocar la suspensió de molts 
contractes temporals i la fi de la temporada estival poden ser dos possibles causes 



 

 
 
 

Pel que fa a la taxa de te
persones joves que a les més grans; tanmateix un 46,6% dels joves assalariats tenen 
un contracte temporal.  En front d’aquesta dada, només un 14,7% de les persones 
assalariades de més de 29 anys es
elevat de contrractes temporals afectaria doncs majoritàriament a joves menors de 29 
anys. 

En funció del cicle econòmic existent, la contractació temporal es consolida com a 
forma de contractació habitual
de més de 29 anys, es manté com a minoritària.

 

 

 

 

 

  

 

 

Pel que fa al sector d’activitat, el sector dels serveis aglutina el 83,3% de les persones 
joves ocupades. En canvi, el sector de la indústria
la inversa. 

Pel que fa a la taxa d’atur, 
l’any anterior. Les possibles causes que expliquen aquest fet són la finalització dels 
contractes estivals. En xifres absolutes al territori català hi ha 147.900 joves a l’atur. 

Cal destacar de manera rellevant els següents aspectes:

- Des de 2020, la taxa d’atur femenina d’entre 16 i 29 anys és més alta que la 
masculina d’aquesta mateixa franja d’edat. 

-  l’atur afecta més als joves amb baixes qualificacions  (“
persones joves que com a màxim tenen estudis obligatoris és més del doble que la 
de les persones amb estudis postobligatoris”). 
element clau per tenir u

- Dins la població jove l’atur afecta més a les persones de nacionalitat estrangera
 

 

taxa de temporalitat, la contractació temporal afecta molt més a les 
persones joves que a les més grans; tanmateix un 46,6% dels joves assalariats tenen 
un contracte temporal.  En front d’aquesta dada, només un 14,7% de les persones 
assalariades de més de 29 anys es troben en aquesta situació. Aquest percentatge tan 
elevat de contrractes temporals afectaria doncs majoritàriament a joves menors de 29 

En funció del cicle econòmic existent, la contractació temporal es consolida com a 
forma de contractació habitual entre les persones joves. En canvi,  entre les persones 
de més de 29 anys, es manté com a minoritària. 

Pel que fa al sector d’activitat, el sector dels serveis aglutina el 83,3% de les persones 
joves ocupades. En canvi, el sector de la indústria i el de la construcció la relació és a 

, creix respecte al trimestre anterior però disminueix respecte 
l’any anterior. Les possibles causes que expliquen aquest fet són la finalització dels 

fres absolutes al territori català hi ha 147.900 joves a l’atur. 

Cal destacar de manera rellevant els següents aspectes: 

Des de 2020, la taxa d’atur femenina d’entre 16 i 29 anys és més alta que la 
masculina d’aquesta mateixa franja d’edat.  

ls joves amb baixes qualificacions  (“la taxa d’atur entre les 
persones joves que com a màxim tenen estudis obligatoris és més del doble que la 

amb estudis postobligatoris”). Per tant, “l’educació (...) és un 
element clau per tenir una posició relativament més segura en el mercat laboral”. 
Dins la població jove l’atur afecta més a les persones de nacionalitat estrangera
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, la contractació temporal afecta molt més a les 
persones joves que a les més grans; tanmateix un 46,6% dels joves assalariats tenen 
un contracte temporal.  En front d’aquesta dada, només un 14,7% de les persones 

troben en aquesta situació. Aquest percentatge tan 
elevat de contrractes temporals afectaria doncs majoritàriament a joves menors de 29 

En funció del cicle econòmic existent, la contractació temporal es consolida com a 
entre les persones joves. En canvi,  entre les persones 

Pel que fa al sector d’activitat, el sector dels serveis aglutina el 83,3% de les persones 
i el de la construcció la relació és a 

creix respecte al trimestre anterior però disminueix respecte 
l’any anterior. Les possibles causes que expliquen aquest fet són la finalització dels 

fres absolutes al territori català hi ha 147.900 joves a l’atur.  

Des de 2020, la taxa d’atur femenina d’entre 16 i 29 anys és més alta que la 

la taxa d’atur entre les 
persones joves que com a màxim tenen estudis obligatoris és més del doble que la 

“l’educació (...) és un 
na posició relativament més segura en el mercat laboral”.  

Dins la població jove l’atur afecta més a les persones de nacionalitat estrangera 



 

 
 
 

Amb xifres, el 6,2% de la població activa jove fa més d’un any que busca feina. Entre 
aquest col·lectiu, estar en 
conseqüències al llarg de tota la trajectòria laboral de l’individu

També es important destacar que entre la població jove menor de 29 anys la 
prestació per la cobertura de desocupació 
En el cas dels joves de més de 29 anys estaria al voltant del 37%.

Tot el recull de dades ens indiquen que els joves són un col.lectiu que ha 
rebut un impacte fort de la crisi i principalment  els joves menors de 29 anys. 

Pel que fa a la situació de l’emprenedoria

La Ribera d’Ebre esdevé un context poc favorable per a l’autoocupació i 
l’emprenedoria, ja que la creació d’ocupació a la comarca sempre ha depès de 
l’arribada d’inversions externes i, en menor mesura, de l’aprof
interns de la comarca i de l’impuls de projectes per part de la població i les institucions.  
La fuita de talent jove, també té molt a veure amb aquesta situació, ja que aquest 
col·lectiu és el que pot “generar un mercat de béns i ser
tecnologia i coneixement.” 

Des de l’any 2008, el treball per compte propi ha passat de les 2.265 a les 1.797 
afiliacions l’any 2019 i, s’ha situat en la segona comarca amb un nivell més baix 
d’emprenedoria del territori. 

 

 

Amb xifres, el 6,2% de la població activa jove fa més d’un any que busca feina. Entre 
aquest col·lectiu, estar en “una situació d’atur durant un període prolongat pot tenir 
conseqüències al llarg de tota la trajectòria laboral de l’individu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També es important destacar que entre la població jove menor de 29 anys la 
prestació per la cobertura de desocupació només arriba al voltant del 11% . 
En el cas dels joves de més de 29 anys estaria al voltant del 37%. 

Tot el recull de dades ens indiquen que els joves són un col.lectiu que ha 
rebut un impacte fort de la crisi i principalment  els joves menors de 29 anys. 

Pel que fa a la situació de l’emprenedoria 

La Ribera d’Ebre esdevé un context poc favorable per a l’autoocupació i 
l’emprenedoria, ja que la creació d’ocupació a la comarca sempre ha depès de 
l’arribada d’inversions externes i, en menor mesura, de l’aprofitament dels recursos 
interns de la comarca i de l’impuls de projectes per part de la població i les institucions.  
La fuita de talent jove, també té molt a veure amb aquesta situació, ja que aquest 

generar un mercat de béns i serveis més sofisticats incorporant 
 

Des de l’any 2008, el treball per compte propi ha passat de les 2.265 a les 1.797 
afiliacions l’any 2019 i, s’ha situat en la segona comarca amb un nivell més baix 
d’emprenedoria del territori.  
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Amb xifres, el 6,2% de la població activa jove fa més d’un any que busca feina. Entre 
“una situació d’atur durant un període prolongat pot tenir 

També es important destacar que entre la població jove menor de 29 anys la 
només arriba al voltant del 11% . 

Tot el recull de dades ens indiquen que els joves són un col.lectiu que ha 
rebut un impacte fort de la crisi i principalment  els joves menors de 29 anys.  

La Ribera d’Ebre esdevé un context poc favorable per a l’autoocupació i 
l’emprenedoria, ja que la creació d’ocupació a la comarca sempre ha depès de 

itament dels recursos 
interns de la comarca i de l’impuls de projectes per part de la població i les institucions.  
La fuita de talent jove, també té molt a veure amb aquesta situació, ja que aquest 

veis més sofisticats incorporant 

Des de l’any 2008, el treball per compte propi ha passat de les 2.265 a les 1.797 
afiliacions l’any 2019 i, s’ha situat en la segona comarca amb un nivell més baix 



 

 
 
 

*Aportació de la tècnica  d’atenció a l’emprenedoria del Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre  

Ens ha parlat de la seva experiència en l’atenció que realitza als joves emprenedors de 
la comarca i ens ha explicat que  durant l’any 2020 a la Ribera d’Ebre es
ajuts econòmics per joves emprenedors en el marc de les s
l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT
mateixes, va ser en el sector de la restauració, la psicologia, l’agricultura l’o
d’esdeveniments i l’ensenyament. La procedència dels joves era de diferents pobles 
de la comarca.  

Durant l’any 2021, aquesta xifra s’ha vist afectada per la crisi originada durant l’estat 
de pandèmia ocasionat per l
el marc del programa anteriorment indicat. 

Pel que fa a les mancances que observa la tècnica vers els joves als que atén, cal 
destacar que els hi fa falta un mínim de coneixements en gestió empresarial perquè 
tinguessin un mínim de formació en gestió empresarial bàsica 
interpretar els resultats de la seva empresa, puguin
gestoria només esdevingués un suport  
davant de l’administració (IVA, IRPF...). 

Alhora, també observa com molts joves tenen moltes dificultats per tramitar 
autònomament l’ajut econòmic i que necessiten molt acompanyament en la gestió de 
tràmits. 

Paral·lelament a aquest fet, també ha detectat algun jove que no h
endavant la seva idea empresarial per falta de finançament bancari.

A nivell d’emprenedoria i autoocupació, cal impulsar la diversificació de l’economia 
comarcal i posar en marxa instruments que donin suport a l’emprenedoria i a la 
visibilització de les iniciatives empresarials existents per tal d’impulsar la creació de 
noves empreses. 

Per altra banda, cal establir mecanismes per retenir el talent jove a la comarca i evitar 
que, un cop acabi els estudis professionalitzadors fora de la mateixa,
possibilitat de tornar i emprendre el seu negoci si així ho desitja. 

Conclourem aquest apartat d’ocupació ressaltant que de les 
regidories de Joventut, totes coincideixen  en l’apartat de treball en una
important a nivell comarcal la falta d’ocupació. 

Aquesta falta d’oportunitats laborals ocasiona que molts joves marxin a viure a zones 
més urbanes i ja s’hi quedin a viure la qual cosa complica l’arrelament rural al

A més també es important assenyalar la
que es dediquen al camp o l’interès per molts joves per la pagesia. Els baixos preus 

 

Aportació de la tècnica  d’atenció a l’emprenedoria del Consell Comarcal de la Ribera 

Ens ha parlat de la seva experiència en l’atenció que realitza als joves emprenedors de 
la comarca i ens ha explicat que  durant l’any 2020 a la Ribera d’Ebre es
ajuts econòmics per joves emprenedors en el marc de les subvencions 
l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. La tipologia de les 
mateixes, va ser en el sector de la restauració, la psicologia, l’agricultura l’o
d’esdeveniments i l’ensenyament. La procedència dels joves era de diferents pobles 

Durant l’any 2021, aquesta xifra s’ha vist afectada per la crisi originada durant l’estat 
de pandèmia ocasionat per la COVID-19 i, només s’han tramitat 2 ajuts econòmics en 
el marc del programa anteriorment indicat.  

Pel que fa a les mancances que observa la tècnica vers els joves als que atén, cal 
els hi fa falta un mínim de coneixements en gestió empresarial perquè 

m de formació en gestió empresarial bàsica i almenys poguessin 
ts de la seva empresa, puguin tramitar sols un ajut..., etc. I que la 

gestoria només esdevingués un suport  en tot el tema de presentació de documents 
tració (IVA, IRPF...).  

Alhora, també observa com molts joves tenen moltes dificultats per tramitar 
autònomament l’ajut econòmic i que necessiten molt acompanyament en la gestió de 

Paral·lelament a aquest fet, també ha detectat algun jove que no h
endavant la seva idea empresarial per falta de finançament bancari. 

A nivell d’emprenedoria i autoocupació, cal impulsar la diversificació de l’economia 
comarcal i posar en marxa instruments que donin suport a l’emprenedoria i a la 

ació de les iniciatives empresarials existents per tal d’impulsar la creació de 

Per altra banda, cal establir mecanismes per retenir el talent jove a la comarca i evitar 
que, un cop acabi els estudis professionalitzadors fora de la mateixa,
possibilitat de tornar i emprendre el seu negoci si així ho desitja.  

Conclourem aquest apartat d’ocupació ressaltant que de les aportacions de les 
totes coincideixen  en l’apartat de treball en una

a nivell comarcal la falta d’ocupació.  

Aquesta falta d’oportunitats laborals ocasiona que molts joves marxin a viure a zones 
més urbanes i ja s’hi quedin a viure la qual cosa complica l’arrelament rural al

A més també es important assenyalar la falta de relleu generacional en les famílies 
que es dediquen al camp o l’interès per molts joves per la pagesia. Els baixos preus 
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Aportació de la tècnica  d’atenció a l’emprenedoria del Consell Comarcal de la Ribera 

Ens ha parlat de la seva experiència en l’atenció que realitza als joves emprenedors de 
la comarca i ens ha explicat que  durant l’any 2020 a la Ribera d’Ebre es van tramitar 9 

ubvencions per afavorir 
UE. La tipologia de les 

mateixes, va ser en el sector de la restauració, la psicologia, l’agricultura l’organització 
d’esdeveniments i l’ensenyament. La procedència dels joves era de diferents pobles 

Durant l’any 2021, aquesta xifra s’ha vist afectada per la crisi originada durant l’estat 
2 ajuts econòmics en 

Pel que fa a les mancances que observa la tècnica vers els joves als que atén, cal 
els hi fa falta un mínim de coneixements en gestió empresarial perquè 

almenys poguessin 
tramitar sols un ajut..., etc. I que la 

el tema de presentació de documents 

Alhora, també observa com molts joves tenen moltes dificultats per tramitar 
autònomament l’ajut econòmic i que necessiten molt acompanyament en la gestió de 

Paral·lelament a aquest fet, també ha detectat algun jove que no ha pogut tirar 

A nivell d’emprenedoria i autoocupació, cal impulsar la diversificació de l’economia 
comarcal i posar en marxa instruments que donin suport a l’emprenedoria i a la 

ació de les iniciatives empresarials existents per tal d’impulsar la creació de 

Per altra banda, cal establir mecanismes per retenir el talent jove a la comarca i evitar 
que, un cop acabi els estudis professionalitzadors fora de la mateixa, tingui la 

aportacions de les 
totes coincideixen  en l’apartat de treball en una problemàtica 

Aquesta falta d’oportunitats laborals ocasiona que molts joves marxin a viure a zones 
més urbanes i ja s’hi quedin a viure la qual cosa complica l’arrelament rural als pobles.  

falta de relleu generacional en les famílies 
que es dediquen al camp o l’interès per molts joves per la pagesia. Els baixos preus 



 

 
 
 

que és paguen els fruits  i l’alt cost del mantiment de maquinàries i inversions a la terra 
fa que costi molt mantenir-se en 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que és paguen els fruits  i l’alt cost del mantiment de maquinàries i inversions a la terra 
se en l’agricultura. 
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que és paguen els fruits  i l’alt cost del mantiment de maquinàries i inversions a la terra 



 

 
 
 

 Eix- H A B I T A T G E
 

L’Emancipació juvenil va de la mà intrínseca de l’habitatge. Es esencial per la vida del 
jove. A Catalunya la taxa d’emancipació de la vida dels joves entre 16 i 29 anys es 
extremadament baixa, situan

Tot i l’abaratiment dels últims anys en el preu dels habitatges que s’havien desmesurat 
en el periode de “bombolla immobiliaria” pels voltants del 2007, la precarietat laboral, 
l’atur i la pèrdua de capacitat 
no han pogut aconseguit ajudar a l’emancipació i cada cop són més joves que 
continuen vivint als seus nuclis familiars ja que no és poden permetre aquesta 
necessitat tan vital a la seva vida. 

Han existit els darrers anys algunes mesures polítiques per fer front a aquesta 
circumstància com els habitatges de Protecció oficial o les ajudes al lloguer. No 
obstant els últims temps i difernents efectes de la crisi han suposat una disminució 
dràstica d’aquestes prestacions. 

Tot i això, segons les dades 
(EJC17) el jovent de les Terres de l’Ebre d’entre 15 i 34 anys és el que té la segona 
taxa d’emancipació més alta de Catalunya (49,1%), això mateix esdevé 
d’emancipació per a la població entre 20 i 24 anys (45,8%). L’emancipació primerenca 
es tradueix també en una major propensió a tenir descendència (el 37% de la població 
jove d’entre 25 i 34 anys en té, gairebé 4 punts per sobre la mitjana cata
banda, els preus immobiliaris més baixos, de l’altra, la inserció laboral en edats més 
primerenques que en altres àmbits i, en tercer lloc, el trasllat fora dels seus municipis 
de residència de les persones joves que volen cursar estudis super

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Agència Catalana de la Joventut)

 

 

H A B I T A T G E 

L’Emancipació juvenil va de la mà intrínseca de l’habitatge. Es esencial per la vida del 
jove. A Catalunya la taxa d’emancipació de la vida dels joves entre 16 i 29 anys es 
extremadament baixa, situant-se en un 18,6% a l’últim trimestre del 2020.

ment dels últims anys en el preu dels habitatges que s’havien desmesurat 
en el periode de “bombolla immobiliaria” pels voltants del 2007, la precarietat laboral, 
l’atur i la pèrdua de capacitat adquisitiva per l’increment del preu de la vida en general 
no han pogut aconseguit ajudar a l’emancipació i cada cop són més joves que 
continuen vivint als seus nuclis familiars ja que no és poden permetre aquesta 
necessitat tan vital a la seva vida.  

existit els darrers anys algunes mesures polítiques per fer front a aquesta 
circumstància com els habitatges de Protecció oficial o les ajudes al lloguer. No 
obstant els últims temps i difernents efectes de la crisi han suposat una disminució 

uestes prestacions.  

Tot i això, segons les dades de l’Enquesta de la Joventut de Catalunya del 2017
l jovent de les Terres de l’Ebre d’entre 15 i 34 anys és el que té la segona 

taxa d’emancipació més alta de Catalunya (49,1%), això mateix esdevé 
d’emancipació per a la població entre 20 i 24 anys (45,8%). L’emancipació primerenca 
es tradueix també en una major propensió a tenir descendència (el 37% de la població 
jove d’entre 25 i 34 anys en té, gairebé 4 punts per sobre la mitjana cata
banda, els preus immobiliaris més baixos, de l’altra, la inserció laboral en edats més 
primerenques que en altres àmbits i, en tercer lloc, el trasllat fora dels seus municipis 
de residència de les persones joves que volen cursar estudis superiors.

 

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Agència Catalana de la Joventut) 
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L’Emancipació juvenil va de la mà intrínseca de l’habitatge. Es esencial per la vida del 
jove. A Catalunya la taxa d’emancipació de la vida dels joves entre 16 i 29 anys es 

se en un 18,6% a l’últim trimestre del 2020. 

ment dels últims anys en el preu dels habitatges que s’havien desmesurat 
en el periode de “bombolla immobiliaria” pels voltants del 2007, la precarietat laboral, 

adquisitiva per l’increment del preu de la vida en general 
no han pogut aconseguit ajudar a l’emancipació i cada cop són més joves que 
continuen vivint als seus nuclis familiars ja que no és poden permetre aquesta 

existit els darrers anys algunes mesures polítiques per fer front a aquesta 
circumstància com els habitatges de Protecció oficial o les ajudes al lloguer. No 
obstant els últims temps i difernents efectes de la crisi han suposat una disminució 

de l’Enquesta de la Joventut de Catalunya del 2017 
l jovent de les Terres de l’Ebre d’entre 15 i 34 anys és el que té la segona 

taxa d’emancipació més alta de Catalunya (49,1%), això mateix esdevé amb la taxa 
d’emancipació per a la població entre 20 i 24 anys (45,8%). L’emancipació primerenca 
es tradueix també en una major propensió a tenir descendència (el 37% de la població 
jove d’entre 25 i 34 anys en té, gairebé 4 punts per sobre la mitjana catalana). d’una 
banda, els preus immobiliaris més baixos, de l’altra, la inserció laboral en edats més 
primerenques que en altres àmbits i, en tercer lloc, el trasllat fora dels seus municipis 

iors. 

 



 

 
 
 

El tema de l’habitatge també i acompanyat de la inserció laboral també afavoririen an 
alguns casos el fet de tenir fills 
d’aquest grup poblacional entre 25 i 34 anys té fills o filles (33,7%) i en el cas de les 
Terres de l’Ebre es troben per sobre d’aquesta mitjana, amb un percentatge del 37%; 
tot i això, no és un dels àmbits amb una taxa més alta.

Pel que respecta al fet de compartir pis a les Terres de l’Ebre la taxa seria del 8,8 % 
respecte el 13,3% a nivell de Catalunya. 

*Pel que respecta a les dades dades que vam recollir a l’e
que vam preparar de l’Oficina Comarcal i van contestar 546
que la van contestar continuaven vivint al domicili familiar, el 23,4% estava vivint 
durant la setmana fora del domicili familiar, això ens indica joves que per motius 
laborals o que segueixen formació postobligatòria a quilòmetr
cap de setmana i un 19,8% s’haurien emancipat. La resta van contestar altres opcions.

Respecte la pregunta dels seus interessos per habitatge cooperatiu o cohabitatge, 
majoritàriament no ho veien clar i amb un 49,5% afirmaven que v
informació.                                     

Per altra banda, i de manera significativa hem recollit 
de joventut de la Ribera d’Ebre
la diagnosi, i destaquem gairebé  tots i de manera unànime que el l tema de l’habitatge 
és una de les problemàtiques més importants a resoldre pel que respecta a la vida i 
emancipació dels joves dels pobles de la comarca.

Destaquen que a més de les dificultats de ll
circumstàncies d’atur i precarietat laboral dels joves que els dificulta aquesta 
emancipació hi ha un problema greu de falta d’habitatge per opció de compra i lloguer. 
Així doncs, ens trobem en pobles rurals on hi ha
cases molt  velles que necessitarien de rehabilitació per poder
lloguers o compra.  Sovint molts propietaris, alguns per qüestions sentimentals de 
mantenir les cases familiars tal com estan o altres ta
iniciativa per rehabilitar  no estan disponibles molts habitatges buits dels pobles. 

Cal dir també que més enllà del fet de l’emancipació, la situació de confinament per la 
Covid 19 viscuda l’últim any ha posat en accen
l’habitatge, tenen un impacte físic i psíquic sobre les persones.

Molts habitatges petits que han suposat haver de conviure en molts casos amuntegats 
amb poc espai personal, afegit a la situacions de  tensió, incertes
el que s’han  d’adaptar tots
casos, donant valor a les terrasses que permetien respirar a l’exterior i un seguit de 
canvis que han indicat que les condicions d’habitatge influeix
de la persona i que per tant, les desigualtats en materia d’habitatge repercuteixen 
directament sobre les persones. 

Això ha portat a pensar en moltes persones un possible canvi de vida a zones mes 
rurals, posant de valor la impor

 

El tema de l’habitatge també i acompanyat de la inserció laboral també afavoririen an 
alguns casos el fet de tenir fills En el conjunt de Catalunya, un terç de la po
d’aquest grup poblacional entre 25 i 34 anys té fills o filles (33,7%) i en el cas de les 
Terres de l’Ebre es troben per sobre d’aquesta mitjana, amb un percentatge del 37%; 
tot i això, no és un dels àmbits amb una taxa més alta. 

fet de compartir pis a les Terres de l’Ebre la taxa seria del 8,8 % 
respecte el 13,3% a nivell de Catalunya.  

*Pel que respecta a les dades dades que vam recollir a l’enquesta de joventut  enlínia 
que vam preparar de l’Oficina Comarcal i van contestar 546 joves el 50,5% dels joves 
que la van contestar continuaven vivint al domicili familiar, el 23,4% estava vivint 
durant la setmana fora del domicili familiar, això ens indica joves que per motius 
laborals o que segueixen formació postobligatòria a quilòmetres de casa i retornen el 
cap de setmana i un 19,8% s’haurien emancipat. La resta van contestar altres opcions.

Respecte la pregunta dels seus interessos per habitatge cooperatiu o cohabitatge, 
majoritàriament no ho veien clar i amb un 49,5% afirmaven que voldrien tenir més 

                                     

Per altra banda, i de manera significativa hem recollit les aportacions de les regidories 
de joventut de la Ribera d’Ebre que estan descrites anteriorment a l’apartat indicat  de 

i, i destaquem gairebé  tots i de manera unànime que el l tema de l’habitatge 
és una de les problemàtiques més importants a resoldre pel que respecta a la vida i 
emancipació dels joves dels pobles de la comarca. 

Destaquen que a més de les dificultats de llogar o comprar un habitatge donades les 
circumstàncies d’atur i precarietat laboral dels joves que els dificulta aquesta 
emancipació hi ha un problema greu de falta d’habitatge per opció de compra i lloguer. 
Així doncs, ens trobem en pobles rurals on hi ha moltes cases buides però que són 
cases molt  velles que necessitarien de rehabilitació per poder-les posar en opció a 
lloguers o compra.  Sovint molts propietaris, alguns per qüestions sentimentals de 
mantenir les cases familiars tal com estan o altres també per falta de poder adquisitiu o 
iniciativa per rehabilitar  no estan disponibles molts habitatges buits dels pobles. 

Cal dir també que més enllà del fet de l’emancipació, la situació de confinament per la 
Covid 19 viscuda l’últim any ha posat en accent que la mida, l’estat i condicions de 
l’habitatge, tenen un impacte físic i psíquic sobre les persones. 

Molts habitatges petits que han suposat haver de conviure en molts casos amuntegats 
amb poc espai personal, afegit a la situacions de  tensió, incertesa o confinament i en 
el que s’han  d’adaptar tots els espais de casa, habilitant pel teletreball en alguns 
casos, donant valor a les terrasses que permetien respirar a l’exterior i un seguit de 
canvis que han indicat que les condicions d’habitatge influeixen en la salut i benestar 
de la persona i que per tant, les desigualtats en materia d’habitatge repercuteixen 
directament sobre les persones.  

Això ha portat a pensar en moltes persones un possible canvi de vida a zones mes 
rurals, posant de valor la importància de la  natura i espais rurals.  
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El tema de l’habitatge també i acompanyat de la inserció laboral també afavoririen an 
En el conjunt de Catalunya, un terç de la població 

d’aquest grup poblacional entre 25 i 34 anys té fills o filles (33,7%) i en el cas de les 
Terres de l’Ebre es troben per sobre d’aquesta mitjana, amb un percentatge del 37%; 

fet de compartir pis a les Terres de l’Ebre la taxa seria del 8,8 % 

nquesta de joventut  enlínia 
joves el 50,5% dels joves 

que la van contestar continuaven vivint al domicili familiar, el 23,4% estava vivint 
durant la setmana fora del domicili familiar, això ens indica joves que per motius 

es de casa i retornen el 
cap de setmana i un 19,8% s’haurien emancipat. La resta van contestar altres opcions. 

Respecte la pregunta dels seus interessos per habitatge cooperatiu o cohabitatge, 
oldrien tenir més 

les aportacions de les regidories 
que estan descrites anteriorment a l’apartat indicat  de 

i, i destaquem gairebé  tots i de manera unànime que el l tema de l’habitatge 
és una de les problemàtiques més importants a resoldre pel que respecta a la vida i 

ogar o comprar un habitatge donades les 
circumstàncies d’atur i precarietat laboral dels joves que els dificulta aquesta 
emancipació hi ha un problema greu de falta d’habitatge per opció de compra i lloguer. 

moltes cases buides però que són 
les posar en opció a 

lloguers o compra.  Sovint molts propietaris, alguns per qüestions sentimentals de 
mbé per falta de poder adquisitiu o 

iniciativa per rehabilitar  no estan disponibles molts habitatges buits dels pobles.  

Cal dir també que més enllà del fet de l’emancipació, la situació de confinament per la 
t que la mida, l’estat i condicions de 

Molts habitatges petits que han suposat haver de conviure en molts casos amuntegats 
a o confinament i en 

espais de casa, habilitant pel teletreball en alguns 
casos, donant valor a les terrasses que permetien respirar a l’exterior i un seguit de 

en en la salut i benestar 
de la persona i que per tant, les desigualtats en materia d’habitatge repercuteixen 

Això ha portat a pensar en moltes persones un possible canvi de vida a zones mes 



 

 
 
 

Sumant a aquest fet les possibilitats del teletreball, es podria presentar una oportunitat 
per la comarca per fer front al despoblament, tot i que la falta d’oferta 
continua  sent una problemàtica

Per concloure aquest apartat de diagnosi de l’habitatge traslladem que vam mantenir 
una conversa amb la tècnica d’habitatge del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

En la seva aportació ens trasllada que són pocs els joves que els ultims 2
arribat al servei d’habitatge comarcal. Per una banda, la gestió d’ajudes al lloguer que 
es tramitaven anys anteriors han estat aturades els ultims anys i per altra banda, la 
demanda d’habitatge de lloguer és superior a l’oferta, tot i que hi ha molts habitatges 
vells o en un estat que no atreu als joves. Els joves busquen majoritàriament pisos en 
molt bon estat, moblats  i ja preparats per entrar a viure.  Qualsevol pis d’aquests quan 
queda disponible el relleu es immediat. 

Podem concloure d’aquest apartat que a 
d’habitatge en la mesura que sigui possible. Es un àmbit que requereix de molta 
inversió però s’ha fet palès que es de primera necessitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumant a aquest fet les possibilitats del teletreball, es podria presentar una oportunitat 
per la comarca per fer front al despoblament, tot i que la falta d’oferta 
continua  sent una problemàtica.   

oncloure aquest apartat de diagnosi de l’habitatge traslladem que vam mantenir 
la tècnica d’habitatge del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

En la seva aportació ens trasllada que són pocs els joves que els ultims 2
al servei d’habitatge comarcal. Per una banda, la gestió d’ajudes al lloguer que 

es tramitaven anys anteriors han estat aturades els ultims anys i per altra banda, la 
demanda d’habitatge de lloguer és superior a l’oferta, tot i que hi ha molts habitatges 
ells o en un estat que no atreu als joves. Els joves busquen majoritàriament pisos en 

molt bon estat, moblats  i ja preparats per entrar a viure.  Qualsevol pis d’aquests quan 
queda disponible el relleu es immediat.  

Podem concloure d’aquest apartat que a nivell comarcal caldrà emprendre polítiques 
d’habitatge en la mesura que sigui possible. Es un àmbit que requereix de molta 
inversió però s’ha fet palès que es de primera necessitat.  
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Sumant a aquest fet les possibilitats del teletreball, es podria presentar una oportunitat 
per la comarca per fer front al despoblament, tot i que la falta d’oferta d’habitatge 

oncloure aquest apartat de diagnosi de l’habitatge traslladem que vam mantenir 
la tècnica d’habitatge del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.  

En la seva aportació ens trasllada que són pocs els joves que els ultims 2-3 anys han 
al servei d’habitatge comarcal. Per una banda, la gestió d’ajudes al lloguer que 

es tramitaven anys anteriors han estat aturades els ultims anys i per altra banda, la 
demanda d’habitatge de lloguer és superior a l’oferta, tot i que hi ha molts habitatges 
ells o en un estat que no atreu als joves. Els joves busquen majoritàriament pisos en 

molt bon estat, moblats  i ja preparats per entrar a viure.  Qualsevol pis d’aquests quan 

nivell comarcal caldrà emprendre polítiques 
d’habitatge en la mesura que sigui possible. Es un àmbit que requereix de molta 



 

 
 
 

 Eix- E D U C A C I Ó
 

L’educació ocupa un paper cabdal 
i futures de la persona. D’una banda, la tria d’uns o altres estudis i els resultats 
acadèmics són elements que determinaran les oportunitats dels i les joves en el món 
laboral; de l’altra, i més enllà de 
persona incorpora l’aprenentatge d’habilitats i actituds que sumen en la configuració de 
les identitats i el seu desenvolupament personal. 

Des de l’Oficina Jove de la Ribera d’Ebre s’ofereix el servei espe
educativa. Aquest servei es presta de manera descentralitzada als 4 centres de 
secundària de la comarca, així com a la seu de l’Oficina, al Consell Comarcal. 

Es realitzen tallers a l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO
tallers i l’atenció personalitzada giren al voltant de diferents temàtiques com; 
l’acompanyament en la tria dels estudis, els tràmits ens les pre
o beques, així com altres tallers realitzats conjuntament amb la tècn
temàtica de transició escola

La comarca de la Ribera d’Ebre disposa dels següents espais formatius: 

A) CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, EDUCACIÓ ESPECIAL I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
 

 
CENTRE EDUCATIU 

 
INSTITUT JULIO 

ANTONIO 

 
INSTITUT DE FLIX 

 

E D U C A C I Ó 

L’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de les oportunitats presents 
i futures de la persona. D’una banda, la tria d’uns o altres estudis i els resultats 
acadèmics són elements que determinaran les oportunitats dels i les joves en el món 
laboral; de l’altra, i més enllà de l’ensenyament “formal”, l’educació integral de la 
persona incorpora l’aprenentatge d’habilitats i actituds que sumen en la configuració de 
les identitats i el seu desenvolupament personal.  

Des de l’Oficina Jove de la Ribera d’Ebre s’ofereix el servei específic en orientació 
educativa. Aquest servei es presta de manera descentralitzada als 4 centres de 
secundària de la comarca, així com a la seu de l’Oficina, al Consell Comarcal. 

Es realitzen tallers a l’alumnat de 3r i 4rt d’ESO, Cicles Formatius, PFI i B
tallers i l’atenció personalitzada giren al voltant de diferents temàtiques com; 
l’acompanyament en la tria dels estudis, els tràmits ens les pre-inscripcions, matrícules 
o beques, així com altres tallers realitzats conjuntament amb la tècn
temàtica de transició escola-treball. 

La comarca de la Ribera d’Ebre disposa dels següents espais formatius: 

CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, EDUCACIÓ ESPECIAL I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 
POBLACIÓ 

 
ESTUDIS QUE S’OFEREIXEN

 
Móra d’Ebre 

 
ESO  
BATXILLERAT  
FORMACIÓ PROFESSIONAL  

- PFI Auxiliar de Serralleria 
- PFI Auxiliar de Vendes, Oficina i 

Atenció al Públic 
- CFGM de Sistemes microinformàtica 

i xarxes  
- CFGM d’Atenció a persones en 

situació de dependència 
- CFGM Electromecànica de Vehicles 

Automòbils  
- CFGM Gestió Administrativa 
- CFGS d’Educació Infantil

 
 

Flix 
 
ESO  
BATXILLERAT  
FORMACIÓ PROFESSIONAL 

- PFI Auxiliar de Pintura
- CFGM Gestió Administrativa
- CFGM de manteniment 

Electromecànic  
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en el desenvolupament de les oportunitats presents 
i futures de la persona. D’una banda, la tria d’uns o altres estudis i els resultats 
acadèmics són elements que determinaran les oportunitats dels i les joves en el món 

l’ensenyament “formal”, l’educació integral de la 
persona incorpora l’aprenentatge d’habilitats i actituds que sumen en la configuració de 

cífic en orientació 
educativa. Aquest servei es presta de manera descentralitzada als 4 centres de 
secundària de la comarca, així com a la seu de l’Oficina, al Consell Comarcal.  

, Cicles Formatius, PFI i Batxillerat. Els 
tallers i l’atenció personalitzada giren al voltant de diferents temàtiques com; 

inscripcions, matrícules 
o beques, així com altres tallers realitzats conjuntament amb la tècnica ROJ en 

La comarca de la Ribera d’Ebre disposa dels següents espais formatius:  

CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, EDUCACIÓ ESPECIAL I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 

ESTUDIS QUE S’OFEREIXEN 

FORMACIÓ PROFESSIONAL   
PFI Auxiliar de Serralleria  
PFI Auxiliar de Vendes, Oficina i 

CFGM de Sistemes microinformàtica 

a persones en 
situació de dependència  
CFGM Electromecànica de Vehicles 

CFGM Gestió Administrativa  
CFGS d’Educació Infantil 

FORMACIÓ PROFESSIONAL  
PFI Auxiliar de Pintura 
CFGM Gestió Administrativa 
CFGM de manteniment 



 

 
 
 

 
IE 3 D’ABRIL 

 
COL·LEGI SANTA 

TERESA 
 

UEC EL TALLER 
 
 
 

ESCOLA D’ART  
 

 

 
 

CFA RIBERA D’EBRE 

 
JERONI DE MORAGAS 

  

 

 

 

 

 

 

- CFGS  de Sistemes Electrotècnics I 
Automatitzats 

 
Móra la Nova 

 
ESO  

 
Móra d’Ebre 

 
ESO 

 
Móra la Nova 

 
ESO 

 
 
 

Móra la Nova 

 
 

- CFGM esmalt sobre me
decoració ceràmica 

- CFGS esmalt artístic al foc sobre 
metall 

- BATXILLERAT artístic ( 
conjuntaments amb ins. Julio 
Antonio) 

 
 

Móra d’Ebre 

 
 
ENSENYAMENTS INICIALS I FORMACIÓ 
BÀSICA 

- LLENGUA CATALANA
- LLENGUA CASTELLANA
- GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA PER A PERSONES 
ADULTES (GESO) 

- FORMACIÓ INSTRUMENTAL
ENSENYAMENTS 
TRANSPROFESSIONALS 

- LLENGUA ANGLESA
- COMPETÈNCIA DIGITAL 

COMPETIC 
ENSENYAMENT PER A LA PREPARACIÓ 
DE PROVES D’ACCÉS 

- A CICLES FORMATIUS DE GRAU 
MITJÀ 

- A CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR 

 
Móra d’Ebre 

 
- CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
- CENTRE OCUPACIONAL 
- CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
- LLAR-RESIDÈNCIA 
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CFGS  de Sistemes Electrotècnics I 

CFGM esmalt sobre metall i 
 

CFGS esmalt artístic al foc sobre 

BATXILLERAT artístic ( 
conjuntaments amb ins. Julio 

ENSENYAMENTS INICIALS I FORMACIÓ 

LLENGUA CATALANA 
LLENGUA CASTELLANA 
GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA PER A PERSONES 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL 

LLENGUA ANGLESA 
COMPETÈNCIA DIGITAL 

ENSENYAMENT PER A LA PREPARACIÓ 

A CICLES FORMATIUS DE GRAU 

A CICLES FORMATIUS DE GRAU 

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL  
CENTRE OCUPACIONAL  
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL  

RESIDÈNCIA  



 

 
 
 

B) CENTRES DE FORMACIÓ
 

CENTRE 
 

-DISPOSITIU D’INSERCIÓ 
LABORAL DEL CONSELL 

COMARCAL DE LA RIBERA 
D’EBRE. PROJECTE 

“RIBERA D’EBRE VIVA”, 
ODL ASCÓ, CENTRE 

D’EMPRESES DE FLIX i 
ALTRES EMPRESES DE 
FORMACIÓ PRIVADES 

 

C) IDIOMES 
 

CENTRE 
CENTRE DE 

NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA DE LES 
TERRES DE L'EBRE 

ESCOLA OFICIAL 
D’IDIOMES 

RIBERA D’EBRE 

 

 La comarca disposa també d’altres espais formatius com poden ser les escoles de música, 
acadèmies de reforç escolar, centres de formació privats, club

 
 
QUÈ ESTUDIEN ELS JOVES DE LA COMARCA?

 

*Segons l’enquesta en línia realitzada per l’Oficina Jove
la van contestar estan estudiant. Pel que fa als estudis finalitzats: més de la meitat de 
les persones que l’han respòs tenen acabats estudis primaris, un 41,4% té acabada 
l’ESO i quan parlem d’estudis postobligatoris trobem que: un 26,9% de la mostra té el 
batxillerat, un 14,8% CFGM, un 2,9% CFGS, un 18.7% són graduats universitaris. A 
més a més un 8,6% també té

 

 

 

 

 

 

CENTRES DE FORMACIÓ 
 

POBLACIÓ 
 

FORMACIONS QUE S’OFE

COMARCAL DE LA RIBERA 

 
Móra d’Ebre 

 
Flix  

 
Ascó  

 
Cursos d’especialització vinculats als 
sectors econòmics de la comarca que 
milloren l’ocupabilitat de els/les 
treballadors/es. 

 
POBLACIÓ 

 
ESTUDIS QUE S’OFEREIXEN

 
Móra d’Ebre 

 
Català A1, A2, B1, B2, C1, C2

 
Móra d’Ebre 

 
ANGLÈS: A1, A2, B1, B2, B2.1, B2.2 i 
C1 
FRANCÈS: A1, A2 i B1 

La comarca disposa també d’altres espais formatius com poden ser les escoles de música, 
acadèmies de reforç escolar, centres de formació privats, clubs esportius, etc. 

QUÈ ESTUDIEN ELS JOVES DE LA COMARCA? 

Segons l’enquesta en línia realitzada per l’Oficina Jove un 69,4% de les persones que 
la van contestar estan estudiant. Pel que fa als estudis finalitzats: més de la meitat de 

han respòs tenen acabats estudis primaris, un 41,4% té acabada 
l’ESO i quan parlem d’estudis postobligatoris trobem que: un 26,9% de la mostra té el 
batxillerat, un 14,8% CFGM, un 2,9% CFGS, un 18.7% són graduats universitaris. A 
més a més un 8,6% també té títols de màster o postgrau. 
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FORMACIONS QUE S’OFEREIXEN 

Cursos d’especialització vinculats als 
ectors econòmics de la comarca que 

milloren l’ocupabilitat de els/les 

ESTUDIS QUE S’OFEREIXEN 

Català A1, A2, B1, B2, C1, C2 

ANGLÈS: A1, A2, B1, B2, B2.1, B2.2 i 

 

La comarca disposa també d’altres espais formatius com poden ser les escoles de música, 
s esportius, etc.  

un 69,4% de les persones que 
la van contestar estan estudiant. Pel que fa als estudis finalitzats: més de la meitat de 

han respòs tenen acabats estudis primaris, un 41,4% té acabada 
l’ESO i quan parlem d’estudis postobligatoris trobem que: un 26,9% de la mostra té el 
batxillerat, un 14,8% CFGM, un 2,9% CFGS, un 18.7% són graduats universitaris. A 



 

 
 
 

 

De les joves que a dia d’avui estan estudiant (394 joves de la mostra), el 32,5% 
estudia l’ESO, el 8,4% fa batxillerat, un 5,3% estudia CFGM, el 9,6% CFGS, el 29,7% 
estudia un grau universitari
oposició. La resta estudia PFI i Certificats de Professionalitat.

 

Font: enquesta en línia realitzada per l’Oficina Jove

D’aquestes 394 respostes, cal destacar que un 84,4% realitzen els estudis 
presencialment, un 12,3% realitzen els estudis en línia mentre que un 3,5% realitzen 
els estudis semipresencials.

 

Anem a veure ara els nivells i els tipus d’estudis de la població de 16
comarcal, de demarcació i de Catalunya. 

Població 16-64 anys segons n

Font: Actíva Prospect a partir del Cens de población i habitatge de l’INE.
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De les joves que a dia d’avui estan estudiant (394 joves de la mostra), el 32,5% 
estudia l’ESO, el 8,4% fa batxillerat, un 5,3% estudia CFGM, el 9,6% CFGS, el 29,7% 
estudia un grau universitari, el 6.1% estudia un postgrau o màster i el 3,3% estudia per a una 

oposició. La resta estudia PFI i Certificats de Professionalitat. 

Font: enquesta en línia realitzada per l’Oficina Jove 

D’aquestes 394 respostes, cal destacar que un 84,4% realitzen els estudis 
n 12,3% realitzen els estudis en línia mentre que un 3,5% realitzen 

els estudis semipresencials. 

Anem a veure ara els nivells i els tipus d’estudis de la població de 16-
comarcal, de demarcació i de Catalunya.  

64 anys segons nivel d’estudis (detall), 2011 

 

Font: Actíva Prospect a partir del Cens de población i habitatge de l’INE. 
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De les joves que a dia d’avui estan estudiant (394 joves de la mostra), el 32,5% 
estudia l’ESO, el 8,4% fa batxillerat, un 5,3% estudia CFGM, el 9,6% CFGS, el 29,7% 

rau o màster i el 3,3% estudia per a una 

 

D’aquestes 394 respostes, cal destacar que un 84,4% realitzen els estudis 
n 12,3% realitzen els estudis en línia mentre que un 3,5% realitzen 

-64 anys a nivell 



 

 
 
 

A nivell educatiu la tendència general a Catalunya és la d’uns itineraris formatius més 
curts en zones no urbanes, tal com s’apunta en l’
2017, de l’Agència Catalana de la Joventut. En aquesta enquesta s’ha identificat que 
els municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants són els que presenten taxes més baixes, 
a causa que es produeix un abandonament formatiu prematur 

Pel que fa als estudis obligatoris i a la formació professional, la Ribera d’Ebre es troba 
situada per damunt de la mitjana catalana. Però, si parlem d’estudis universitaris, la 
comarca es troba un punt per sota de la mitjana catalana.

Una de les possibles causes d’aquesta davallada de xifres podria estar relacionada 
amb l’escassa oferta formativa que s’ofereix al territori i amb les dificultats de mobilitat 
tant interna com amb els nexes formatius propers.

Tot i que aquestes dades recollides en el gràfic 
continua tal i com s’evidencia al gràfic 

Població 16-64 anys per tipus d’estudis, 2011

Font: Actíva Prospect a partir del Cens de población i habitatge de l’INE.

 

TRAJECTÒRIES EDUCATIVES 

 
Segons l’Enquesta a la Jove
Joventut,  l’àmbit de les Terres de l’Ebre és el que té un percentatge de retenció en el 
sistema educatiu, sobretot en les edats joves més primerenques. Un 45,7% dels i les 
joves d’entre 15 i 34 anys de le
de la mitjana catalana.  
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A nivell educatiu la tendència general a Catalunya és la d’uns itineraris formatius més 
curts en zones no urbanes, tal com s’apunta en l’Enquesta  a la Joventut de Catalunya 

, de l’Agència Catalana de la Joventut. En aquesta enquesta s’ha identificat que 
els municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants són els que presenten taxes més baixes, 
a causa que es produeix un abandonament formatiu prematur  

Pel que fa als estudis obligatoris i a la formació professional, la Ribera d’Ebre es troba 
situada per damunt de la mitjana catalana. Però, si parlem d’estudis universitaris, la 
comarca es troba un punt per sota de la mitjana catalana. 

s causes d’aquesta davallada de xifres podria estar relacionada 
amb l’escassa oferta formativa que s’ofereix al territori i amb les dificultats de mobilitat 
tant interna com amb els nexes formatius propers. 

Tot i que aquestes dades recollides en el gràfic són de l’any 2011, aquesta tendència 
continua tal i com s’evidencia al gràfic  

64 anys per tipus d’estudis, 2011 

 

población i habitatge de l’INE. 

TRAJECTÒRIES EDUCATIVES  

Segons l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017 de l’Agència Catalana de la 
Joventut,  l’àmbit de les Terres de l’Ebre és el que té un percentatge de retenció en el 
sistema educatiu, sobretot en les edats joves més primerenques. Un 45,7% dels i les 
joves d’entre 15 i 34 anys de les Terres de l’Ebre estudien, xifra tres punts per damunt 
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A nivell educatiu la tendència general a Catalunya és la d’uns itineraris formatius més 
la Joventut de Catalunya 

, de l’Agència Catalana de la Joventut. En aquesta enquesta s’ha identificat que 
els municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants són els que presenten taxes més baixes, 

Pel que fa als estudis obligatoris i a la formació professional, la Ribera d’Ebre es troba 
situada per damunt de la mitjana catalana. Però, si parlem d’estudis universitaris, la 

s causes d’aquesta davallada de xifres podria estar relacionada 
amb l’escassa oferta formativa que s’ofereix al territori i amb les dificultats de mobilitat 

són de l’any 2011, aquesta tendència 

ntut de Catalunya 2017 de l’Agència Catalana de la 
Joventut,  l’àmbit de les Terres de l’Ebre és el que té un percentatge de retenció en el 
sistema educatiu, sobretot en les edats joves més primerenques. Un 45,7% dels i les 

s Terres de l’Ebre estudien, xifra tres punts per damunt 



 

 
 
 

Pel que fa al grup d’entre 20 i 29 anys, les Terres de l’Ebre es troben lleugerament per 
sota de la mitjana de Catalunya, tot i així existeix una tendència d’una permanència 
prou rellevant en el sistema educatiu

“...els i les joves de municipis menors de 50.000 habitants (a excepció de l’Àmbit metropolità) veuen 
disminuïdes les seves possibilitats de cursar estudis postobligatoris. 

El resultat és que l’etapa educativa (i l
és menys prolongada que la dels i les joves metropolitans.

 

Cal destacar però, que les Terres de l’Ebre tenen el segon percentatge
població jove que no ha superat l’educació obligatòria però a la vegada és un dels 
territoris on la proporció de joves amb estudis universitaris és més baixa (17,4%), 
respecte al 28,5% de mitjana catalana. 

Segons l’enquesta, les tendències ob
sobretot dels municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants són les que presenten taxes 
més baixes d’estudis universitaris, segurament a causa d’una escassa oferta formativa 
no obligatòria que fa imprescindible una mob

 

 

 

Pel que fa al grup d’entre 20 i 29 anys, les Terres de l’Ebre es troben lleugerament per 
sota de la mitjana de Catalunya, tot i així existeix una tendència d’una permanència 
prou rellevant en el sistema educatiu.   

“...els i les joves de municipis menors de 50.000 habitants (a excepció de l’Àmbit metropolità) veuen 
disminuïdes les seves possibilitats de cursar estudis postobligatoris.  

El resultat és que l’etapa educativa (i la durada del nivell d’estudis) dels i de les joves d’aquests territoris 
és menys prolongada que la dels i les joves metropolitans.   

”Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020

 

 

 

 

 

 

 

Cal destacar però, que les Terres de l’Ebre tenen el segon percentatge
població jove que no ha superat l’educació obligatòria però a la vegada és un dels 
territoris on la proporció de joves amb estudis universitaris és més baixa (17,4%), 
respecte al 28,5% de mitjana catalana.  

Segons l’enquesta, les tendències observades indiquen que les persones joves 
sobretot dels municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants són les que presenten taxes 
més baixes d’estudis universitaris, segurament a causa d’una escassa oferta formativa 
no obligatòria que fa imprescindible una mobilitat.  
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Pel que fa al grup d’entre 20 i 29 anys, les Terres de l’Ebre es troben lleugerament per 
sota de la mitjana de Catalunya, tot i així existeix una tendència d’una permanència 

“...els i les joves de municipis menors de 50.000 habitants (a excepció de l’Àmbit metropolità) veuen 

a durada del nivell d’estudis) dels i de les joves d’aquests territoris 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 

Cal destacar però, que les Terres de l’Ebre tenen el segon percentatge més baix de 
població jove que no ha superat l’educació obligatòria però a la vegada és un dels 
territoris on la proporció de joves amb estudis universitaris és més baixa (17,4%), 

servades indiquen que les persones joves 
sobretot dels municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants són les que presenten taxes 
més baixes d’estudis universitaris, segurament a causa d’una escassa oferta formativa 



 

 
 
 

Per tant, les Terres de l’Ebre presenten una alta proporció de població de 15 a 34 anys 
que estudia (45,7%), i el segon territori de Catalunya amb menys joves que han 
abandonat els estudis. Tot i així, el percentatge de joves amb estudis univer
acabats és dels més baixos de Catalunya (17,4%).

 

Pel que fa a la comarca de la Ribera i segons 
la Ribera d’Ebre elaborat per la consultora Activa Prospect:  
postobligatoris per part de la població jove de la comarca és clarament superior al de 
la resta de la demarcació i de Catalunya”.
es desenvolupa només a la comarca ja que un 77% del jovent que estudien cicles 
formatius de grau superior i
fan fora d’ella.  

Pel que fa als ensenyaments universitaris, 
es matriculen en estudis universitaris als campus universitaris de Tarragona i 
Barcelona”.  

Aquest fet evidencia que les generacions més formades marxen del territori davant de 
la manca d’oportunitats laborals 

 
DIFICULTATS 
Pel que fa a les dificultats que presenta la comarca, des del Pla de reactivació 
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre s’identifi

• La manca de transport públic que dificulta la mobilitat interna i amb la resta de 
comarques veïnes 

• L’escassa oferta d’estudis professionalitzadors que ofereixen els centres 
educatius del territori.
 

 

Per tant, les Terres de l’Ebre presenten una alta proporció de població de 15 a 34 anys 
que estudia (45,7%), i el segon territori de Catalunya amb menys joves que han 
abandonat els estudis. Tot i així, el percentatge de joves amb estudis univer
acabats és dels més baixos de Catalunya (17,4%). 

Pel que fa a la comarca de la Ribera i segons el Pla de reactivació socioeconòmica de 
elaborat per la consultora Activa Prospect:  “El seguiment dels estudis 

t de la població jove de la comarca és clarament superior al de 
la resta de la demarcació i de Catalunya”. Cal destacar però que aquest seguiment no 
es desenvolupa només a la comarca ja que un 77% del jovent que estudien cicles 
formatius de grau superior i un 62% del que estudien cicles formatius de grau mitjà ho 

Pel que fa als ensenyaments universitaris, “gairebé 500 joves residents a la comarca 
es matriculen en estudis universitaris als campus universitaris de Tarragona i 

uest fet evidencia que les generacions més formades marxen del territori davant de 
la manca d’oportunitats laborals  

Pel que fa a les dificultats que presenta la comarca, des del Pla de reactivació 
socioeconòmica de la Ribera d’Ebre s’identifica a nivell general:  

La manca de transport públic que dificulta la mobilitat interna i amb la resta de 
comarques veïnes  
L’escassa oferta d’estudis professionalitzadors que ofereixen els centres 
educatius del territori. 
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Per tant, les Terres de l’Ebre presenten una alta proporció de població de 15 a 34 anys 
que estudia (45,7%), i el segon territori de Catalunya amb menys joves que han 
abandonat els estudis. Tot i així, el percentatge de joves amb estudis universitaris 

el Pla de reactivació socioeconòmica de 
“El seguiment dels estudis 

t de la població jove de la comarca és clarament superior al de 
Cal destacar però que aquest seguiment no 

es desenvolupa només a la comarca ja que un 77% del jovent que estudien cicles 
un 62% del que estudien cicles formatius de grau mitjà ho 

“gairebé 500 joves residents a la comarca 
es matriculen en estudis universitaris als campus universitaris de Tarragona i 

uest fet evidencia que les generacions més formades marxen del territori davant de 

Pel que fa a les dificultats que presenta la comarca, des del Pla de reactivació 

La manca de transport públic que dificulta la mobilitat interna i amb la resta de 

L’escassa oferta d’estudis professionalitzadors que ofereixen els centres 



 

 
 
 

A nivell de mobilitat, la limitaci
joves hagin de marxar fora de la comarca per seguir estudiar i, per tant, s’hagin de 
desplaçar diàriament o vivint fora. Això a la vegada, suposa que les joves no facin vida 
als seus pobles i que per ta

El fet que hi hagi deficiències en la xarxa de transport públic provoca que els 
col·lectius més vulnerables siguin els que es queden a estudiar a la comarca o que 
acabin abandonant els estudis perqu
necessaris   

Conseqüentment a l’escassa oferta formativa, es produeix una fuita de joves que no 
troben els estudis que volen realitzar a la comarca. La formació professional del 
territori es centra en l’electricitat, 
les activitats administratives, la gestió de xarxes informàtiques i els serveis 
socioculturals i a la comunitat. 

Aquesta escassa oferta formativa, a la vegada, genera desajustos entre les 
qualificacions de la població i el mercat de treball. És a dir, hi ha poca formació 
relacionada amb els sectors amb els que la Ribera d’Ebre presenta majors nivells 
d’especialització, per exemple, el sector agrari, l’àmbit turístic. 

 

FORMACIÓ NO REGLADA

Segons l’enquesta en línia elaborada per l’OJ, 
seu temps lliure a la formació no reglada, continuada o complementària.

A continuació podem veure un recull de les diferents formacions en les que estan 
interessats el jovent que va respondre l’enquesta en línia de l’OJ:  

 

A nivell de mobilitat, la limitació de l’oferta formativa té com a conseqüència que les 
joves hagin de marxar fora de la comarca per seguir estudiar i, per tant, s’hagin de 
desplaçar diàriament o vivint fora. Això a la vegada, suposa que les joves no facin vida 
als seus pobles i que per tant, tingui efectes en la seva vida social i associativa. 

El fet que hi hagi deficiències en la xarxa de transport públic provoca que els 
col·lectius més vulnerables siguin els que es queden a estudiar a la comarca o que 
acabin abandonant els estudis perquè no tenen els mitjans de desplaçament 

Conseqüentment a l’escassa oferta formativa, es produeix una fuita de joves que no 
troben els estudis que volen realitzar a la comarca. La formació professional del 
territori es centra en l’electricitat, la mecànica de l’automòbil, el manteniment industrial, 
les activitats administratives, la gestió de xarxes informàtiques i els serveis 
socioculturals i a la comunitat.  

Aquesta escassa oferta formativa, a la vegada, genera desajustos entre les 
ns de la població i el mercat de treball. És a dir, hi ha poca formació 

relacionada amb els sectors amb els que la Ribera d’Ebre presenta majors nivells 
d’especialització, per exemple, el sector agrari, l’àmbit turístic.  

FORMACIÓ NO REGLADA 

esta en línia elaborada per l’OJ, un 51,1% de les joves dediquen part del 
seu temps lliure a la formació no reglada, continuada o complementària.

A continuació podem veure un recull de les diferents formacions en les que estan 
a respondre l’enquesta en línia de l’OJ:   
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ó de l’oferta formativa té com a conseqüència que les 
joves hagin de marxar fora de la comarca per seguir estudiar i, per tant, s’hagin de 
desplaçar diàriament o vivint fora. Això a la vegada, suposa que les joves no facin vida 

nt, tingui efectes en la seva vida social i associativa.  

El fet que hi hagi deficiències en la xarxa de transport públic provoca que els 
col·lectius més vulnerables siguin els que es queden a estudiar a la comarca o que 

è no tenen els mitjans de desplaçament 

Conseqüentment a l’escassa oferta formativa, es produeix una fuita de joves que no 
troben els estudis que volen realitzar a la comarca. La formació professional del 

la mecànica de l’automòbil, el manteniment industrial, 
les activitats administratives, la gestió de xarxes informàtiques i els serveis 

Aquesta escassa oferta formativa, a la vegada, genera desajustos entre les 
ns de la població i el mercat de treball. És a dir, hi ha poca formació 

relacionada amb els sectors amb els que la Ribera d’Ebre presenta majors nivells 

un 51,1% de les joves dediquen part del 
seu temps lliure a la formació no reglada, continuada o complementària.  

A continuació podem veure un recull de les diferents formacions en les que estan 



 

 
 
 

 Eix- S A L U T 
 

No podem començar aquest apartat  sense fer referència a l’impacte que ha tingut la 
Covid ’19 en la salut. Si bé, no ens refereim a l’afectació del virus en els  joves ja que 
ha estat de menor incidència respecte la població més adulta i gran,  si que ha tingut 
afectacions de retruc la situació del confinament amb les restriccions de mobilitat  i la 
crisi econòmica esdevinguda. 

El col.lectiu de  joves ha viscut amb moltes dificultats aquesta situac
ha provocat  problemes emocionals de tristesa i angoixa en molts casos que han 
accentuat la tendència a l’empitjorament de la salut mental que ja es venia donant els 
darrers anys.   

Ens aproximem a les dades que presentem a continuació i
referència però que segurament a hores d’ara i amb la situació de pandèmia que 
comentàvem sabem que els indicadors tindran una tendència pitjor.

L’Enquesta de la Joventut de Catalunya 2017 (EJC 2017)
les condicions de salut de la gent jove a partir d’indicadors de salut força subjectius: la 
salut autopercebuda, el grau de satisfacció amb la vida i la salut psicosocial. 

La salut autopercebuda és un indicador d’autoavaluació de la salut que combina 
l’experiència subjectiva pel que fa a malalties i altres sensacions com l’esgotament. De 
mitjana, la meitat de la població jove de Catalunya considera que la seva salut és molt 
bona o excel·lent. La diferència entre àmbits territorials no és gaire gran, tot just 
oscil·la tres punts amunt o avall de la mitjana. El mateix s’esdevé si s’analitzen les 
dades a partir de la grandària del municipi. Les Terres de l’Ebre figuren per damunt 
d’aquesta mitjana, amb un 54,7% de joves que perceben la seva salut com a molt 
bona o excel·lent,  respecte el 51,4% de Catalunya.

La salut psicosocial defineix en quin grau la població se sent angoixada o deprimida. 
En aquest cas, a Catalunya un 42,5% de la població jove presenta alguna d’aquestes 
situacions. Les Terres de l’Ebre se situen per s
àmbits on el percentatge és més baix (35,9%). En aquest indicador, a diferència de 
l’anterior, són més rellevants les diferències en les grandàries municipals i la intensitat 
d’urbanització. L’àmbit Metropolità, Barcelon
10.000 habitants i els més densament poblats són els que presenten uns percentatges 
més elevats de població jove angoixada.

I pel que fa a les respostes del tercer apartat d’aquesta enquesta respecte la 
satisfacció amb la vida fan referència a una dimensió que va més enllà de l’absència 
de danys o malalties. Gairebé un 81% de la població jove catalana diu que la seva 
satisfacció amb la vida és d’un 7 o més. Les diferències entre àmbits territorials no són 
gaire acusades. Tot i així, les Terres de l’Ebre és l’àmbit on aquest percentatge és més 
baix (78,7%). Al contrari, els àmbits territorials on la població jove diu estar més 
satisfeta amb la vida són Ponent i Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals. Les 
diferències tornen a ser més destacades en relació amb les mides dels municipis i el 
tipus de poblament. Són els municipis més petits i les zones menys poblades els que 
presenten un percentatge més alt de joves que es declaren satisfets amb la vida, 
gairebé un 90%.  

 

No podem començar aquest apartat  sense fer referència a l’impacte que ha tingut la 
Covid ’19 en la salut. Si bé, no ens refereim a l’afectació del virus en els  joves ja que 

dència respecte la població més adulta i gran,  si que ha tingut 
afectacions de retruc la situació del confinament amb les restriccions de mobilitat  i la 
crisi econòmica esdevinguda.  

El col.lectiu de  joves ha viscut amb moltes dificultats aquesta situació d’aïllament que 
ha provocat  problemes emocionals de tristesa i angoixa en molts casos que han 
accentuat la tendència a l’empitjorament de la salut mental que ja es venia donant els 

Ens aproximem a les dades que presentem a continuació i que ens serveixen de 
referència però que segurament a hores d’ara i amb la situació de pandèmia que 
comentàvem sabem que els indicadors tindran una tendència pitjor. 

L’Enquesta de la Joventut de Catalunya 2017 (EJC 2017) permet aproximar
ns de salut de la gent jove a partir d’indicadors de salut força subjectius: la 

salut autopercebuda, el grau de satisfacció amb la vida i la salut psicosocial. 

és un indicador d’autoavaluació de la salut que combina 
bjectiva pel que fa a malalties i altres sensacions com l’esgotament. De 

mitjana, la meitat de la població jove de Catalunya considera que la seva salut és molt 
bona o excel·lent. La diferència entre àmbits territorials no és gaire gran, tot just 

tres punts amunt o avall de la mitjana. El mateix s’esdevé si s’analitzen les 
dades a partir de la grandària del municipi. Les Terres de l’Ebre figuren per damunt 
d’aquesta mitjana, amb un 54,7% de joves que perceben la seva salut com a molt 

ent,  respecte el 51,4% de Catalunya.  

defineix en quin grau la població se sent angoixada o deprimida. 
En aquest cas, a Catalunya un 42,5% de la població jove presenta alguna d’aquestes 
situacions. Les Terres de l’Ebre se situen per sota d’aquesta mitjana, i és un dels 
àmbits on el percentatge és més baix (35,9%). En aquest indicador, a diferència de 
l’anterior, són més rellevants les diferències en les grandàries municipals i la intensitat 
d’urbanització. L’àmbit Metropolità, Barcelona ciutat, els municipis més grans de 
10.000 habitants i els més densament poblats són els que presenten uns percentatges 
més elevats de població jove angoixada. 

I pel que fa a les respostes del tercer apartat d’aquesta enquesta respecte la 
fan referència a una dimensió que va més enllà de l’absència 

de danys o malalties. Gairebé un 81% de la població jove catalana diu que la seva 
satisfacció amb la vida és d’un 7 o més. Les diferències entre àmbits territorials no són 

Tot i així, les Terres de l’Ebre és l’àmbit on aquest percentatge és més 
baix (78,7%). Al contrari, els àmbits territorials on la població jove diu estar més 
satisfeta amb la vida són Ponent i Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals. Les 

ornen a ser més destacades en relació amb les mides dels municipis i el 
tipus de poblament. Són els municipis més petits i les zones menys poblades els que 
presenten un percentatge més alt de joves que es declaren satisfets amb la vida, 
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No podem començar aquest apartat  sense fer referència a l’impacte que ha tingut la 
Covid ’19 en la salut. Si bé, no ens refereim a l’afectació del virus en els  joves ja que 

dència respecte la població més adulta i gran,  si que ha tingut 
afectacions de retruc la situació del confinament amb les restriccions de mobilitat  i la 

ió d’aïllament que 
ha provocat  problemes emocionals de tristesa i angoixa en molts casos que han 
accentuat la tendència a l’empitjorament de la salut mental que ja es venia donant els 

que ens serveixen de 
referència però que segurament a hores d’ara i amb la situació de pandèmia que 

permet aproximar-se a 
ns de salut de la gent jove a partir d’indicadors de salut força subjectius: la 

salut autopercebuda, el grau de satisfacció amb la vida i la salut psicosocial.  

és un indicador d’autoavaluació de la salut que combina 
bjectiva pel que fa a malalties i altres sensacions com l’esgotament. De 

mitjana, la meitat de la població jove de Catalunya considera que la seva salut és molt 
bona o excel·lent. La diferència entre àmbits territorials no és gaire gran, tot just 

tres punts amunt o avall de la mitjana. El mateix s’esdevé si s’analitzen les 
dades a partir de la grandària del municipi. Les Terres de l’Ebre figuren per damunt 
d’aquesta mitjana, amb un 54,7% de joves que perceben la seva salut com a molt 

defineix en quin grau la població se sent angoixada o deprimida. 
En aquest cas, a Catalunya un 42,5% de la població jove presenta alguna d’aquestes 

ota d’aquesta mitjana, i és un dels 
àmbits on el percentatge és més baix (35,9%). En aquest indicador, a diferència de 
l’anterior, són més rellevants les diferències en les grandàries municipals i la intensitat 

a ciutat, els municipis més grans de 
10.000 habitants i els més densament poblats són els que presenten uns percentatges 

I pel que fa a les respostes del tercer apartat d’aquesta enquesta respecte la 
fan referència a una dimensió que va més enllà de l’absència 

de danys o malalties. Gairebé un 81% de la població jove catalana diu que la seva 
satisfacció amb la vida és d’un 7 o més. Les diferències entre àmbits territorials no són 

Tot i així, les Terres de l’Ebre és l’àmbit on aquest percentatge és més 
baix (78,7%). Al contrari, els àmbits territorials on la població jove diu estar més 
satisfeta amb la vida són Ponent i Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals. Les 

ornen a ser més destacades en relació amb les mides dels municipis i el 
tipus de poblament. Són els municipis més petits i les zones menys poblades els que 
presenten un percentatge més alt de joves que es declaren satisfets amb la vida, 



 

 
 
 

Aquests resultats poden estar relacionats sobretot amb les condicions i els estils de 
vida i les percepcions pròpies de les grans ciutats i àrees urbanes, així com també 
amb la situació laboral, la manca d’ingressos i les situacions d’estrès econòmic.

Aquestes gràfiques mostren la percepció del grau d’angoixa o sentir
cas de la primera i el nivell de percentatge de satisfacció davant la vida en la segona 
gràfica. 

 

    

            

Per altra banda i per recollir dades concretes de la Riber
respostes dels joves de l’enquesta enlínia del servei de Joventut
ens vam reunir amb les infermeres del Programa Salut i Escola

 

 

 

uests resultats poden estar relacionats sobretot amb les condicions i els estils de 
vida i les percepcions pròpies de les grans ciutats i àrees urbanes, així com també 
amb la situació laboral, la manca d’ingressos i les situacions d’estrès econòmic.

es gràfiques mostren la percepció del grau d’angoixa o sentir-se deprimit en el 
cas de la primera i el nivell de percentatge de satisfacció davant la vida en la segona 

Per altra banda i per recollir dades concretes de la Ribera d’Ebre vam analitzar les 
l’enquesta enlínia del servei de Joventut , així com també  

les infermeres del Programa Salut i Escola de la comarca.
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uests resultats poden estar relacionats sobretot amb les condicions i els estils de 
vida i les percepcions pròpies de les grans ciutats i àrees urbanes, així com també 
amb la situació laboral, la manca d’ingressos i les situacions d’estrès econòmic. 

se deprimit en el 
cas de la primera i el nivell de percentatge de satisfacció davant la vida en la segona 

 

 

a d’Ebre vam analitzar les 
, així com també  

de la comarca. 



 

 
 
 

Pel que respecta a la informació obtinguda de l’enquesta, davant l
seva percepció de quines creien que eren les principals  problemàtiques dels joves, 
destaquen el consum de tabac amb un 66,1%, seguit del consum d’alcohol i altres 
substàncies amb percentatges al voltant del 60% El seguirien l’addicció 
amb amb percentatges del 38% , també el joc en línea, en tercer lloc els trastorns 
emocionals com l’ansietat i  depressius amb un 22,9%  en quart lloc els trastorns 
alimentaris amb un 12,8 % i per últim amb un 8,6% malalties de transmissió 

 

    

En el cas de la pregunta sobre la seva percepció respecte les problemàtiques socials 
que influeixen directament sobre la salut van indicar de manera molt rellevant amb un 
68,3 %  l’assetjament escolar. Gran problemàtica i que ens consta a le
Joventut quan anem a fer tallers als centres educatius que ens trobem en aquesta 
realitat. Si bé  per una banda es veritat que cal saber diferenciar el bullyng ja que 
sovient s’utilitza aquest terme molt fàcilment per descriure qualsevol sit
de convivència o conflicte i a vegades són  situacions d’uns moments concrets,  sí que 
podem afirmar que identifiquem casos en algunes aules de manca de respecte 
d’alguns alumnes respecte altres i que perjudiquen una convivència sana dins la

En segon lloc i com es pot veure a la gràfica assenyalarien la desigualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. La violència masclista també es percebuda com una 
problemática pel 40,8 %, la seguirien la discriminació del col.lectiu LGTBI  amb un 
39,4%  seguit de la inseguretat ciutadana i l’assetjament laboral.

 

 

Pel que respecta a la informació obtinguda de l’enquesta, davant la pregunta sobre la 
seva percepció de quines creien que eren les principals  problemàtiques dels joves, 
destaquen el consum de tabac amb un 66,1%, seguit del consum d’alcohol i altres 
substàncies amb percentatges al voltant del 60% El seguirien l’addicció 
amb amb percentatges del 38% , també el joc en línea, en tercer lloc els trastorns 
emocionals com l’ansietat i  depressius amb un 22,9%  en quart lloc els trastorns 
alimentaris amb un 12,8 % i per últim amb un 8,6% malalties de transmissió 

En el cas de la pregunta sobre la seva percepció respecte les problemàtiques socials 
que influeixen directament sobre la salut van indicar de manera molt rellevant amb un 
68,3 %  l’assetjament escolar. Gran problemàtica i que ens consta a le
Joventut quan anem a fer tallers als centres educatius que ens trobem en aquesta 
realitat. Si bé  per una banda es veritat que cal saber diferenciar el bullyng ja que 
sovient s’utilitza aquest terme molt fàcilment per descriure qualsevol sit
de convivència o conflicte i a vegades són  situacions d’uns moments concrets,  sí que 
podem afirmar que identifiquem casos en algunes aules de manca de respecte 
d’alguns alumnes respecte altres i que perjudiquen una convivència sana dins la

En segon lloc i com es pot veure a la gràfica assenyalarien la desigualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. La violència masclista també es percebuda com una 
problemática pel 40,8 %, la seguirien la discriminació del col.lectiu LGTBI  amb un 

4%  seguit de la inseguretat ciutadana i l’assetjament laboral. 
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a pregunta sobre la 
seva percepció de quines creien que eren les principals  problemàtiques dels joves, 
destaquen el consum de tabac amb un 66,1%, seguit del consum d’alcohol i altres 
substàncies amb percentatges al voltant del 60% El seguirien l’addicció a les pantalles 
amb amb percentatges del 38% , també el joc en línea, en tercer lloc els trastorns 
emocionals com l’ansietat i  depressius amb un 22,9%  en quart lloc els trastorns 
alimentaris amb un 12,8 % i per últim amb un 8,6% malalties de transmissió sexual. 

 

En el cas de la pregunta sobre la seva percepció respecte les problemàtiques socials 
que influeixen directament sobre la salut van indicar de manera molt rellevant amb un 
68,3 %  l’assetjament escolar. Gran problemàtica i que ens consta a les tècniques de 
Joventut quan anem a fer tallers als centres educatius que ens trobem en aquesta 
realitat. Si bé  per una banda es veritat que cal saber diferenciar el bullyng ja que 
sovient s’utilitza aquest terme molt fàcilment per descriure qualsevol situació de falta 
de convivència o conflicte i a vegades són  situacions d’uns moments concrets,  sí que 
podem afirmar que identifiquem casos en algunes aules de manca de respecte 
d’alguns alumnes respecte altres i que perjudiquen una convivència sana dins la clase. 

En segon lloc i com es pot veure a la gràfica assenyalarien la desigualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. La violència masclista també es percebuda com una 
problemática pel 40,8 %, la seguirien la discriminació del col.lectiu LGTBI  amb un 



 

 
 
 

 

També i per incloure en la diagnosi d’aquest apartat ens vam reunir amb les 
infermeres del Programa Salut i Escola
són figures de referència en 
proximitat pels joves i des del Servei de Joventut hem considerat rellevant incloure la 
seva aportació en aquest apartat.

El programa Salut i Escola (PSiE) impulsat pel Departament d'Ensenyament i pel
Departament de Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant 
accions que promocionen hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc, i ajuden a 
detectar precoçment  problemes relacionats amb la salut. El centre educatiu, com a 
espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és 
també el lloc on es poden manifestar els signes d'alerta sobre problemes de salut, en 
els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'aju
intervenció adequada. Es tracta de professionals d’infermeria desplaçats al centre 
docent per fer atenció individual “consulta oberta” i sessions informatives i grupals a la 
classe.  

A la Ribera d’Ebre comptem amb dos professionals d’aquest programa q
durant un matí a la setmana als 4 centres de secundària que hi ha a la comarca.

L’aportació de les infermeres ha estat una font d’informació a tenir molt en compte 
quan parlem de salut en la franja de 12 a 18 anys aproximadament. 

Les aportacions a destacar que ens van fer les infermeres: 

- La situació viscuda de la Covid’19, ha marcat un abans i un després en la 
demanda d’atencions de la “consulta oberta”. Ens comentàven que el tema del 
confinament sembla que ha fet que els joves siguin més h
expressar el que els passa i també demanar cita per acudir a la consulta. 
 

 

També i per incloure en la diagnosi d’aquest apartat ens vam reunir amb les 
infermeres del Programa Salut i Escola de la Ribera d’Ebre. Aquestes professionals 
són figures de referència en temes de salut als centres educatius de secundària i de 
proximitat pels joves i des del Servei de Joventut hem considerat rellevant incloure la 
seva aportació en aquest apartat. 

El programa Salut i Escola (PSiE) impulsat pel Departament d'Ensenyament i pel
Departament de Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant 
accions que promocionen hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc, i ajuden a 
detectar precoçment  problemes relacionats amb la salut. El centre educatiu, com a 
espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és 
també el lloc on es poden manifestar els signes d'alerta sobre problemes de salut, en 
els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'aju
intervenció adequada. Es tracta de professionals d’infermeria desplaçats al centre 
docent per fer atenció individual “consulta oberta” i sessions informatives i grupals a la 

A la Ribera d’Ebre comptem amb dos professionals d’aquest programa q
durant un matí a la setmana als 4 centres de secundària que hi ha a la comarca.

L’aportació de les infermeres ha estat una font d’informació a tenir molt en compte 
quan parlem de salut en la franja de 12 a 18 anys aproximadament.  

cions a destacar que ens van fer les infermeres:  

La situació viscuda de la Covid’19, ha marcat un abans i un després en la 
demanda d’atencions de la “consulta oberta”. Ens comentàven que el tema del 
confinament sembla que ha fet que els joves siguin més hermètics i els costa més 
expressar el que els passa i també demanar cita per acudir a la consulta. 
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També i per incloure en la diagnosi d’aquest apartat ens vam reunir amb les 
de la Ribera d’Ebre. Aquestes professionals 

temes de salut als centres educatius de secundària i de 
proximitat pels joves i des del Servei de Joventut hem considerat rellevant incloure la 

El programa Salut i Escola (PSiE) impulsat pel Departament d'Ensenyament i pel 
Departament de Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant 
accions que promocionen hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc, i ajuden a 
detectar precoçment  problemes relacionats amb la salut. El centre educatiu, com a 
espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és 
també el lloc on es poden manifestar els signes d'alerta sobre problemes de salut, en 
els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda i 
intervenció adequada. Es tracta de professionals d’infermeria desplaçats al centre 
docent per fer atenció individual “consulta oberta” i sessions informatives i grupals a la 

A la Ribera d’Ebre comptem amb dos professionals d’aquest programa que fan atenció 
durant un matí a la setmana als 4 centres de secundària que hi ha a la comarca. 

L’aportació de les infermeres ha estat una font d’informació a tenir molt en compte 

La situació viscuda de la Covid’19, ha marcat un abans i un després en la 
demanda d’atencions de la “consulta oberta”. Ens comentàven que el tema del 

ermètics i els costa més 
expressar el que els passa i també demanar cita per acudir a la consulta.  



 

 
 
 

- En general, els joves s’han fet molt dependents del móvil i a consumir producte 
digital moltes hores i també producte que no els tocaria per edat. Per exem
citen el tema dels videojocs en línea, entre altres.
 

- Aquest consum digital excessiu i sense límits en molts casos s’allarga a altes hores 
de la nit  provocant una alteració preocupant dels hàbits de descans i son. No hi ha 
un bon descans reparador en 
 

- Això també ocasiona que s’aixequin tard i amb el temps tan just que en molts 
casos no tenen temps i arriben al centre educatiu sense haver esmorzat a casa. 
Alguns no esmorzen en tot el matí i altres aca
instituts productes de bollería i llaminadures. Aquí tenim una alteració alimentària  
preocupant. 

 
- També citen a les famílies i a la importància dels pares en posar límits.

 
- Pel que respecta als temes més sol.licitats a la con

* Dubtes sobre sexualitat, sobretot de mètodes anticonceptius

* Malestar emocional. Es fan consultes sobre altres coses i després de   
fons sorgeixen situacions  d’assetjament, temes de gènere, consums…

* Trastorns alimentaris. En el cas del
que ja no és tan un tema de gènere femení com havia estat, si no que 
també afecta als nois ja sigui per anorèxies, bulímies i casos en aquest 
cas de vigorèxia. Aquest culte al cos cada cop també té molt impacte en 
els nois i preguntes com 
augmentar musculatura?  

Tots aquests temes a part de tractar
amb el grup i en alguns es compta amb la col.laboració 
l’àmbit de la salut.  

Una altra de les accions també estan les campanyes per exemple sobre l’alcohol o el 
tabac, emmarcades en activitats al voltant dels dies mundials.

A part i en la seva tasca d’atenció  també fan derivacions de
necessari al Centre de Salut Mental i també és coordinen amb els Equips d’Atenció 
Psicopedagògica dels centres educatius.

Per altra banda, també comenten que s’ha incorporat als ABS un nou professional, el 
“referent de benestar emocional” i altres professionals específics com la llevadora o la 
dietista amb qui és poden coordinar i fer derivacions quan calgui.

Respecte als punts d’atenció en salut, a la Ribera d’Ebre es disposa de consultoris 
mèdics a tots els municipis, 3 Centres d
la Nova i Flix i també de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.

 

En general, els joves s’han fet molt dependents del móvil i a consumir producte 
digital moltes hores i també producte que no els tocaria per edat. Per exem
citen el tema dels videojocs en línea, entre altres. 

Aquest consum digital excessiu i sense límits en molts casos s’allarga a altes hores 
de la nit  provocant una alteració preocupant dels hàbits de descans i son. No hi ha 
un bon descans reparador en molts casos per afrontar el dia i el ritme acadèmic.

Això també ocasiona que s’aixequin tard i amb el temps tan just que en molts 
casos no tenen temps i arriben al centre educatiu sense haver esmorzat a casa. 
Alguns no esmorzen en tot el matí i altres acaben esmorzant als “bars” dels 
instituts productes de bollería i llaminadures. Aquí tenim una alteració alimentària  

També citen a les famílies i a la importància dels pares en posar límits.

Pel que respecta als temes més sol.licitats a la consulta serien:  
* Dubtes sobre sexualitat, sobretot de mètodes anticonceptius

* Malestar emocional. Es fan consultes sobre altres coses i després de   
fons sorgeixen situacions  d’assetjament, temes de gènere, consums…

* Trastorns alimentaris. En el cas dels trastorns alimentaris s’assenyala 
que ja no és tan un tema de gènere femení com havia estat, si no que 
també afecta als nois ja sigui per anorèxies, bulímies i casos en aquest 
cas de vigorèxia. Aquest culte al cos cada cop també té molt impacte en 

is i preguntes com quins són els aliments o què puc prendre per 
augmentar musculatura?  no són per a res aïllats. 

Tots aquests temes a part de tractar-los a les consultes també s’aborden a les classes 
amb el grup i en alguns es compta amb la col.laboració d’altres professionals de 

Una altra de les accions també estan les campanyes per exemple sobre l’alcohol o el 
tabac, emmarcades en activitats al voltant dels dies mundials. 

A part i en la seva tasca d’atenció  també fan derivacions de casos específics quan es 
necessari al Centre de Salut Mental i també és coordinen amb els Equips d’Atenció 
Psicopedagògica dels centres educatius. 

Per altra banda, també comenten que s’ha incorporat als ABS un nou professional, el 
ocional” i altres professionals específics com la llevadora o la 

dietista amb qui és poden coordinar i fer derivacions quan calgui. 

Respecte als punts d’atenció en salut, a la Ribera d’Ebre es disposa de consultoris 
mèdics a tots els municipis, 3 Centres d’Atenció Primària situats a Móra d’Ebre, Móra 
la Nova i Flix i també de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. 
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En general, els joves s’han fet molt dependents del móvil i a consumir producte 
digital moltes hores i també producte que no els tocaria per edat. Per exemple 

Aquest consum digital excessiu i sense límits en molts casos s’allarga a altes hores 
de la nit  provocant una alteració preocupant dels hàbits de descans i son. No hi ha 

molts casos per afrontar el dia i el ritme acadèmic. 

Això també ocasiona que s’aixequin tard i amb el temps tan just que en molts 
casos no tenen temps i arriben al centre educatiu sense haver esmorzat a casa. 

ben esmorzant als “bars” dels 
instituts productes de bollería i llaminadures. Aquí tenim una alteració alimentària  

També citen a les famílies i a la importància dels pares en posar límits. 

* Dubtes sobre sexualitat, sobretot de mètodes anticonceptius 

* Malestar emocional. Es fan consultes sobre altres coses i després de   
fons sorgeixen situacions  d’assetjament, temes de gènere, consums… 

s trastorns alimentaris s’assenyala 
que ja no és tan un tema de gènere femení com havia estat, si no que 
també afecta als nois ja sigui per anorèxies, bulímies i casos en aquest 
cas de vigorèxia. Aquest culte al cos cada cop també té molt impacte en 

quins són els aliments o què puc prendre per 

los a les consultes també s’aborden a les classes 
d’altres professionals de 

Una altra de les accions també estan les campanyes per exemple sobre l’alcohol o el 

casos específics quan es 
necessari al Centre de Salut Mental i també és coordinen amb els Equips d’Atenció 

Per altra banda, també comenten que s’ha incorporat als ABS un nou professional, el 
ocional” i altres professionals específics com la llevadora o la 

Respecte als punts d’atenció en salut, a la Ribera d’Ebre es disposa de consultoris 
’Atenció Primària situats a Móra d’Ebre, Móra 



 

 
 
 

Les dades que hem recollit en aquest apartat ens mostren que la salut es un terme 
molt ampli que afecta a nivell físic, psiquic, emocional i també e
Així que quan parlem de salut l’entendrem en un concepte ampli i integral ja que el cos 
i les emocions estan intrínsecament relacionats de manera que l’afectació d’un  
repercutirà sobre l’altre. 

A més hem de considerar que l’etapa 
en aquesta transició de infància a l’adolescència i de l’adolescència a la vida adulta, 
així que tot el suport familiar i acompanyament professional segur que esdevindran 
que sigui una millor transició.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades que hem recollit en aquest apartat ens mostren que la salut es un terme 
molt ampli que afecta a nivell físic, psiquic, emocional i també espiritual de la persona. 
Així que quan parlem de salut l’entendrem en un concepte ampli i integral ja que el cos 
i les emocions estan intrínsecament relacionats de manera que l’afectació d’un  

A més hem de considerar que l’etapa adolescent i jove es una etapa de molts canvis 
en aquesta transició de infància a l’adolescència i de l’adolescència a la vida adulta, 
així que tot el suport familiar i acompanyament professional segur que esdevindran 
que sigui una millor transició. 
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Les dades que hem recollit en aquest apartat ens mostren que la salut es un terme 
spiritual de la persona. 

Així que quan parlem de salut l’entendrem en un concepte ampli i integral ja que el cos 
i les emocions estan intrínsecament relacionats de manera que l’afectació d’un  

adolescent i jove es una etapa de molts canvis 
en aquesta transició de infància a l’adolescència i de l’adolescència a la vida adulta, 
així que tot el suport familiar i acompanyament professional segur que esdevindran 



 

 
 
 

 EIX -I N C L U S I Ó
 
 
 

• GÈNERE-IGUALTAT
 
De l’enquesta enlínia del servei de Joventut
opinen en 45,4% que és una problemàtica social la desigualtat entre homes i dones i  
en 40,8% la violència masclista seguit d
39,4%. També cal destacar el 31,5% dels joves a qui preocupa la inseguretat 
ciutadana.  Les feines de cura i treball domèstic són molt significatives en la 
desigualtat econòmica i social també en la població j
arriben els infants.  
 

      
 
Els resultats d’aquesta pregunta de l’enquesta ens serveixen clarament per abordar 
aquest apartat. 
 
Als resultats de l’Enquesta de Joventut 2017 mostra que només existeix igualtat 
d’oportunitats en la seva transició educativa i que persisteixen les desigualtats de 
gènere en la transició laboral, domiciliar i familiar. 
En el cas d’ells el projecte vital s’articula entorn la transició laboral i en el cas d’elles en 
la transició laboral i familia
major  nivell d’estudis això no és tradueix en un millor posicionament laboral respecte 
ells. 
 

 

I N C L U S I Ó 

IGUALTAT 

De l’enquesta enlínia del servei de Joventut del 2021 en recollim que els joves 
opinen en 45,4% que és una problemàtica social la desigualtat entre homes i dones i  
en 40,8% la violència masclista seguit de la discriminació del col·lectiu LGBTI amb un 
39,4%. També cal destacar el 31,5% dels joves a qui preocupa la inseguretat 
ciutadana.  Les feines de cura i treball domèstic són molt significatives en la 
desigualtat econòmica i social també en la població jove i s’accentuen sobretot quan 

Els resultats d’aquesta pregunta de l’enquesta ens serveixen clarament per abordar 

Als resultats de l’Enquesta de Joventut 2017 mostra que només existeix igualtat 
ts en la seva transició educativa i que persisteixen les desigualtats de 

gènere en la transició laboral, domiciliar i familiar.  
En el cas d’ells el projecte vital s’articula entorn la transició laboral i en el cas d’elles en 
la transició laboral i familiar. Tot i que les dones a Catalunya en general presenten un 
major  nivell d’estudis això no és tradueix en un millor posicionament laboral respecte 
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del 2021 en recollim que els joves 
opinen en 45,4% que és una problemàtica social la desigualtat entre homes i dones i  

e la discriminació del col·lectiu LGBTI amb un 
39,4%. També cal destacar el 31,5% dels joves a qui preocupa la inseguretat 
ciutadana.  Les feines de cura i treball domèstic són molt significatives en la 

ove i s’accentuen sobretot quan 

 

Els resultats d’aquesta pregunta de l’enquesta ens serveixen clarament per abordar 

Als resultats de l’Enquesta de Joventut 2017 mostra que només existeix igualtat 
ts en la seva transició educativa i que persisteixen les desigualtats de 

En el cas d’ells el projecte vital s’articula entorn la transició laboral i en el cas d’elles en 
r. Tot i que les dones a Catalunya en general presenten un 

major  nivell d’estudis això no és tradueix en un millor posicionament laboral respecte 



 

 
 
 

Les feines de cura i treball domèstic són molt significatives en la desigualtat econòmica 
i social també en la població jove i s’accentuen sobretot quan arriben els infants. 
 
També cita el concepte de la discriminació en quan a les violències àmbit en el qual  
també es detecten diferències en funció del gènere. Els homes viuen més episodis de 
violència física (11,5% ells i 6,4% elles) i es troben més exposats a situacions de 
violència o discriminacions per raó de color de pell o origen. 
 
Pel que fa a la violència masclista queda malauradament clar i amb diferència qui més 
la pateix i a les situacions extr
dones a mans d’homes. El passat 2021 a Catalunya van morir 16 dones  i es van 
interposar més de 11.000 denúncies per violencia masclista.  
 

Segons l’estudi de ‘Violències
elaborat l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) amb  vuit investigadores durant el 
2021 és destaquen algunes conclusions com: 
 
- Un 39,4% de les dones jov

masclista en el transcurs d’un any. Es tracta d’un percentatge de 21,8 punts 
superior que el que s’ha produït entre el total de dones, que és del 17,6%. 
Aquesta dada confirma 
són les grans víctimes de la violència.
Les VM declarades entre els altres grups d’edat són del 20,2% entre els 30 i 49 
anys; del 10,5% entre els 50 i els 65 anys; i del 5,7% a partir dels 65 anys.

- La violència psicològica és l
patit més formes de violència com són el control de les activitats, el vestir o el fet 
de parlar amb altres homes. D’altres circumstàncies que poden agreujar la 
victimització entre les joves són el fet d’
econòmicament dependents o de tenir diversitat funcional, assenyala l’estudi

- Comparant joves-adultes l’estudi també conclou que per a la joventut 
diverses formes de VM que no es conceben com a tant greus si es comparen 
com són percebudes entre els altres grups d’edat
“controlar on, amb qui i què fa a cada moment”, “no deixar que parli amb altres 
homes”, “clavar-li una bufetada, un cop, una empenta” o “no deixar que quedi o 
parli amb amistats o família”.

- La violència masclista 
perfils molt diferenciats en relació a les diferents variables independents han 
tingut  formes de victimització semblant.

- Pel que fa a la victimització
52,2% ha estat victimitzada, dada que canvia de forma molt important si han fet la 
secundària obligatòria (83,3%). I L’àmbit on estan més victimitzades és el de la no 
parella i el tipus de violència que més apareix é
 

 

Les feines de cura i treball domèstic són molt significatives en la desigualtat econòmica 
bé en la població jove i s’accentuen sobretot quan arriben els infants. 

També cita el concepte de la discriminació en quan a les violències àmbit en el qual  
també es detecten diferències en funció del gènere. Els homes viuen més episodis de 

sica (11,5% ells i 6,4% elles) i es troben més exposats a situacions de 
violència o discriminacions per raó de color de pell o origen.  

Pel que fa a la violència masclista queda malauradament clar i amb diferència qui més 
la pateix i a les situacions extremes que arriba la lacra de la violència amb les morts de 
dones a mans d’homes. El passat 2021 a Catalunya van morir 16 dones  i es van 
interposar més de 11.000 denúncies per violencia masclista.   

Violències masclistes en l’etapa juvenil a Catalunya
elaborat l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) amb  vuit investigadores durant el 
2021 és destaquen algunes conclusions com:  

Un 39,4% de les dones joves catalanes d’entre 16 i 29 anys ha patit violència 
en el transcurs d’un any. Es tracta d’un percentatge de 21,8 punts 

superior que el que s’ha produït entre el total de dones, que és del 17,6%. 
Aquesta dada confirma -segons les conclusions de l’estudi- que les dones joves 
són les grans víctimes de la violència. 
Les VM declarades entre els altres grups d’edat són del 20,2% entre els 30 i 49 
anys; del 10,5% entre els 50 i els 65 anys; i del 5,7% a partir dels 65 anys.
La violència psicològica és la que té més prevalença i les joves són les que han 
patit més formes de violència com són el control de les activitats, el vestir o el fet 
de parlar amb altres homes. D’altres circumstàncies que poden agreujar la 
victimització entre les joves són el fet d’estudiar, de treballar, de ser 
econòmicament dependents o de tenir diversitat funcional, assenyala l’estudi

adultes l’estudi també conclou que per a la joventut 
diverses formes de VM que no es conceben com a tant greus si es comparen 
com són percebudes entre els altres grups d’edat, com poden ser per exemple 
“controlar on, amb qui i què fa a cada moment”, “no deixar que parli amb altres 

li una bufetada, un cop, una empenta” o “no deixar que quedi o 
o família”. 

La violència masclista no afecta a un perfil de joves en concret. Joves amb
perfils molt diferenciats en relació a les diferents variables independents han 
tingut  formes de victimització semblant. 

la victimització afecta més als joves amb estudis primaris donat que el 
52,2% ha estat victimitzada, dada que canvia de forma molt important si han fet la 
secundària obligatòria (83,3%). I L’àmbit on estan més victimitzades és el de la no 
parella i el tipus de violència que més apareix és la violència sexual. 
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Les feines de cura i treball domèstic són molt significatives en la desigualtat econòmica 
bé en la població jove i s’accentuen sobretot quan arriben els infants.  

També cita el concepte de la discriminació en quan a les violències àmbit en el qual  
també es detecten diferències en funció del gènere. Els homes viuen més episodis de 

sica (11,5% ells i 6,4% elles) i es troben més exposats a situacions de 

Pel que fa a la violència masclista queda malauradament clar i amb diferència qui més 
emes que arriba la lacra de la violència amb les morts de 

dones a mans d’homes. El passat 2021 a Catalunya van morir 16 dones  i es van 

Catalunya’  que ha 
elaborat l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) amb  vuit investigadores durant el 

es catalanes d’entre 16 i 29 anys ha patit violència 
en el transcurs d’un any. Es tracta d’un percentatge de 21,8 punts 

superior que el que s’ha produït entre el total de dones, que és del 17,6%. 
que les dones joves 

Les VM declarades entre els altres grups d’edat són del 20,2% entre els 30 i 49 
anys; del 10,5% entre els 50 i els 65 anys; i del 5,7% a partir dels 65 anys. 

i les joves són les que han 
patit més formes de violència com són el control de les activitats, el vestir o el fet 
de parlar amb altres homes. D’altres circumstàncies que poden agreujar la 

estudiar, de treballar, de ser 
econòmicament dependents o de tenir diversitat funcional, assenyala l’estudi 

adultes l’estudi també conclou que per a la joventut hi ha 
diverses formes de VM que no es conceben com a tant greus si es comparen en 

, com poden ser per exemple 
“controlar on, amb qui i què fa a cada moment”, “no deixar que parli amb altres 

li una bufetada, un cop, una empenta” o “no deixar que quedi o 

. Joves amb 
perfils molt diferenciats en relació a les diferents variables independents han 

joves amb estudis primaris donat que el 
52,2% ha estat victimitzada, dada que canvia de forma molt important si han fet la 
secundària obligatòria (83,3%). I L’àmbit on estan més victimitzades és el de la no 

s la violència sexual.  



 

 
 
 

Per aquest motiu, és difícil saber si les dones que més victimització manifesten és 
perquè efectivament han estat més victimitzades o si és perquè identifiquen la 
violència masclista patida en major mesura.

 
Referent a aquest àmbit, cal destacar les dades recollides a través del Servei 
d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) i a les recollides des del Servei 
d’Atenció Integral (SAI), ja que ens donen una fotografia de la situació de les persones 
que viuen a la comarca.  Cal 
comarca són les que ens proporcionen aquests serveis del Consell Comarcal, Mossos 
d’Esquadra i Salut tenen la informació com a Terres de l’Ebre, amb la qual cosa no ens 
serveix per poder incloure-
 
Durant el 2021, d’acord amb les dades facilitades des del SIAD, aquest servei  ha atès  
a:  
- 193 dones de les quals 33 eren dones menors de 35 anys, representen un 17,1% 

del total. D’aquestes un total de 17 són menors de 29 an
entre 30 i 35 anys.  
Les consultes majoritàries han estat per atencions en l’àmbit psicològic i jurídic.

      Aquestes xifres són similars als últims dos anys.
 
Per altra banda en aquestes taules es reflecteixen les dades de Vio
ateses pels serveis socials i el Servei d’Informació i Atenció a la Dona. 
 
- Del total dels nous casos de VM al 2021, un total de 38 dones, 13 serien dones 

menors de 35 anys. (8 menors de 29 anys i 5 que estarien en la franja de 30 a 35 
anys). 

 
 

SERVEIS 
SOCIALS 

 

 

 

 

SIAD 

 

Per aquest motiu, és difícil saber si les dones que més victimització manifesten és 
perquè efectivament han estat més victimitzades o si és perquè identifiquen la 
violència masclista patida en major mesura. 

, cal destacar les dades recollides a través del Servei 
d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) i a les recollides des del Servei 
d’Atenció Integral (SAI), ja que ens donen una fotografia de la situació de les persones 
que viuen a la comarca.  Cal destacar que les úniques dades que podem segregar per 
comarca són les que ens proporcionen aquests serveis del Consell Comarcal, Mossos 
d’Esquadra i Salut tenen la informació com a Terres de l’Ebre, amb la qual cosa no ens 

-la en aquesta fotografia comarcal.  

Durant el 2021, d’acord amb les dades facilitades des del SIAD, aquest servei  ha atès  

193 dones de les quals 33 eren dones menors de 35 anys, representen un 17,1% 
del total. D’aquestes un total de 17 són menors de 29 anys i 16 dones de la franja 

Les consultes majoritàries han estat per atencions en l’àmbit psicològic i jurídic.
Aquestes xifres són similars als últims dos anys. 

Per altra banda en aquestes taules es reflecteixen les dades de Violència Masclista 
ateses pels serveis socials i el Servei d’Informació i Atenció a la Dona. 

Del total dels nous casos de VM al 2021, un total de 38 dones, 13 serien dones 
menors de 35 anys. (8 menors de 29 anys i 5 que estarien en la franja de 30 a 35 

TOTAL DONES ATESES VM 

Casos nous VM 2021 

Total casos activats emergència VM 
 

Dones VM de primària menors de 29 anys

Dones VM de Primària de 29 a 35 anys 

Total dones ateses VM 
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Per aquest motiu, és difícil saber si les dones que més victimització manifesten és 
perquè efectivament han estat més victimitzades o si és perquè identifiquen la 

, cal destacar les dades recollides a través del Servei 
d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) i a les recollides des del Servei 
d’Atenció Integral (SAI), ja que ens donen una fotografia de la situació de les persones 

destacar que les úniques dades que podem segregar per 
comarca són les que ens proporcionen aquests serveis del Consell Comarcal, Mossos 
d’Esquadra i Salut tenen la informació com a Terres de l’Ebre, amb la qual cosa no ens 

Durant el 2021, d’acord amb les dades facilitades des del SIAD, aquest servei  ha atès  

193 dones de les quals 33 eren dones menors de 35 anys, representen un 17,1% 
ys i 16 dones de la franja 

Les consultes majoritàries han estat per atencions en l’àmbit psicològic i jurídic. 

lència Masclista 
ateses pels serveis socials i el Servei d’Informació i Atenció a la Dona.  

Del total dels nous casos de VM al 2021, un total de 38 dones, 13 serien dones 
menors de 35 anys. (8 menors de 29 anys i 5 que estarien en la franja de 30 a 35 

35 

27 

2 
 

Dones VM de primària menors de 29 anys 4 

3 
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D’altra banda, la Ribera d’Ebre és una comarca on, tradicionalment, les persones 
LGBTI+ han marxat a viure fora, a ciutats, i aquest aspecte ha contribuït a fer que no 
sigui plural en diversos aspectes com l’afectiu, sent estrany veure
homosexual agafada de la mà o bé una persona trans anant a l’escola vestida del 
gènere sentit. Aquesta casuística ens ha obligat a posar més accent en aquesta 
temàtica i a treballar-la especialment des de diversos àmbits, perspectives i projectes. 
 
Les dades de les atencions individuals dutes a terme des del SAI, d’acord amb la 
informació facilitada pel servei el  2021 són: 
  

De 16 a 25 anys 

Expedient 1. (Informació i 
orientació) 
  
Expedient 2. 
(Acompanyament 
emocional) 
  
Expedient 3. 
(Acompanyament 
emocional) 

  
  
D’altra banda, i pel que fa a les intervencions comunitàries del 2021 dutes a terme des 
del SAI cal destacar les intervencions als instituts, biblioteques, ajuntaments, escoles, 
instituts i altres activitats diverses com el cicle de xerrade
infància i l’adolescència en la identitat i expressió de gènere:
 
Cal destacar el treball en xarxa des de l’Oficina Jove amb el Servei d’Informació i 
Assessorament a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral (SAI). D’aque
en surt una feina coordinada i consensuada a partir de professionals que dominen  la 
seva àrea i que ens permet poder ser més oberts i plurals a l’hora de definir les 
accions.  

 

Casos nous VM 2021 

Dones VM SIAD menors de 29 anys 

Dones CM SIAD de 29 a 35 anys 

D’altra banda, la Ribera d’Ebre és una comarca on, tradicionalment, les persones 
LGBTI+ han marxat a viure fora, a ciutats, i aquest aspecte ha contribuït a fer que no 

lural en diversos aspectes com l’afectiu, sent estrany veure
homosexual agafada de la mà o bé una persona trans anant a l’escola vestida del 
gènere sentit. Aquesta casuística ens ha obligat a posar més accent en aquesta 

la especialment des de diversos àmbits, perspectives i projectes. 

Les dades de les atencions individuals dutes a terme des del SAI, d’acord amb la 
informació facilitada pel servei el  2021 són:  

De 25 a 35 
anys 

De 35 a 45 
anys 

Més de 

Expedient 1. (Informació i Expedient 4. 
(Informació i 
orientació) 
  
Expedient 5. 
(Atenció i 
assessorament 
professional) 

  Expedient 6. 
(Orientació i 
assessorament)

D’altra banda, i pel que fa a les intervencions comunitàries del 2021 dutes a terme des 
del SAI cal destacar les intervencions als instituts, biblioteques, ajuntaments, escoles, 
instituts i altres activitats diverses com el cicle de xerrades sobre l’acompanyament a la 
infància i l’adolescència en la identitat i expressió de gènere: 

Cal destacar el treball en xarxa des de l’Oficina Jove amb el Servei d’Informació i 
Assessorament a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral (SAI). D’aque
en surt una feina coordinada i consensuada a partir de professionals que dominen  la 
seva àrea i que ens permet poder ser més oberts i plurals a l’hora de definir les 
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18 

4 

2 

D’altra banda, la Ribera d’Ebre és una comarca on, tradicionalment, les persones 
LGBTI+ han marxat a viure fora, a ciutats, i aquest aspecte ha contribuït a fer que no 

lural en diversos aspectes com l’afectiu, sent estrany veure-hi una parella 
homosexual agafada de la mà o bé una persona trans anant a l’escola vestida del 
gènere sentit. Aquesta casuística ens ha obligat a posar més accent en aquesta 

la especialment des de diversos àmbits, perspectives i projectes.  

Les dades de les atencions individuals dutes a terme des del SAI, d’acord amb la 

Més de 55 anys 

Expedient 6. 
(Orientació i 

ssorament) 

D’altra banda, i pel que fa a les intervencions comunitàries del 2021 dutes a terme des 
del SAI cal destacar les intervencions als instituts, biblioteques, ajuntaments, escoles, 

s sobre l’acompanyament a la 

Cal destacar el treball en xarxa des de l’Oficina Jove amb el Servei d’Informació i 
Assessorament a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral (SAI). D’aquest treball 
en surt una feina coordinada i consensuada a partir de professionals que dominen  la 
seva àrea i que ens permet poder ser més oberts i plurals a l’hora de definir les 



 

 
 
 

Protocol de violència sexual en espais d’oci
 
Durant el 2020 i 2021 i a proposta de la Direcció General de Joventut, un total de 18 
consells comarcals, 13 ajuntaments i una mancomunitat s’han implicat en el disseny i 
elaboració de protocols per prevenir i actuar davant les violències sexuals en els 
espais públics d’oci. 
 
Un d’aquest, va ser al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre quan a principis del 2020 
es va proposar des de la Coordinació Territorial de TE . Un projecte de mesos de 
treball que es va allargar al llarg de tot un any.
 
Els darrers anys s'ha posat de manifes
violències sexuals, violències masclistes altament invisibilitzades i generalitzades, 
essent els espais públics d’oci un dels contextos en què la impunitat que gaudeixen es 
torna més puixant.  
 
Arrel d'això, el protocol tenia com a objectius: 

● Identificar les principals violències sexuals en espais, entorns festius a 
la Ribera d’Ebre i detectar necessitats per reduir

● Definir accions d’intervenció comunitàries per reduir les violències 
sexuals als espais festius 
prevenció, detecció, actuació/atenció i reparació/recuperació. 

● Millorar el treball transversal i coordinat entre els diferents agents i 
actors que interactuen i intervenen als espais festius de la Ribera 
d’Ebre. 

 
Cal destacar que el marc d’elaboració era la pandèmia i el confinament, per tant tota la 
tasca ha estat feta a partir de diverses reunions i formacions en format 
videoconferencia.  
 
En primer lloc, es va elaborar 
de la situació actual de les persones que viuen a la comarca o bé que hi tenen alguna 
relació. L’enquesta, que va estar oberta del 15 d’abril de 2020 a 31 de maig de 2020. 
La van respondre 156 persones
espais festius, mobilitat, percepció sobre violències sexuals, violències presenciades, 
violències viscudes, violències exercides i actuació commutaria.
  
Les edats que han respost majoritàriament al qüestionari han estat les franges de 18
21 i de 22-25 anys. Per franges,  han respost:
 

 

Protocol de violència sexual en espais d’oci 

i a proposta de la Direcció General de Joventut, un total de 18 
consells comarcals, 13 ajuntaments i una mancomunitat s’han implicat en el disseny i 
elaboració de protocols per prevenir i actuar davant les violències sexuals en els 

n d’aquest, va ser al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre quan a principis del 2020 
es va proposar des de la Coordinació Territorial de TE . Un projecte de mesos de 
treball que es va allargar al llarg de tot un any. 

Els darrers anys s'ha posat de manifest la impunitat en què es produeixen les 
violències sexuals, violències masclistes altament invisibilitzades i generalitzades, 
essent els espais públics d’oci un dels contextos en què la impunitat que gaudeixen es 

col tenia com a objectius:  
Identificar les principals violències sexuals en espais, entorns festius a 
la Ribera d’Ebre i detectar necessitats per reduir-les.  
Definir accions d’intervenció comunitàries per reduir les violències 
sexuals als espais festius de la Ribera d’Ebre segons eixos de 
prevenció, detecció, actuació/atenció i reparació/recuperació. 
Millorar el treball transversal i coordinat entre els diferents agents i 
actors que interactuen i intervenen als espais festius de la Ribera 

stacar que el marc d’elaboració era la pandèmia i el confinament, per tant tota la 
tasca ha estat feta a partir de diverses reunions i formacions en format 

En primer lloc, es va elaborar una enquesta que tenia com a objectiu fer una fot
de la situació actual de les persones que viuen a la comarca o bé que hi tenen alguna 
relació. L’enquesta, que va estar oberta del 15 d’abril de 2020 a 31 de maig de 2020. 
La van respondre 156 persones.  Està dividida en 7 apartats: informació gene
espais festius, mobilitat, percepció sobre violències sexuals, violències presenciades, 
violències viscudes, violències exercides i actuació commutaria. 

Les edats que han respost majoritàriament al qüestionari han estat les franges de 18
25 anys. Per franges,  han respost: 
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i a proposta de la Direcció General de Joventut, un total de 18 
consells comarcals, 13 ajuntaments i una mancomunitat s’han implicat en el disseny i 
elaboració de protocols per prevenir i actuar davant les violències sexuals en els 

n d’aquest, va ser al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre quan a principis del 2020 
es va proposar des de la Coordinació Territorial de TE . Un projecte de mesos de 

t la impunitat en què es produeixen les 
violències sexuals, violències masclistes altament invisibilitzades i generalitzades, 
essent els espais públics d’oci un dels contextos en què la impunitat que gaudeixen es 

Identificar les principals violències sexuals en espais, entorns festius a 

Definir accions d’intervenció comunitàries per reduir les violències 
de la Ribera d’Ebre segons eixos de 

prevenció, detecció, actuació/atenció i reparació/recuperació.  
Millorar el treball transversal i coordinat entre els diferents agents i 
actors que interactuen i intervenen als espais festius de la Ribera 

stacar que el marc d’elaboració era la pandèmia i el confinament, per tant tota la 
tasca ha estat feta a partir de diverses reunions i formacions en format 

tenia com a objectiu fer una fotografia 
de la situació actual de les persones que viuen a la comarca o bé que hi tenen alguna 
relació. L’enquesta, que va estar oberta del 15 d’abril de 2020 a 31 de maig de 2020. 

.  Està dividida en 7 apartats: informació general, 
espais festius, mobilitat, percepció sobre violències sexuals, violències presenciades, 

Les edats que han respost majoritàriament al qüestionari han estat les franges de 18-



 

 
 
 

 
Pel que fa als municipis, Móra d’Ebre i Flix són els dos que concentren més respostes, 
motiu clarament lligat a què són els pobles amb més població de la comarca. 
 

 
 
Pel que fa a la manera de passar les estones 
gènere pel que fa al  “botellón”, practicat per 81% d’homes i el 64% de dones. Les 
discoteques/pubs, en canvi, són freqüentats per 84% de dones i 69% d’homes. La 
dada mostra doncs, com les dones tendeixen a fer ús d’espa
els homes son més presents als espais d’oci informals.
 

 

Pel que fa als municipis, Móra d’Ebre i Flix són els dos que concentren més respostes, 
motiu clarament lligat a què són els pobles amb més població de la comarca. 

Pel que fa a la manera de passar les estones d’oci, destaquem les diferències de 
gènere pel que fa al  “botellón”, practicat per 81% d’homes i el 64% de dones. Les 
discoteques/pubs, en canvi, són freqüentats per 84% de dones i 69% d’homes. La 
dada mostra doncs, com les dones tendeixen a fer ús d’espais d’oci privats mentre que 
els homes son més presents als espais d’oci informals. 
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Pel que fa als municipis, Móra d’Ebre i Flix són els dos que concentren més respostes, 
motiu clarament lligat a què són els pobles amb més població de la comarca.  

 

d’oci, destaquem les diferències de 
gènere pel que fa al  “botellón”, practicat per 81% d’homes i el 64% de dones. Les 
discoteques/pubs, en canvi, són freqüentats per 84% de dones i 69% d’homes. La 

is d’oci privats mentre que 



 

 
 
 

D’altra banda, destaquem que  el 36% i el 44% de les persones entre 14 i 25 anys 
practiquen “botellón” “sempre” o “molt sovint”. La droga més consumida a la comarca 
segons els resultats és l’alcohol, droga que, segons l’anàlisi de l’Observatori 
Noctámbul@s al llarg dels seus cinc informes publicats, és la droga més present a les 
situacions de violència sexual.
 
Sobre la mobilitat entre espais de festa, el resultats són clars
de persones diuen que es mouen amb cotxe (98%) i a peu o cadira de rodes (75%) Els 
resultats referents al transport públic, bus (17%) i/o tren (21%) són baixos, tot i que no 
pot ser d’altra manera donades les carències d’aquest
comarca. 
 
Les persones que es desplacen caminant, tenen percepcions d’inseguretat:

● El 84% de les dones enquestades expressa tenir sensació d’inseguretat 
quan camina sola  de nit anant o tornant de festa a casa. En el cas dels 
homes la xifra baixa fins al  44%.

● El 95% de les dones enquestades expressa tenir sensació d’inseguretat 
quan passa per un carrer poc il•luminat i un 89% quan és poc 
concorregut. En el cas dels homes, així ho manifesten el  66% i el 50%, 
respectivament. 

● Les sensacions d’inseguretat són molt superiors  de nit que de dia. 
 
Pel que fa als motius d’aquesta sensació d’inseguretat, 

● El 86% de les dones enquestades expressa que quan es desplaça d’un 
espai festiu a casa el que li genera por és una agressió sexual 
d’homes. Els homes enquestats ho han expressat de la mateixa manera 
en un 3%. 

● El 80% de les dones enquestades expressa que quan es desplaça d’un 
espai festiu a casa el que li genera por és una agressió física per part 
d’homes. Els homes enquestats
en un 47%. 

● El 76% de les dones enquestades expressen que intenten anar sempre 
acompanyades. Els homes són el 28%.

● El 85% de les dones enquestades expressen que porten les claus de 
casa a mà i el 89% fan servir el mòbi
respectivament. 
 

A continuació alguns exemples sorgits a l’enquesta, a la pregunta de: Quines altres 
estratègies fas servir per millorar la teva sensació de seguretat en aquesta situació?
 

1. “Córrer” 
2. “Intento anar per els l

intento anar acompanyada o trucant a algú fins que arribo a casa”

 

D’altra banda, destaquem que  el 36% i el 44% de les persones entre 14 i 25 anys 
practiquen “botellón” “sempre” o “molt sovint”. La droga més consumida a la comarca 

els resultats és l’alcohol, droga que, segons l’anàlisi de l’Observatori 
Noctámbul@s al llarg dels seus cinc informes publicats, és la droga més present a les 
situacions de violència sexual. 

Sobre la mobilitat entre espais de festa, el resultats són clars en el sentit que la majoria 
de persones diuen que es mouen amb cotxe (98%) i a peu o cadira de rodes (75%) Els 
resultats referents al transport públic, bus (17%) i/o tren (21%) són baixos, tot i que no 
pot ser d’altra manera donades les carències d’aquests serveis de mobilitat a la 

Les persones que es desplacen caminant, tenen percepcions d’inseguretat:
El 84% de les dones enquestades expressa tenir sensació d’inseguretat 
quan camina sola  de nit anant o tornant de festa a casa. En el cas dels 

mes la xifra baixa fins al  44%. 
El 95% de les dones enquestades expressa tenir sensació d’inseguretat 
quan passa per un carrer poc il•luminat i un 89% quan és poc 
concorregut. En el cas dels homes, així ho manifesten el  66% i el 50%, 
respectivament.  

sensacions d’inseguretat són molt superiors  de nit que de dia. 

Pel que fa als motius d’aquesta sensació d’inseguretat,   
El 86% de les dones enquestades expressa que quan es desplaça d’un 
espai festiu a casa el que li genera por és una agressió sexual 
d’homes. Els homes enquestats ho han expressat de la mateixa manera 

El 80% de les dones enquestades expressa que quan es desplaça d’un 
espai festiu a casa el que li genera por és una agressió física per part 
d’homes. Els homes enquestats ho han expressat de la mateixa manera 

 
El 76% de les dones enquestades expressen que intenten anar sempre 
acompanyades. Els homes són el 28%. 
El 85% de les dones enquestades expressen que porten les claus de 
casa a mà i el 89% fan servir el mòbil. Els homes són el 41% i el 34%, 
respectivament.  

A continuació alguns exemples sorgits a l’enquesta, a la pregunta de: Quines altres 
estratègies fas servir per millorar la teva sensació de seguretat en aquesta situació?

“Intento anar per els lloc on possiblement hi hagi més llum i la majoria de cops 
intento anar acompanyada o trucant a algú fins que arribo a casa”
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D’altra banda, destaquem que  el 36% i el 44% de les persones entre 14 i 25 anys 
practiquen “botellón” “sempre” o “molt sovint”. La droga més consumida a la comarca 

els resultats és l’alcohol, droga que, segons l’anàlisi de l’Observatori 
Noctámbul@s al llarg dels seus cinc informes publicats, és la droga més present a les 

en el sentit que la majoria 
de persones diuen que es mouen amb cotxe (98%) i a peu o cadira de rodes (75%) Els 
resultats referents al transport públic, bus (17%) i/o tren (21%) són baixos, tot i que no 

s serveis de mobilitat a la 

Les persones que es desplacen caminant, tenen percepcions d’inseguretat: 
El 84% de les dones enquestades expressa tenir sensació d’inseguretat 
quan camina sola  de nit anant o tornant de festa a casa. En el cas dels 

El 95% de les dones enquestades expressa tenir sensació d’inseguretat 
quan passa per un carrer poc il•luminat i un 89% quan és poc 
concorregut. En el cas dels homes, així ho manifesten el  66% i el 50%, 

sensacions d’inseguretat són molt superiors  de nit que de dia.  

El 86% de les dones enquestades expressa que quan es desplaça d’un 
espai festiu a casa el que li genera por és una agressió sexual per part 
d’homes. Els homes enquestats ho han expressat de la mateixa manera 

El 80% de les dones enquestades expressa que quan es desplaça d’un 
espai festiu a casa el que li genera por és una agressió física per part 

ho han expressat de la mateixa manera 

El 76% de les dones enquestades expressen que intenten anar sempre 

El 85% de les dones enquestades expressen que porten les claus de 
l. Els homes són el 41% i el 34%, 

A continuació alguns exemples sorgits a l’enquesta, a la pregunta de: Quines altres 
estratègies fas servir per millorar la teva sensació de seguretat en aquesta situació? 

loc on possiblement hi hagi més llum i la majoria de cops 
intento anar acompanyada o trucant a algú fins que arribo a casa” 



 

 
 
 

3. “Me poso les claus en forma d'arma per si he de pegar un cop de puny i camino 
pel centre del carrer per si me surt algú d'algun cost

4. “Truco a la meva parella i camino ràpid i pels carrers principals” 
5. “Escoltar amb atenció el meu voltant”

“Demano a la meva mare que m'esperi sortint al balcó”
“Canviar de vorera, alterna el recorregut si no el vec segur”

6. “Reduir els desplaçaments a p
“Defensa personal” 

7. “Tenir el telefon marcat al 112, o als meus pares”
8. “Posar-me música amb els auriculars i intentar evadirme per no pensar que tinc 

por” 
 
Pel que fa a la percepció de si un acte és o no violència, 

● El 24% dels homes enquestats expressa que les bromes masclistes 
amb continguts sexuals no són una forma de violència sexual. Les 
dones ho expressen de la mateixa manera en un 6%. 

● El 22% dels homes enquestats expressa que les mirades sexuades 
continuades no desitja
dones ho expressen de la mateixa manera en un 5%. 

● El 25% dels homes enquestats expressa que les “floretes” no són una 
forma de violència sexual. Les dones ho expressen de la mateixa 
manera en un 8%.

● Hi ha un 16% dels homes enquestats que expressa que les insistències 
davant negatives i un 8% la invasió continuada, no són formes de 
violència sexual. 

 
Hi ha un seguit d’imaginaris col•lectius que operen en la construcció del terror sexual 
com, per exemple, que els violadors són homes desconeguts.  És important relacionar 
aquests resultats amb la dada que, segons la macro enquesta a nivell estatal del 2015, 
el 81% de les dones que han patit agressions sexuals, aquestes han estat exercides 
per part de persones coneg
 
Pel que fa a la freqüència que es visibilitzen  diverses formes de violències sexuals: 

● El 47% de les dones enquestades i el 6% dels homes,  han presenciat 
“bromes masclistes amb contingut sexual” 
Ribera d’Ebre “sempre” o “molt sovint”.

● El 64% de les dones enquestades i 41% dels homes, , ha presenciat 
mirades sexuades i continuades no desitjades als espais festius de la 
Ribera d’Ebre “sempre” o “molt sovint”.

● El 60% de les d
comentaris sexuals no desitjats als espais festius de la Ribera d’Ebre 
“sempre” o “molt sovint”.

 

“Me poso les claus en forma d'arma per si he de pegar un cop de puny i camino 
pel centre del carrer per si me surt algú d'algun costat”  
“Truco a la meva parella i camino ràpid i pels carrers principals” 
“Escoltar amb atenció el meu voltant” 
“Demano a la meva mare que m'esperi sortint al balcó” 
“Canviar de vorera, alterna el recorregut si no el vec segur” 
“Reduir els desplaçaments a peu i fer-ho en vehicle privat” 
“Defensa personal”  
“Tenir el telefon marcat al 112, o als meus pares” 

me música amb els auriculars i intentar evadirme per no pensar que tinc 

Pel que fa a la percepció de si un acte és o no violència,  
ls homes enquestats expressa que les bromes masclistes 

amb continguts sexuals no són una forma de violència sexual. Les 
dones ho expressen de la mateixa manera en un 6%.  
El 22% dels homes enquestats expressa que les mirades sexuades 
continuades no desitjades no són una forma de violència sexual. Les 
dones ho expressen de la mateixa manera en un 5%.  
El 25% dels homes enquestats expressa que les “floretes” no són una 
forma de violència sexual. Les dones ho expressen de la mateixa 
manera en un 8%. 

6% dels homes enquestats que expressa que les insistències 
davant negatives i un 8% la invasió continuada, no són formes de 
violència sexual.  

Hi ha un seguit d’imaginaris col•lectius que operen en la construcció del terror sexual 
s violadors són homes desconeguts.  És important relacionar 

aquests resultats amb la dada que, segons la macro enquesta a nivell estatal del 2015, 
el 81% de les dones que han patit agressions sexuals, aquestes han estat exercides 
per part de persones conegudes: parelles, ex-parelles, amics, coneguts i familiars.

Pel que fa a la freqüència que es visibilitzen  diverses formes de violències sexuals: 
El 47% de les dones enquestades i el 6% dels homes,  han presenciat 
“bromes masclistes amb contingut sexual” als espais festius de la 
Ribera d’Ebre “sempre” o “molt sovint”. 
El 64% de les dones enquestades i 41% dels homes, , ha presenciat 
mirades sexuades i continuades no desitjades als espais festius de la 
Ribera d’Ebre “sempre” o “molt sovint”. 
El 60% de les dones enquestades i el 44% dels homes han presenciat 
comentaris sexuals no desitjats als espais festius de la Ribera d’Ebre 
“sempre” o “molt sovint”. 
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“Me poso les claus en forma d'arma per si he de pegar un cop de puny i camino 

“Truco a la meva parella i camino ràpid i pels carrers principals”  

me música amb els auriculars i intentar evadirme per no pensar que tinc 

ls homes enquestats expressa que les bromes masclistes 
amb continguts sexuals no són una forma de violència sexual. Les 

El 22% dels homes enquestats expressa que les mirades sexuades 
des no són una forma de violència sexual. Les 

El 25% dels homes enquestats expressa que les “floretes” no són una 
forma de violència sexual. Les dones ho expressen de la mateixa 

6% dels homes enquestats que expressa que les insistències 
davant negatives i un 8% la invasió continuada, no són formes de 

Hi ha un seguit d’imaginaris col•lectius que operen en la construcció del terror sexual 
s violadors són homes desconeguts.  És important relacionar 

aquests resultats amb la dada que, segons la macro enquesta a nivell estatal del 2015, 
el 81% de les dones que han patit agressions sexuals, aquestes han estat exercides 

parelles, amics, coneguts i familiars. 

Pel que fa a la freqüència que es visibilitzen  diverses formes de violències sexuals:  
El 47% de les dones enquestades i el 6% dels homes,  han presenciat 

als espais festius de la 

El 64% de les dones enquestades i 41% dels homes, , ha presenciat 
mirades sexuades i continuades no desitjades als espais festius de la 

ones enquestades i el 44% dels homes han presenciat 
comentaris sexuals no desitjats als espais festius de la Ribera d’Ebre 



 

 
 
 

● El 32% de les dones enquestades i el 22% dels homes han presenciat 
insistència davant negativa als espais f
“sempre” o “molt sovint”

● El 46% de les dones enquestades i el 32% dels homes, ha presenciat 
invasió continuada de l’espai vital als espais festius de la Ribera d’Ebre 
“sempre” o “molt sovint”

 
Les dades mostren com en un mateix e
visualitzen moltes més forma de violència sexual que hi succeeixen que no pas els 
homes que participen en els mateixos espais. Altra vegada aquesta evidència convida 
a pensar en estratègies dirigides als homes per 
davant les violències que es produeixen al seu propi entorn.
 
Aquestes xifres evidencien el fet de que les violències sexuals als espais festius es 
produeixen en altes freqüències, les pateixen les dones pel sol fet de 
tot el cicle vital, i si es consideren les dades sobre la vigència dels mites que en 
justifiquen el seu exercici és possible afirmar existeix un sistema de creences 
heteropatriarcals que facilita que aquestes violències es produeixin. Pe
necessari elaborar estratègies d’abordatge transversals i permanents en el temps que 
ajudin a generar una resposta de rebuig col•lectiu i de coresponsabilitat per part de 
tota la població. Les dades recollides concorden amb tots els estudis qu
aquesta temàtica, així que tot i que aquí l’anàlisi es centra a la Ribera d’Ebre, és 
important considerar que no és un problema específic de la comarca, sinó un problema 
estructural de la societat. 

 Per acabar l’apartat sobre les violències sexua
pregunta oberta on es demana més informació sobre aquests fets i que recull 
testimonis de dones que han patit agressions sexuals de diferent tipologia.

Pregunta oberta. Si vols, aquí pots afegir un comentari en referèn
sexual viscuda, la persona que la va exercir o qualsevol altra qüestió que consideris 
important. 

 A continuació un recull d’algun dels comentaris expressats:

“Era un noi que m'agradava i em tractava molt be, però a l'hora de tenir relaci
vaig sentir com un objecte, sol m'utilitzava per el seu propi plaer i quan deia que parés 
no parava..” 

“Vaig patir una violència sexual (comentaris, insistència, invasió del meu espai i 
tocaments) a una festa de Benissanet per part d’un home jove (2
la política de la comarca.” 

“Vaig beure i recordo poc d’aquella nit. Les meves amigues em van explicar que hem 
van trobar amb un home (d’uns 30/35) no parava d’intentar fer

 

El 32% de les dones enquestades i el 22% dels homes han presenciat 
insistència davant negativa als espais festius de la Ribera d’Ebre 
“sempre” o “molt sovint” 
El 46% de les dones enquestades i el 32% dels homes, ha presenciat 
invasió continuada de l’espai vital als espais festius de la Ribera d’Ebre 
“sempre” o “molt sovint” 

Les dades mostren com en un mateix espai d’oci, les dones que hi son presents 
visualitzen moltes més forma de violència sexual que hi succeeixen que no pas els 
homes que participen en els mateixos espais. Altra vegada aquesta evidència convida 
a pensar en estratègies dirigides als homes per facilitar-los una major intolerància 
davant les violències que es produeixen al seu propi entorn. 

Aquestes xifres evidencien el fet de que les violències sexuals als espais festius es 
produeixen en altes freqüències, les pateixen les dones pel sol fet de ser
tot el cicle vital, i si es consideren les dades sobre la vigència dels mites que en 
justifiquen el seu exercici és possible afirmar existeix un sistema de creences 
heteropatriarcals que facilita que aquestes violències es produeixin. Pe
necessari elaborar estratègies d’abordatge transversals i permanents en el temps que 
ajudin a generar una resposta de rebuig col•lectiu i de coresponsabilitat per part de 
tota la població. Les dades recollides concorden amb tots els estudis qu
aquesta temàtica, així que tot i que aquí l’anàlisi es centra a la Ribera d’Ebre, és 
important considerar que no és un problema específic de la comarca, sinó un problema 

Per acabar l’apartat sobre les violències sexuals viscudes, al qüestionari hi ha una 
pregunta oberta on es demana més informació sobre aquests fets i que recull 
testimonis de dones que han patit agressions sexuals de diferent tipologia.

Si vols, aquí pots afegir un comentari en referència a la violència 
sexual viscuda, la persona que la va exercir o qualsevol altra qüestió que consideris 

A continuació un recull d’algun dels comentaris expressats: 

“Era un noi que m'agradava i em tractava molt be, però a l'hora de tenir relaci
vaig sentir com un objecte, sol m'utilitzava per el seu propi plaer i quan deia que parés 

“Vaig patir una violència sexual (comentaris, insistència, invasió del meu espai i 
tocaments) a una festa de Benissanet per part d’un home jove (20-30 anys) vinculat a 

 

“Vaig beure i recordo poc d’aquella nit. Les meves amigues em van explicar que hem 
van trobar amb un home (d’uns 30/35) no parava d’intentar fer-me petons i tocaments”.
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El 32% de les dones enquestades i el 22% dels homes han presenciat 
estius de la Ribera d’Ebre 

El 46% de les dones enquestades i el 32% dels homes, ha presenciat 
invasió continuada de l’espai vital als espais festius de la Ribera d’Ebre 

spai d’oci, les dones que hi son presents 
visualitzen moltes més forma de violència sexual que hi succeeixen que no pas els 
homes que participen en els mateixos espais. Altra vegada aquesta evidència convida 

los una major intolerància 

Aquestes xifres evidencien el fet de que les violències sexuals als espais festius es 
ser-ho al llarg de 

tot el cicle vital, i si es consideren les dades sobre la vigència dels mites que en 
justifiquen el seu exercici és possible afirmar existeix un sistema de creences 
heteropatriarcals que facilita que aquestes violències es produeixin. Per això es fa 
necessari elaborar estratègies d’abordatge transversals i permanents en el temps que 
ajudin a generar una resposta de rebuig col•lectiu i de coresponsabilitat per part de 
tota la població. Les dades recollides concorden amb tots els estudis que aborden 
aquesta temàtica, així que tot i que aquí l’anàlisi es centra a la Ribera d’Ebre, és 
important considerar que no és un problema específic de la comarca, sinó un problema 

ls viscudes, al qüestionari hi ha una 
pregunta oberta on es demana més informació sobre aquests fets i que recull 
testimonis de dones que han patit agressions sexuals de diferent tipologia. 

cia a la violència 
sexual viscuda, la persona que la va exercir o qualsevol altra qüestió que consideris 

“Era un noi que m'agradava i em tractava molt be, però a l'hora de tenir relacions me 
vaig sentir com un objecte, sol m'utilitzava per el seu propi plaer i quan deia que parés 

“Vaig patir una violència sexual (comentaris, insistència, invasió del meu espai i 
30 anys) vinculat a 

“Vaig beure i recordo poc d’aquella nit. Les meves amigues em van explicar que hem 
me petons i tocaments”. 



 

 
 
 

 
Es pot destacar que el 99% de les do
93% al Punt Lila o Arc Iris. En segon lloc és destacable que amb bastant freqüència es 
demanaria ajuda al col•lectiu feminista, família, serveis mèdic o sanitari i/o a Policia. A 
ressaltar que la barra de la festa te les freqüències més baixes. 
Aquestes dades condueixen a pensar que la barra no és l’espai de festa idoni per 
situar un punt de recepció de casos d’agressió, ja que no ofereix la tranquil•litat i la 
intimitat per a generar la seguretat en les d
patir. D’altra banda, emergeix el grup d’amistats com l’espai de seguretat i confiança 
on relatar qualsevol problema i, per tant, aquest hauria de ser el grup a qui qualsevol 
intervenció preventiva o d’atenció direct
hagi pogut patir una agressió. Finalment l’alt percentatge respecte al dispositiu de Punt 
Lila o Arc Iris mostra com aquest ha esdevingut un recurs conegut per la població i 
segurament demandat per part de mo
que pot ajudar a garantir una millor percepció de seguretat. 
 
D’acord amb aquesta necessitat de prevenció i sensibilització adreçada a la població 
en general, de les taules de treball amb representants de 
comarca i amb la població en general, se’n van derivar diverses accions acordades, 
entre elles, la formació del voluntariat que es responsabilitza dels 
campanya de sensibilització: #trobesquehohasdit #trobesqueho
 Aquesta campanya està formada per cartells i per un enregistrament de veu que es 
posa al principi i final dels concerts o festes. 
 
La campanya s’ha posat en funcionament durant l’estiu de 2021, tot i que l’impacte ha 
estat menor ja que, d’acord a
quan les activitats havíen d’acabar a les 12.30, molts municipis no la van arribar a 
implementar.  

 
 
Del Protocol en pengen diverses accions que s’han de seguir duent a terme durant el 
2022, com la marxa exploratòria, que ha de determinar els punts menys segurs dels 
pobles per poder repensar-
 

 

Es pot destacar que el 99% de les dones demanarien ajuda o suport a les amistats, i el 
93% al Punt Lila o Arc Iris. En segon lloc és destacable que amb bastant freqüència es 
demanaria ajuda al col•lectiu feminista, família, serveis mèdic o sanitari i/o a Policia. A 

la festa te les freqüències més baixes.  
Aquestes dades condueixen a pensar que la barra no és l’espai de festa idoni per 
situar un punt de recepció de casos d’agressió, ja que no ofereix la tranquil•litat i la 
intimitat per a generar la seguretat en les dones per verbalitzar el que hagin pogut 
patir. D’altra banda, emergeix el grup d’amistats com l’espai de seguretat i confiança 
on relatar qualsevol problema i, per tant, aquest hauria de ser el grup a qui qualsevol 
intervenció preventiva o d’atenció directa es dirigeixi per assegurar el benestar de qui 
hagi pogut patir una agressió. Finalment l’alt percentatge respecte al dispositiu de Punt 
Lila o Arc Iris mostra com aquest ha esdevingut un recurs conegut per la població i 
segurament demandat per part de moltes dones com a un servei necessari a les festes 
que pot ajudar a garantir una millor percepció de seguretat.  

D’acord amb aquesta necessitat de prevenció i sensibilització adreçada a la població 
en general, de les taules de treball amb representants de tots els ajuntaments de la 
comarca i amb la població en general, se’n van derivar diverses accions acordades, 
entre elles, la formació del voluntariat que es responsabilitza dels punts lila i una 
campanya de sensibilització: #trobesquehohasdit #trobesquehohasfet.
Aquesta campanya està formada per cartells i per un enregistrament de veu que es 
posa al principi i final dels concerts o festes.  

La campanya s’ha posat en funcionament durant l’estiu de 2021, tot i que l’impacte ha 
estat menor ja que, d’acord amb les restriccions marcades per la Covid durant l’estiu, 
quan les activitats havíen d’acabar a les 12.30, molts municipis no la van arribar a 

 

Del Protocol en pengen diverses accions que s’han de seguir duent a terme durant el 
la marxa exploratòria, que ha de determinar els punts menys segurs dels 

-los.  
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nes demanarien ajuda o suport a les amistats, i el 
93% al Punt Lila o Arc Iris. En segon lloc és destacable que amb bastant freqüència es 
demanaria ajuda al col•lectiu feminista, família, serveis mèdic o sanitari i/o a Policia. A 

Aquestes dades condueixen a pensar que la barra no és l’espai de festa idoni per 
situar un punt de recepció de casos d’agressió, ja que no ofereix la tranquil•litat i la 

ones per verbalitzar el que hagin pogut 
patir. D’altra banda, emergeix el grup d’amistats com l’espai de seguretat i confiança 
on relatar qualsevol problema i, per tant, aquest hauria de ser el grup a qui qualsevol 

a es dirigeixi per assegurar el benestar de qui 
hagi pogut patir una agressió. Finalment l’alt percentatge respecte al dispositiu de Punt 
Lila o Arc Iris mostra com aquest ha esdevingut un recurs conegut per la població i 

ltes dones com a un servei necessari a les festes 

D’acord amb aquesta necessitat de prevenció i sensibilització adreçada a la població 
tots els ajuntaments de la 

comarca i amb la població en general, se’n van derivar diverses accions acordades, 
punts lila i una 

hasfet. 
Aquesta campanya està formada per cartells i per un enregistrament de veu que es 

La campanya s’ha posat en funcionament durant l’estiu de 2021, tot i que l’impacte ha 
mb les restriccions marcades per la Covid durant l’estiu, 

quan les activitats havíen d’acabar a les 12.30, molts municipis no la van arribar a 

Del Protocol en pengen diverses accions que s’han de seguir duent a terme durant el 
la marxa exploratòria, que ha de determinar els punts menys segurs dels 



 

 
 
 

Per tal de donar forma i consens a aquest treball conjunt a nivell Comarcal, tots els 
municipis de la comarca es van adherir el protocol aprovat i s’ha
seguiment mitjançant la qual s’aniran reunint per acordar i avaluar les accions de 
prevenció i actuació en el marc del protocol.
 
 
Tenim molta cara 
D’altra banda, una altra de les accions que cal tenir en compte en l’àmbit del treball
la inclusió és el projecte Tenim molta cara, dut a terme de manera conjunta entre el 
Consell comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments i EMD de la comarca. Aquest 
projecte consisteix en 16 grafits, un a cada poble, duts a terme per tres joves de l
Ribera d’Ebre professionals sota la temàtica igualtat.Els grafits estan formats per cares 
que evoquen la llibertat i diversitat de gènere i pretenen interpel·lar i dialogar amb 

l’espectador donant importància a allò que ens fa diferents. A més, a cada po

color del mural escull un dels tons de la bandera LGBT, amb la gamma cromàtica de 

l’arc de Sant Martí”.  

 
Poble per poble, les temàtiques treballades són les següents: 
 

 
 

Municipi 
Riba- roja d’Ebre Recolzament familiar identitat de gè

Garcia Local de joves Llibertat sexual i de gènere entre els joves

Flix Llibertat infants escollir identitat de gènere i orientació sexual

Móra la Nova Persones trans
Móra d’Ebre Denúncia LGTBIfòbia Societat igualitària inclusi

La Palma d’Ebre Estigma social sobre els cossos
Vinebre Llibertat sexual homes
La Torre de 
l’Espanyol 

Origens ètnies cultures i relacions humanes

Rasquera Classe social i sexualitat

La Serra d’Almos Amor gent gran

Ascó Llibertat 
Ginestar Diversitat sexual i drets LGTBI
Benissanet Esport femení

Miravet Importància de l’educació i professorat com a referents a 
l’acompanyament viure sexualitat lliurement. 

Tivissa Tots som 1. 

 

Per tal de donar forma i consens a aquest treball conjunt a nivell Comarcal, tots els 
municipis de la comarca es van adherir el protocol aprovat i s’ha creat la Comissió de 
seguiment mitjançant la qual s’aniran reunint per acordar i avaluar les accions de 
prevenció i actuació en el marc del protocol. 

D’altra banda, una altra de les accions que cal tenir en compte en l’àmbit del treball
la inclusió és el projecte Tenim molta cara, dut a terme de manera conjunta entre el 
Consell comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments i EMD de la comarca. Aquest 
projecte consisteix en 16 grafits, un a cada poble, duts a terme per tres joves de l
Ribera d’Ebre professionals sota la temàtica igualtat.Els grafits estan formats per cares 

la llibertat i diversitat de gènere i pretenen interpel·lar i dialogar amb 

l’espectador donant importància a allò que ens fa diferents. A més, a cada po

color del mural escull un dels tons de la bandera LGBT, amb la gamma cromàtica de 

Poble per poble, les temàtiques treballades són les següents:  

Temàtica mural 
Recolzament familiar identitat de gènere i orientació sexual

Local de joves Llibertat sexual i de gènere entre els joves

Llibertat infants escollir identitat de gènere i orientació sexual

Persones trans 
Denúncia LGTBIfòbia Societat igualitària inclusiva solidària i justa

Estigma social sobre els cossos 
Llibertat sexual homes 
Origens ètnies cultures i relacions humanes 

Classe social i sexualitat 

Amor gent gran 

Llibertat sexual dones  
Diversitat sexual i drets LGTBI 
Esport femení 

Importància de l’educació i professorat com a referents a 
l’acompanyament viure sexualitat lliurement.  

Tots som 1.  
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Per tal de donar forma i consens a aquest treball conjunt a nivell Comarcal, tots els 
creat la Comissió de 

seguiment mitjançant la qual s’aniran reunint per acordar i avaluar les accions de 

D’altra banda, una altra de les accions que cal tenir en compte en l’àmbit del treball de 
la inclusió és el projecte Tenim molta cara, dut a terme de manera conjunta entre el 
Consell comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments i EMD de la comarca. Aquest 
projecte consisteix en 16 grafits, un a cada poble, duts a terme per tres joves de la 
Ribera d’Ebre professionals sota la temàtica igualtat.Els grafits estan formats per cares 

la llibertat i diversitat de gènere i pretenen interpel·lar i dialogar amb 

l’espectador donant importància a allò que ens fa diferents. A més, a cada poble el 

color del mural escull un dels tons de la bandera LGBT, amb la gamma cromàtica de 

nere i orientació sexual 

Local de joves Llibertat sexual i de gènere entre els joves 

Llibertat infants escollir identitat de gènere i orientació sexual 

va solidària i justa 

Importància de l’educació i professorat com a referents a 



 

 
 
 

*El resultat d’aquests murals es pot
http://www.riberaebre.org/tenimmoltacara/
                                                                             
                                                         
Actualment estem treballant en l’elaboració d’uns materials de treball de cada mural 
adreçats a llars d’infants i escoles de la comarca. L’objectiu és elaborar uns puzles i 
unes fitxes de treball adaptades a cada nivell i amb les quals el professorat pugui 
treballar aquestes temàtiques fàcilment. 
 
Exposicions en motiu del 25 de novembre 
En motiu del Dia Internacional en contra de la Violència envers les Dones es va 
establir una col·laboració amb l’Escola d’Art i Disseny de Móra la Nova. L’alumnat va 
preparar diverses propostes d’una obra amb l’objectiu de reivindicar que no volem que 
cap més dona mori a mans de les seues parelles. Aquesta obra, que es va presentar 
en un alte el dia 25 de novembre, durant la lectura del manifest, actualment itinera a 
les biblioteques de la comarca i ajuntaments que ens la soliciten de manera gratuïta.  
 
Kant per la Igualtat 
El Kant per la Igualtat és un projecte dissenyat per treballar la igualtat, la 
corresponsabilitat i la prevenció de la violència masclista i lgtbfòbica. 
S’ampliarà la informació al programa corresponent detallat més avant. 
 
 

• M I G RA C I Ó 
 
La població jove estrangera a Catalunya els últims 20 anys ha augmentat 
considerablement  i ens trobem al 2020 amb  una xifra que representa  del 22,9% de la 
població, de manera que Catalunya junt amb altres països al capdavant en proporció 
més alta de joves.  
 
Segons l’EJC 2017 las població jove d’orígen estranger en general té un nivel formatiu 
més baix, més desocupació i pobresa, cosa que és un dels col·lectius més vu
Tot i que també hi ha diferències dins el col.lectiu bàsicament entre aquells que arriben 
sols, aquells que arriben amb la família i els que són d’origen de pares estrangers però 
que ja han nascut aquí o arriben de molt petits, sent aquests últim
trajectòries més similars a la població autòctona. 
 
Quan parlem d’eixos de desigualtat intervenen diverses variables com el gènere, la 
classe social, la orientació/identitat sexual , religió i l’orígen/raça també és una d’elles. 
Així les capes és poden superposar en  les persones i com més capes d’opressió més 
vulnerabilitat i discriminació pot patir la persona.
 
Amb una conversa amb la tècnica d’immigració del Consell Comarcal
sol·licitar des de Joventut per fer

 

*El resultat d’aquests murals es pot veure al web: 
http://www.riberaebre.org/tenimmoltacara/  
                                                                              
                                                          

ualment estem treballant en l’elaboració d’uns materials de treball de cada mural 
adreçats a llars d’infants i escoles de la comarca. L’objectiu és elaborar uns puzles i 
unes fitxes de treball adaptades a cada nivell i amb les quals el professorat pugui 

eballar aquestes temàtiques fàcilment.  

Exposicions en motiu del 25 de novembre  
En motiu del Dia Internacional en contra de la Violència envers les Dones es va 
establir una col·laboració amb l’Escola d’Art i Disseny de Móra la Nova. L’alumnat va 

diverses propostes d’una obra amb l’objectiu de reivindicar que no volem que 
cap més dona mori a mans de les seues parelles. Aquesta obra, que es va presentar 
en un alte el dia 25 de novembre, durant la lectura del manifest, actualment itinera a 

oteques de la comarca i ajuntaments que ens la soliciten de manera gratuïta.  

El Kant per la Igualtat és un projecte dissenyat per treballar la igualtat, la 
corresponsabilitat i la prevenció de la violència masclista i lgtbfòbica.  

’ampliarà la informació al programa corresponent detallat més avant.  

La població jove estrangera a Catalunya els últims 20 anys ha augmentat 
considerablement  i ens trobem al 2020 amb  una xifra que representa  del 22,9% de la 

de manera que Catalunya junt amb altres països al capdavant en proporció 

Segons l’EJC 2017 las població jove d’orígen estranger en general té un nivel formatiu 
més baix, més desocupació i pobresa, cosa que és un dels col·lectius més vu
Tot i que també hi ha diferències dins el col.lectiu bàsicament entre aquells que arriben 
sols, aquells que arriben amb la família i els que són d’origen de pares estrangers però 
que ja han nascut aquí o arriben de molt petits, sent aquests últims els que tenen 
trajectòries més similars a la població autòctona.  

Quan parlem d’eixos de desigualtat intervenen diverses variables com el gènere, la 
classe social, la orientació/identitat sexual , religió i l’orígen/raça també és una d’elles. 

capes és poden superposar en  les persones i com més capes d’opressió més 
vulnerabilitat i discriminació pot patir la persona. 

Amb una conversa amb la tècnica d’immigració del Consell Comarcal
sol·licitar des de Joventut per fer-nos una idea de la població migrada a la comarca 
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ualment estem treballant en l’elaboració d’uns materials de treball de cada mural 
adreçats a llars d’infants i escoles de la comarca. L’objectiu és elaborar uns puzles i 
unes fitxes de treball adaptades a cada nivell i amb les quals el professorat pugui 

En motiu del Dia Internacional en contra de la Violència envers les Dones es va 
establir una col·laboració amb l’Escola d’Art i Disseny de Móra la Nova. L’alumnat va 

diverses propostes d’una obra amb l’objectiu de reivindicar que no volem que 
cap més dona mori a mans de les seues parelles. Aquesta obra, que es va presentar 
en un alte el dia 25 de novembre, durant la lectura del manifest, actualment itinera a 

oteques de la comarca i ajuntaments que ens la soliciten de manera gratuïta.   

El Kant per la Igualtat és un projecte dissenyat per treballar la igualtat, la 

 

La població jove estrangera a Catalunya els últims 20 anys ha augmentat 
considerablement  i ens trobem al 2020 amb  una xifra que representa  del 22,9% de la 

de manera que Catalunya junt amb altres països al capdavant en proporció 

Segons l’EJC 2017 las població jove d’orígen estranger en general té un nivel formatiu 
més baix, més desocupació i pobresa, cosa que és un dels col·lectius més vulnerable. 
Tot i que també hi ha diferències dins el col.lectiu bàsicament entre aquells que arriben 
sols, aquells que arriben amb la família i els que són d’origen de pares estrangers però 

s els que tenen 

Quan parlem d’eixos de desigualtat intervenen diverses variables com el gènere, la 
classe social, la orientació/identitat sexual , religió i l’orígen/raça també és una d’elles.  

capes és poden superposar en  les persones i com més capes d’opressió més 

Amb una conversa amb la tècnica d’immigració del Consell Comarcal que li vam 
la població migrada a la comarca 



 

 
 
 

ens va traslladar que un aspecte que detecta en molts joves i que caldria treballar
el sentiment de pertinença a vegades ambivalent i confús ja que va carregat de molt 
pes cultural. Creences i maneres de fer i de viu
l’entorn social que viuen el dia a dia. Alguns joves manifesten sentiments com: “
sento ni d´aqui ni d´allí”, “no em sento acceptat ni reconegut com a tal, ni al país 
d´origen dels meus pares, ni aquí”.
 
També ens comenta que les persones nouvingudes que viuen a la comarca sobretot 
són  de països d’orígen del Marroc, Romania i Regne Unit. Tot i que no tenim el detall 
de la franja de població jove, en aquesta gràfica podem veure el volum de les diferents 
nacionalitats a la Ribera d’Ebre.
 
 

PAÍS 

Marroc 
 
Romania 
 
Regne Unit 
 
Pakistan 
 
Bulgària 
 
Algèria 
 
Senegal 
 
Moldàvia 
 
Ucraïna 
 
Itàlia 
 
Índia 
 
França 
 
Països Baixos 
 
Xina 
 
Equador 
 

 

 
La tècnica d’immigració proposa que respecte els joves sobretot caldria treballar per 
una banda el tema del vincle i sen

 

ens va traslladar que un aspecte que detecta en molts joves i que caldria treballar
el sentiment de pertinença a vegades ambivalent i confús ja que va carregat de molt 
pes cultural. Creences i maneres de fer i de viure de les famílies d’origen diferent de 
l’entorn social que viuen el dia a dia. Alguns joves manifesten sentiments com: “
sento ni d´aqui ni d´allí”, “no em sento acceptat ni reconegut com a tal, ni al país 
d´origen dels meus pares, ni aquí”. 

ns comenta que les persones nouvingudes que viuen a la comarca sobretot 
són  de països d’orígen del Marroc, Romania i Regne Unit. Tot i que no tenim el detall 
de la franja de població jove, en aquesta gràfica podem veure el volum de les diferents 

tats a la Ribera d’Ebre. 

TOTAL 
població  

HOMES 
 

DONES
 

997 573 

746 384 

437 225 

96 82 

86 48 

79 46 

75 69 

64 31 

36 13 

34 15 

33 20 

31 18 

26 14 

21 12 

20 11 

Dades de la Ribera d’Ebre, 2019

La tècnica d’immigració proposa que respecte els joves sobretot caldria treballar per 
una banda el tema del vincle i sentiments de pertinença i això com afecta de manera 
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ens va traslladar que un aspecte que detecta en molts joves i que caldria treballar-lo és 
el sentiment de pertinença a vegades ambivalent i confús ja que va carregat de molt 

re de les famílies d’origen diferent de 
l’entorn social que viuen el dia a dia. Alguns joves manifesten sentiments com: “no em 
sento ni d´aqui ni d´allí”, “no em sento acceptat ni reconegut com a tal, ni al país 

ns comenta que les persones nouvingudes que viuen a la comarca sobretot 
són  de països d’orígen del Marroc, Romania i Regne Unit. Tot i que no tenim el detall 
de la franja de població jove, en aquesta gràfica podem veure el volum de les diferents 

DONES 

424 

362 

212 

14 

38 

33 

6 

33 

23 

19 

13 

13 

12 

9 

9 

Dades de la Ribera d’Ebre, 2019 

La tècnica d’immigració proposa que respecte els joves sobretot caldria treballar per 
timents de pertinença i això com afecta de manera 



 

 
 
 

significativa a la seva vida. Per altra banda també  abordar el tema d’alguns casos de 
matrimonis forçats en  joves i  de les mutilacions genitals en noies.
 
És preveu des de l’àrea d’immigració del Consell
acccions preventives en el marc dels centres educatius de secundària de la comarca. 
 
 
Per altra banda, a la Ribera d’Ebre hi ha 3 pisos on viuen Joves Menors No 
Acompanyats.  Hi ha un 1 pis a Flix i 2 a Móra la Nova amb
joves.  Els joves estan acompanyats per les respectives educadores que fan 
l’acompanyament i també el suport en tràmits de la tècnica del Consell Comarcal. 
 
Actualment tots els joves estan estudiant, ja siguin Programes de Fo
altres fomacions no reglades de caràcter professionalitzador. 
Es valoren aquestes formacions de més curta durada que solen allargar
mesos i acaben sent més atractives per aquests joves ja que en el seu imaginari les 
veuen com una oportunitat a curt termini per trobar feina. 
D’aquí la  importància d’anar programant cursos a la comarca d’aquest format que 
dona una resposta en general a la població a seguir formacions professionalitzadores 
que responen a una demanda d’ocupaci
 
Per concloure aquest apartat d’igualtat
d’interseccionalitat per entendre les capes de privilegi i opressió i com aquestes 
operen en les persones. Aquest quadre ens ajudarà a entendre moltes situa
com els eixos es poden super
més capes sumi una persona de la part inferior de la gràfica més probabilitat tindrà de  
viure una situació d’opressió i resistència. Igualment, com més capes sumi l
de la part superior de la gràfica més situacions probablement de privilegi 
l’acompanyaran.   
 
Des del Servei de Joventut de la Ribera d’Ebre, els altres serveis de joventut de TE,  i 
amb el lideratge de la Coordinació Territorial a TE, s’ha estat
l’elaboració de diferents materials 
aules de secundària un treball sobre la convivència i que aborda diferents eixos dels 
que es representen en la gràfica.

 

significativa a la seva vida. Per altra banda també  abordar el tema d’alguns casos de 
matrimonis forçats en  joves i  de les mutilacions genitals en noies. 

És preveu des de l’àrea d’immigració del Consell Comarcal la possibilitat d’iniciar 
acccions preventives en el marc dels centres educatius de secundària de la comarca. 

Per altra banda, a la Ribera d’Ebre hi ha 3 pisos on viuen Joves Menors No 
Acompanyats.  Hi ha un 1 pis a Flix i 2 a Móra la Nova amb una capacitat per acollir 17 
joves.  Els joves estan acompanyats per les respectives educadores que fan 
l’acompanyament i també el suport en tràmits de la tècnica del Consell Comarcal. 

Actualment tots els joves estan estudiant, ja siguin Programes de Formació i Inserció o 
altres fomacions no reglades de caràcter professionalitzador.  
Es valoren aquestes formacions de més curta durada que solen allargar
mesos i acaben sent més atractives per aquests joves ja que en el seu imaginari les 

com una oportunitat a curt termini per trobar feina.  
D’aquí la  importància d’anar programant cursos a la comarca d’aquest format que 
dona una resposta en general a la població a seguir formacions professionalitzadores 
que responen a una demanda d’ocupació comarcal. 

Per concloure aquest apartat d’igualtat-inclusió compartim aquesta gràfica  dels eixos 
d’interseccionalitat per entendre les capes de privilegi i opressió i com aquestes 
operen en les persones. Aquest quadre ens ajudarà a entendre moltes situa
com els eixos es poden superposar en capes i interrelacionar-se. De manera que com 
més capes sumi una persona de la part inferior de la gràfica més probabilitat tindrà de  
viure una situació d’opressió i resistència. Igualment, com més capes sumi l
de la part superior de la gràfica més situacions probablement de privilegi 

Des del Servei de Joventut de la Ribera d’Ebre, els altres serveis de joventut de TE,  i 
amb el lideratge de la Coordinació Territorial a TE, s’ha estat 
l’elaboració de diferents materials Projecte Viure es conviure” per poder apropar a les 
aules de secundària un treball sobre la convivència i que aborda diferents eixos dels 
que es representen en la gràfica. 
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significativa a la seva vida. Per altra banda també  abordar el tema d’alguns casos de 

Comarcal la possibilitat d’iniciar 
acccions preventives en el marc dels centres educatius de secundària de la comarca.  

Per altra banda, a la Ribera d’Ebre hi ha 3 pisos on viuen Joves Menors No 
una capacitat per acollir 17 

joves.  Els joves estan acompanyats per les respectives educadores que fan 
l’acompanyament i també el suport en tràmits de la tècnica del Consell Comarcal.  

rmació i Inserció o 

Es valoren aquestes formacions de més curta durada que solen allargar-se només uns 
mesos i acaben sent més atractives per aquests joves ja que en el seu imaginari les 

D’aquí la  importància d’anar programant cursos a la comarca d’aquest format que 
dona una resposta en general a la població a seguir formacions professionalitzadores 

inclusió compartim aquesta gràfica  dels eixos 
d’interseccionalitat per entendre les capes de privilegi i opressió i com aquestes 
operen en les persones. Aquest quadre ens ajudarà a entendre moltes situacions i 
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més capes sumi una persona de la part inferior de la gràfica més probabilitat tindrà de  
viure una situació d’opressió i resistència. Igualment, com més capes sumi la persona 
de la part superior de la gràfica més situacions probablement de privilegi 

Des del Servei de Joventut de la Ribera d’Ebre, els altres serveis de joventut de TE,  i 
 treballant amb 

” per poder apropar a les 
aules de secundària un treball sobre la convivència i que aborda diferents eixos dels 



 

 
 
 

 

 

 

 

  
  

  

 

 
85 

 



 

 
 
 

 EIX- L L E U R E
 

Incorporem en la diagnosi un apartat de lleure perque considerem un àmbit clau en les 
polítiques educatives i té una significativa representativitat dins les activitats que 
s’organitzen a la Ribera d’Ebre.

Amb l’entrada en vigor del Decret 187/1993, de 27 de juliol
competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques, es deleguen 
les competències d’execució en matèria d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves. Per fer possible l’efectivitat d’aquestes competències
cada comarca un contracte programa (CP), en el qual s’inclouen les competències que 
ha d’exercir el consell comarcal i que li delega la Direcció General de Joventut. 
Aquestes competències deriven de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’i
destinades a activitats amb infants i joves, i del Decret 140/2003, de 10 de juny, 
d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, o 
de la normativa que el substitueixi, actualment amb l’entrada en vigo
16/2022, d’1 de febrer.  

També és recull la col·laboració d’aquest ens en la verificació del compliment del 
Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 
participen menors de 18 anys. 

Durant els períodes de vacances escolars ens trobem amb una alta activitat de lleure a 
tots els municipis de la Ribera d’Ebre. Així bé si el lleure representa una oportunitat 
d’aprenentatge i creixement pels infants també respon a una necessitat de conciliació 
laboral de les famílies.  

Tots els  municipis de la comarca organitzen activitats de lleure pels infants des de 
finals de juny fins a mitjans d’agost. Bàsicament són activitats de tipologia de casals de 
lleure i colònies que alguns ajuntaments emprenen ells mateixos
organitzadors, altres mitjançant entitats de lleure que depenen dels ajuntaments i 
d’altres municipis serien promotors però durien a terme les activitats mitjançant la 
contractació d’empreses de lleure de la zona.

Des del Servei Comarcal de Joventut és fa un acompanyament en l’assessorament i 
resolució de dubtes que tenen entitats i ajuntaments a l’hora d’organitzar les activitats. 
En el context d’aquests dos anys de pandèmia ha calgut un major acompanyament  
per totes les noves mesures s
ocasionat mesures circumstancials afegides a la normativa general a més a més 
d’estar sotmeses a canvis constants determinats per l’evolució de la pandèmia.

Un tret significatiu a destacar és que participen
viuen durant l’any als pobles però també molts altres que viuen fora i que durant les 
vacances d’estiu es queden als pobles amb els seus iaios, majoritàriament per motius 
laborals dels pares. 
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resolució de dubtes que tenen entitats i ajuntaments a l’hora d’organitzar les activitats. 
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per totes les noves mesures sanitàries que ha calgut tenir en compte i que han 
ocasionat mesures circumstancials afegides a la normativa general a més a més 
d’estar sotmeses a canvis constants determinats per l’evolució de la pandèmia.

Un tret significatiu a destacar és que participen en aquestes activitats els infants que ja 
viuen durant l’any als pobles però també molts altres que viuen fora i que durant les 
vacances d’estiu es queden als pobles amb els seus iaios, majoritàriament per motius 
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Aquest fet fa que hi hagi una alta demanda de les activitats de lleure als pobles de la 
comarca. 

Des del Servei Comarcal de Joventut i per delegació de competències es fa el 
seguiment d’aquestes activitats d’ajust al Decret del lleure. S’ha pogut observar en 
aquest seguiment que cada cop més s’ofereixen projectes educatius de qualitat amb 
fils conductors i temàtiques socials que s’hi treballen. 

A més dels casals i colònies organitzats per ajuntaments i entitats de la comarca 
també hi ha un volum important de notificacions d’
rutes, aquestes sobretot per la GR99, ruta que voreja el riu, d’esplais i entitats de 
zones urbanes, sobretot de comarques de Barcelona.

En el context d’aquests dos anys de pandèmia ha 
per totes les noves mesures sanitàries a tenir en compte que han ocasionat mesures 
circumstancials afegides a la normativa general i que han estat sotmeses a canvis 
constants determinats per l’evolució de la pandèmia.

Per altra banda, a destacar perque és import
dinamització i activitat de lleure representa una sortida laboral per molts joves. 

En aquest sentit des del servei de Joventut hem detectat que hi ha una necessitat de 
disposar de personal format en el lleure per po
sobretot en l’època d’estiu. Els últims anys la participació dels infants ha augmentat 
considerablement i d’acord amb les ràtios exigides  de monitors/es i directors/es de 
lleure titulats se’n necessiten més. I per altr
feines en l’àmbit del lleure a la comarca són temporals i estan molt concentrades 
sobretot a l’estiu. Llavors s’hi dediquen preferenment joves durant els anys que estan 
estudiant i fins que s’incorporen al mercat l

Llavors en aquest sentit sí que hem detectat la importància d’oferir formació en el 
lleure per assegurar poder disposar de personal titulat a la comarca i també evitar que 
és puguin produïr situacions on s’hagin de restring
atendre la demanda per falta de personal titulat. 

 

 

 

 

 

 

 

i hagi una alta demanda de les activitats de lleure als pobles de la 

Des del Servei Comarcal de Joventut i per delegació de competències es fa el 
seguiment d’aquestes activitats d’ajust al Decret del lleure. S’ha pogut observar en 

que cada cop més s’ofereixen projectes educatius de qualitat amb 
fils conductors i temàtiques socials que s’hi treballen.  

A més dels casals i colònies organitzats per ajuntaments i entitats de la comarca 
també hi ha un volum important de notificacions d’altres activitats com acampades i 
rutes, aquestes sobretot per la GR99, ruta que voreja el riu, d’esplais i entitats de 
zones urbanes, sobretot de comarques de Barcelona. 

En el context d’aquests dos anys de pandèmia ha calgut un major acompanyament 
tes les noves mesures sanitàries a tenir en compte que han ocasionat mesures 

circumstancials afegides a la normativa general i que han estat sotmeses a canvis 
constants determinats per l’evolució de la pandèmia. 

destacar perque és important fer-ho,  que de retruc tota aquesta 
dinamització i activitat de lleure representa una sortida laboral per molts joves. 

En aquest sentit des del servei de Joventut hem detectat que hi ha una necessitat de 
disposar de personal format en el lleure per poder donar resposta a les necessitats 
sobretot en l’època d’estiu. Els últims anys la participació dels infants ha augmentat 
considerablement i d’acord amb les ràtios exigides  de monitors/es i directors/es de 
lleure titulats se’n necessiten més. I per altra banda també cal tenir en compte que les 
feines en l’àmbit del lleure a la comarca són temporals i estan molt concentrades 
sobretot a l’estiu. Llavors s’hi dediquen preferenment joves durant els anys que estan 
estudiant i fins que s’incorporen al mercat laboral amb feines més contínues.

Llavors en aquest sentit sí que hem detectat la importància d’oferir formació en el 
lleure per assegurar poder disposar de personal titulat a la comarca i també evitar que 
és puguin produïr situacions on s’hagin de restringir les places als infants per no poder 
atendre la demanda per falta de personal titulat.  
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Per altra banda, i pel que respecta les 
trobem 5:  

- 3 alberg: - Alberg de Tivissa, Alberg del Mas de la Coixa a M
Vilar del riu de Baix a Flix

- 1 casa de colònies: Ca Manxol de Rasquera
- 1 Campament Juvenil: Campament Juvenil de Llaberia ( Llaberia 
 

D’acord amb la delegació de competències també es du a terme el procediment 
d’inspecció conjuntament entre servei de Joventut i els serveis tècnics de l’entitat pel 
compliment de la normativa.

Aquestes instal.lacions representen també una oportunitat a la dinamització del lleure i 
l’allotjament a la comarca tan per les activitats que s’hi or
l’ús durant el curs escolar d’escoles d’arreu que arriben a la comarca, grups de joves 
diversos, activitats de les Ampa, caus i moviments associatius, entre altres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, i pel que respecta les instal.lacions juvenils, a la Ribera d’Ebre  en 

Alberg de Tivissa, Alberg del Mas de la Coixa a Móra la Nova, i l’alberg 
Vilar del riu de Baix a Flix 

1 casa de colònies: Ca Manxol de Rasquera 
1 Campament Juvenil: Campament Juvenil de Llaberia ( Llaberia -Tivissa)

D’acord amb la delegació de competències també es du a terme el procediment 
conjuntament entre servei de Joventut i els serveis tècnics de l’entitat pel 

compliment de la normativa. 

Aquestes instal.lacions representen també una oportunitat a la dinamització del lleure i 
l’allotjament a la comarca tan per les activitats que s’hi organitzen pròpiament com per 
l’ús durant el curs escolar d’escoles d’arreu que arriben a la comarca, grups de joves 
diversos, activitats de les Ampa, caus i moviments associatius, entre altres.
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instal.lacions juvenils, a la Ribera d’Ebre  en 
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 Eix- C U L T U R A
 

La Ribera d’Ebre és una co
activitats són dutes a terme pels ajuntaments, però també, i en un nombre molt elevat, 
de la mà d’entitats de diversa índole: culturals, juvenils, esportives, de dones…. Cal 
destacar, doncs, el teixit associatiu, format per unes 400 entitats, distribuïdes entre els 
16 pobles en què està dividida la comarca.
 
D’altra banda, cada poble té, com a mínim, un equipament cultural per poder dur a 
terme les activitats. Habitualment, i donada la mida dels mun
acostumen a ser sales polivalents que poden servir per xerrades, cursos, concerts, 
obres de teatre, etc   
Només hi ha 3 municipis, els de més població, que tenen equipaments més específics. 
Així, Móra d’Ebre i Flix disposen d’un teatr
equipaments acostumen a ser d’ús gratuït per les activitats que organitzen les 
associacions del poble.  
 
D’acord amb l’enquesta que vam fer als joves
546 respostes de joves,  en general, en les respostes en l’àmbit de la cultura valoren 
entre aceptable-bona l’oferta cultural de la comarca. En aquesta gràfica, l’1 seria molt 
pobra i el 5 molt rica.      
 

                  
 
També les activitats esportives (51,6%) són les 
per la joventut de la comarca, seguides de les d’idiomes (19,2%)  i musicals (10,6%). 
També un gruix important no fa activitats de lleure (24,9%).  
 
 
 

 

C U L T U R A 

La Ribera d’Ebre és una comarca amb una important tradició i activitat cultural. Les 
activitats són dutes a terme pels ajuntaments, però també, i en un nombre molt elevat, 
de la mà d’entitats de diversa índole: culturals, juvenils, esportives, de dones…. Cal 

xit associatiu, format per unes 400 entitats, distribuïdes entre els 
16 pobles en què està dividida la comarca. 

D’altra banda, cada poble té, com a mínim, un equipament cultural per poder dur a 
terme les activitats. Habitualment, i donada la mida dels municipis de la comarca, 
acostumen a ser sales polivalents que poden servir per xerrades, cursos, concerts, 

Només hi ha 3 municipis, els de més població, que tenen equipaments més específics. 
Així, Móra d’Ebre i Flix disposen d’un teatre i  Móra la Nova d’un pavelló firal. Aquests 
equipaments acostumen a ser d’ús gratuït per les activitats que organitzen les 

l’enquesta que vam fer als joves de la comarca per Internet, i que recull 
ves,  en general, en les respostes en l’àmbit de la cultura valoren 

bona l’oferta cultural de la comarca. En aquesta gràfica, l’1 seria molt 

També les activitats esportives (51,6%) són les preferents en els moments de lleure 
per la joventut de la comarca, seguides de les d’idiomes (19,2%)  i musicals (10,6%). 
També un gruix important no fa activitats de lleure (24,9%).   
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preferents en els moments de lleure 
per la joventut de la comarca, seguides de les d’idiomes (19,2%)  i musicals (10,6%). 



 

 
 
 

 

La joventut ens diu també que la manca de temps, les res
estudis o el cost de les activitats són els motius principals pels quals no en fan. 
 

             

 

         

La joventut ens diu també que la manca de temps, les responsabilitats derivades dels 
estudis o el cost de les activitats són els motius principals pels quals no en fan. 
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ponsabilitats derivades dels 

estudis o el cost de les activitats són els motius principals pels quals no en fan.  

 



 

 
 
 

Finalment, en aquest àmbit,destaquem que la joventut de la comarca passa el temps 
lliure  majoritàriament amb les amistats i l
parella i xarxes socials.  
 
 
L’enquesta feta als joves subratlla la importància de les xarxes socials i del web de 
l’agenda per donar a conèixer les activitats organitzades, tal i com es pot veure a la 
gràfica següent: 
 

 
 
D’acord amb la diagnosi extreta del 
d’Ebre referent a aquest punt, cal destacar que un dels aspectes que es posen sobre 
la taula és la necessitat d’invertir  més pressupost en l’àmbit de l’organització 
d’activitats culturals.  
  
Cal destacar que, en general, els pobles no tenen cap tècnic de Cultura. El personal 
contractat assumeix moltes tasques diverses i, sovint, l’alt volum de feina d’un ens 
públic fa que el temps destinat a poder plantejar i organitz
molt baix o, fins i tot, acabi sent assumit pel per regidors i regidores. Aquests 
acostumen a mantenir la seva feina habitual i a destinar a l’àmbit de l’ajuntament el 
temps lliure, per la qual cosa també el temps i el volum de f
detriment d’aquesta organització d’activitats diverses. 
 
Davant aquesta situació, que afecta directament a  la manca de dinamització dels 
espais culturals, es valora la possibilitat que aquesta tasca es dugui a terme a través 
de persones contractades a través de plans d’ocupació, subvencions, programa de 
Garantia Juvenil.. També es destaca la manca de coordinació a l’hora de programar 

 

Finalment, en aquest àmbit,destaquem que la joventut de la comarca passa el temps 
lliure  majoritàriament amb les amistats i la família, i en un % molt similar entre la 

L’enquesta feta als joves subratlla la importància de les xarxes socials i del web de 
l’agenda per donar a conèixer les activitats organitzades, tal i com es pot veure a la 

D’acord amb la diagnosi extreta del Pla de reactivació econòmica de la Ribera 
referent a aquest punt, cal destacar que un dels aspectes que es posen sobre 

la taula és la necessitat d’invertir  més pressupost en l’àmbit de l’organització 

Cal destacar que, en general, els pobles no tenen cap tècnic de Cultura. El personal 
contractat assumeix moltes tasques diverses i, sovint, l’alt volum de feina d’un ens 
públic fa que el temps destinat a poder plantejar i organitzar tasques culturals sigui 
molt baix o, fins i tot, acabi sent assumit pel per regidors i regidores. Aquests 
acostumen a mantenir la seva feina habitual i a destinar a l’àmbit de l’ajuntament el 
temps lliure, per la qual cosa també el temps i el volum de feina acostumen a anar en 
detriment d’aquesta organització d’activitats diverses.  

Davant aquesta situació, que afecta directament a  la manca de dinamització dels 
espais culturals, es valora la possibilitat que aquesta tasca es dugui a terme a través 

ersones contractades a través de plans d’ocupació, subvencions, programa de 
Garantia Juvenil.. També es destaca la manca de coordinació a l’hora de programar 
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Finalment, en aquest àmbit,destaquem que la joventut de la comarca passa el temps 
a família, i en un % molt similar entre la 

L’enquesta feta als joves subratlla la importància de les xarxes socials i del web de 
l’agenda per donar a conèixer les activitats organitzades, tal i com es pot veure a la 

 

Pla de reactivació econòmica de la Ribera 
referent a aquest punt, cal destacar que un dels aspectes que es posen sobre 

la taula és la necessitat d’invertir  més pressupost en l’àmbit de l’organització 

Cal destacar que, en general, els pobles no tenen cap tècnic de Cultura. El personal 
contractat assumeix moltes tasques diverses i, sovint, l’alt volum de feina d’un ens 

ar tasques culturals sigui 
molt baix o, fins i tot, acabi sent assumit pel per regidors i regidores. Aquests 
acostumen a mantenir la seva feina habitual i a destinar a l’àmbit de l’ajuntament el 

eina acostumen a anar en 

Davant aquesta situació, que afecta directament a  la manca de dinamització dels 
espais culturals, es valora la possibilitat que aquesta tasca es dugui a terme a través 

ersones contractades a través de plans d’ocupació, subvencions, programa de 
Garantia Juvenil.. També es destaca la manca de coordinació a l’hora de programar 



 

 
 
 

activitats i evitar el solapament de diversos actes en un mateix dia i franja horària a la 
comarca per la qual cosa es proposa, per una banda, mecanismes de millora de la 
comunicació entre ens locals i entre associacions i, d’altra banda, la creació d’una 
taula comarcal de cultura per tenir més espais per compartir informació i, fins i tot, i 
generar noves accions.  
 
Per acabar, una altra de les opcions que es posen sobre la taula és l’existència d’un 
carnet comarcal o local per aconseguir descomptes en aquestes activitats. .  
 
 
Des del Servei de Joventut es dinamitzen activitats en l’àmbit de la cul
L’agenda d’actes es una de les activitats que es du a terme per la difusió de les 
activitats dels municipis i per tal de donar la máxima difusió.

 
 

                  
 
 
 
 
Un altre des àmbits que volem destacar és la participació entorn a la promoci
habilitats artístiques individuals, a través de 
Llibresebrencs-, de fotografia i coneixement de la comarca 
Ribera Art-. Per promoure l’expressió artística en l’ambit de la cultura. 
 
Aquesta programes es detallaran a l’apartat dels programes d’aquest document.
 
D’altra banda, a nivell comarcal, cal destacar l’existència de diversos premis que 
fomenten la participació. Els més destacats podrien ser:

- Premi Vila d’Ascó, d’Ascó
- Premi de Narrativa 
- Concurs literari de Móra la Nova, de Móra la Nova
- Premi d'Assaig Artur Bladé, organitzat pel CERE
- Premi de Pintura Josep M. Saez, de Miravet
- Premi de Fotografia Vila d’Ascó

 

 

activitats i evitar el solapament de diversos actes en un mateix dia i franja horària a la 
per la qual cosa es proposa, per una banda, mecanismes de millora de la 

comunicació entre ens locals i entre associacions i, d’altra banda, la creació d’una 
taula comarcal de cultura per tenir més espais per compartir informació i, fins i tot, i 

Per acabar, una altra de les opcions que es posen sobre la taula és l’existència d’un 
carnet comarcal o local per aconseguir descomptes en aquestes activitats. .  

Des del Servei de Joventut es dinamitzen activitats en l’àmbit de la cul
es una de les activitats que es du a terme per la difusió de les 

activitats dels municipis i per tal de donar la máxima difusió. 

Un altre des àmbits que volem destacar és la participació entorn a la promoci
habilitats artístiques individuals, a través de concursos d’escriptura 

, de fotografia i coneixement de la comarca -#socdelaribera
. Per promoure l’expressió artística en l’ambit de la cultura.  

programes es detallaran a l’apartat dels programes d’aquest document.

D’altra banda, a nivell comarcal, cal destacar l’existència de diversos premis que 
fomenten la participació. Els més destacats podrien ser: 

Premi Vila d’Ascó, d’Ascó 
Premi de Narrativa Ribera d’Ebre, de Vinebre 
Concurs literari de Móra la Nova, de Móra la Nova 
Premi d'Assaig Artur Bladé, organitzat pel CERE 
Premi de Pintura Josep M. Saez, de Miravet 
Premi de Fotografia Vila d’Ascó 
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activitats i evitar el solapament de diversos actes en un mateix dia i franja horària a la 
per la qual cosa es proposa, per una banda, mecanismes de millora de la 

comunicació entre ens locals i entre associacions i, d’altra banda, la creació d’una 
taula comarcal de cultura per tenir més espais per compartir informació i, fins i tot, i 

Per acabar, una altra de les opcions que es posen sobre la taula és l’existència d’un 
carnet comarcal o local per aconseguir descomptes en aquestes activitats. .   

Des del Servei de Joventut es dinamitzen activitats en l’àmbit de la cultura com 
es una de les activitats que es du a terme per la difusió de les 

 

Un altre des àmbits que volem destacar és la participació entorn a la promoció de les 
d’escriptura -premi 

#socdelaribera- i d’art -
 

programes es detallaran a l’apartat dels programes d’aquest document. 

D’altra banda, a nivell comarcal, cal destacar l’existència de diversos premis que 



 

 
 
 

Els actes culturals s’han vist molt afectats per les res
dos anys. Això ha suposat un impacte pels joves que va més enllà del consum cultural. 
Aquests actes representen un important espai de relacions socials, de manera que 
l’oci té més significació més enllà del producte ja q
emocional i social. 
 
Aquests dos anys passats s’ha consumit molta cultura per canals digitals  i molta d’ella 
gratuïta com videojocs, pel.lícules concerts, etc.  I així com altres col.lectius els ha 
suposat una major adaptació pe
que no podem obviar una escletxa digital que ha representat  també per alguns d’ells. 
 
Actualment i dels últims mesos s’ha anat reemprenent a la majoria dels municipis  els 
actes presencials i esperem poc a poc tornar a aquestes propostes culturals 
presencials pel seu impacte que també hem anomenat de benefici per la salut dels 
joves i de qualsevol edat. 
 
Els joves participen molt de les Festes Majors, les festes populars i els diferents actes 
culturals dels que  contribueixen a la dinamització, sociabilitat i arrelament als pobles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Els actes culturals s’han vist molt afectats per les restriccions de la pandèmia els últims 
dos anys. Això ha suposat un impacte pels joves que va més enllà del consum cultural. 
Aquests actes representen un important espai de relacions socials, de manera que 
l’oci té més significació més enllà del producte ja que representa un benefici  

Aquests dos anys passats s’ha consumit molta cultura per canals digitals  i molta d’ella 
gratuïta com videojocs, pel.lícules concerts, etc.  I així com altres col.lectius els ha 
suposat una major adaptació per la majoria de joves aquest aspecte  ha sigut fàcil, tot i 
que no podem obviar una escletxa digital que ha representat  també per alguns d’ells. 

ltims mesos s’ha anat reemprenent a la majoria dels municipis  els 
perem poc a poc tornar a aquestes propostes culturals 

presencials pel seu impacte que també hem anomenat de benefici per la salut dels 

Els joves participen molt de les Festes Majors, les festes populars i els diferents actes 
turals dels que  contribueixen a la dinamització, sociabilitat i arrelament als pobles. 
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triccions de la pandèmia els últims 
dos anys. Això ha suposat un impacte pels joves que va més enllà del consum cultural. 
Aquests actes representen un important espai de relacions socials, de manera que 

ue representa un benefici  

Aquests dos anys passats s’ha consumit molta cultura per canals digitals  i molta d’ella 
gratuïta com videojocs, pel.lícules concerts, etc.  I així com altres col.lectius els ha 

r la majoria de joves aquest aspecte  ha sigut fàcil, tot i 
que no podem obviar una escletxa digital que ha representat  també per alguns d’ells.  

ltims mesos s’ha anat reemprenent a la majoria dels municipis  els 
perem poc a poc tornar a aquestes propostes culturals 

presencials pel seu impacte que també hem anomenat de benefici per la salut dels 

Els joves participen molt de les Festes Majors, les festes populars i els diferents actes 
turals dels que  contribueixen a la dinamització, sociabilitat i arrelament als pobles.  



 

 
 
 

 EIX- ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ
 

Associacionisme 
 
Una de les entitats que cal destacar pel seu volum d’activitats organitzades al cap de 
l’any i associats és el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
amb més de 400 socis de tots els pobles de la comarca i organitza un centenar 
d’activitats anuals arreu, també. És, sense cap mena de dubte, l’entitat més important i 
que genera activitats de diversa índole (culturals, de medi ambient, de foment del 
patrimoni, juvenils, publicacions, beques…) i a tots els pobles. Aquesta entitat a més 
disposa d’una secció específica de temàtica juvenil. 
Actualment hi ha hagut renovació de la Ju
unes 6 persones joves, les quals estan tirant endavant diversos projectes que tenen 
com a marc la comarca de la Ribera d’Ebre. 
 
Pel que fa a les entitats juvenils
municipis, algunes d’elles legalment constituïdes i altres que no estan constituides 
formalment però hi ha grups de joves prou actius en alguns municipis  que, en 
moments puntuals, organitzen activitats.
 
Els Ascopetejats, a Ascó 
Disculpin les Molèsties, a Benissanet
Sembrajoves, a Flix 
Associació de Joves Cop de Ratera
Associació de Joves de la Palma d’Ebre
Les arramblades i el Consell de la Joventut 
La Txavalada de Riba roja 
 
Actualment, des del Servei Comarcal de 
tenim un grup de Whatsapp amb totes elles, i en moments puntuals ens ha servit per 
poder dur a terme activitats consensuades entre totes i en el mateix moment a tots els 
pobles. Creiem que aquesta és una línia d
cal que dinamitzem en moments que es consideri oportú.  Una de les accions 
generades a través d’aquest grup de treball va ser al voltant del 8 de març, on a través 
de xarxes es posava en valor el paper de la do
seu voltant i es promovia una campanya amb aquests missatges amb l'etiqueta 
#riudecures. 
 
El repte o problema majoritari amb el que es troben les associacions juvenils és en la 
seva continuitat de mantener
dels joves que en un moment donat hi estan molt posats i quan per motius laborals, 
d’estudi o altres s’ho deixen  en molts casos costa  trobar relleu i d’aquí una 
característica habitual de les associacion
d’activitat i inactivitat. 

 

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

Una de les entitats que cal destacar pel seu volum d’activitats organitzades al cap de 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. Amb seu a Flix, compta 

amb més de 400 socis de tots els pobles de la comarca i organitza un centenar 
d’activitats anuals arreu, també. És, sense cap mena de dubte, l’entitat més important i 

a activitats de diversa índole (culturals, de medi ambient, de foment del 
patrimoni, juvenils, publicacions, beques…) i a tots els pobles. Aquesta entitat a més 
disposa d’una secció específica de temàtica juvenil.  
Actualment hi ha hagut renovació de la Junta Directiva i han entrat a formar
unes 6 persones joves, les quals estan tirant endavant diversos projectes que tenen 
com a marc la comarca de la Ribera d’Ebre.  

entitats juvenils, en podem comptabilitzar unes quantes a diversos
municipis, algunes d’elles legalment constituïdes i altres que no estan constituides 
formalment però hi ha grups de joves prou actius en alguns municipis  que, en 
moments puntuals, organitzen activitats. 

a Benissanet 

Associació de Joves Cop de Ratera, a Rasquera 
Associació de Joves de la Palma d’Ebre, a Palma d’Ebre 
Les arramblades i el Consell de la Joventut a Tivissa.  

 

Actualment, des del Servei Comarcal de Joventut i Oficina Jove de la Ribera d’Ebre, 
tenim un grup de Whatsapp amb totes elles, i en moments puntuals ens ha servit per 
poder dur a terme activitats consensuades entre totes i en el mateix moment a tots els 
pobles. Creiem que aquesta és una línia de treball molt important que hem obert  i que 
cal que dinamitzem en moments que es consideri oportú.  Una de les accions 
generades a través d’aquest grup de treball va ser al voltant del 8 de març, on a través 
de xarxes es posava en valor el paper de la dona com a cuidadora de les persones del 
seu voltant i es promovia una campanya amb aquests missatges amb l'etiqueta 

El repte o problema majoritari amb el que es troben les associacions juvenils és en la 
seva continuitat de mantener-si actives al llarg del temps. Sovint la seva activitat depèn 
dels joves que en un moment donat hi estan molt posats i quan per motius laborals, 
d’estudi o altres s’ho deixen  en molts casos costa  trobar relleu i d’aquí una 
característica habitual de les associacions de joves el fet d’anar alternant períodes 
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Una de les entitats que cal destacar pel seu volum d’activitats organitzades al cap de 
. Amb seu a Flix, compta 

amb més de 400 socis de tots els pobles de la comarca i organitza un centenar 
d’activitats anuals arreu, també. És, sense cap mena de dubte, l’entitat més important i 

a activitats de diversa índole (culturals, de medi ambient, de foment del 
patrimoni, juvenils, publicacions, beques…) i a tots els pobles. Aquesta entitat a més 

nta Directiva i han entrat a formar-ne part 
unes 6 persones joves, les quals estan tirant endavant diversos projectes que tenen 

, en podem comptabilitzar unes quantes a diversos 
municipis, algunes d’elles legalment constituïdes i altres que no estan constituides 
formalment però hi ha grups de joves prou actius en alguns municipis  que, en 

Joventut i Oficina Jove de la Ribera d’Ebre, 
tenim un grup de Whatsapp amb totes elles, i en moments puntuals ens ha servit per 
poder dur a terme activitats consensuades entre totes i en el mateix moment a tots els 

e treball molt important que hem obert  i que 
cal que dinamitzem en moments que es consideri oportú.  Una de les accions 
generades a través d’aquest grup de treball va ser al voltant del 8 de març, on a través 

na com a cuidadora de les persones del 
seu voltant i es promovia una campanya amb aquests missatges amb l'etiqueta 

El repte o problema majoritari amb el que es troben les associacions juvenils és en la 
al llarg del temps. Sovint la seva activitat depèn 

dels joves que en un moment donat hi estan molt posats i quan per motius laborals, 
d’estudi o altres s’ho deixen  en molts casos costa  trobar relleu i d’aquí una 

s de joves el fet d’anar alternant períodes 



 

 
 
 

  
Segons l’Enquesta de la Joventut de Catalunya les Terres de l’Ebre es troben al 
voltant de la mitjana catalana, amb un 27,5% de participació associativa juvenil.
 
Sembla que els municipis de menys de 2.000 habitants són els que presenten el 
percentatge més alt de població jove que participa en alguna entitat majoritàriament 
associacions esportives i culturals. 
 
 
Pel que fa als equipaments juvenils
Actualment, només Flix i Ascó tenen dos espais oberts regularment. A Flix hi ha un 
tècnic que el dinamitza, mentre que a Ascó n’hi ha 2. Aquests tècnics acostumen a 
obrir l’espai i s’ocupen d’organitzar
Aquests espais també són seu de  de l’associació juvenil del poble, en concret dels 
Ascopetejats a Ascó i  Sembrajoves 
  
Móra d’Ebre va tancar l’espai durant la pandèmia i encara no l’ha tornat a obrir.  Garcia 
ha adequat un espai però la pandèmia ha aturat també l
per tal de consensuar-ne la gestió.   
 
Alguns altres casals o espais destinats a joves, van quedar en desús també fa uns 
anys en altres municipis de la comarca.
 
Actualment, impulsat des de la Coordinació Territorial de jovent
un treball, mitjançant un seguit de trobades pels diferents equipaments ebrencs i on 
participen tècnics dels serveis de joventut i els diferents casals per analitzar el 
funcionament i proposar millores, adequant
 
Participació 
 
Un dels aspectes que més intentem treballar des de l'Oficina Jove és el contacte amb 
els joves.  
Aquest contacte el mantenim a través de la gestió de les xarxes socials, a Facebook i, 
sobretot, Instagram, que ens pe
temàtiques que creiem que els poden ser  d’interès.
 
En aquesta línia, les comunicacions  a través de les històries de temes d’interès són 
elevades: formacions, concursos, xerrades, projectes, propost
les publicacions al mur ens permeten aquesta interacció i posem molt en valor els 
directes a través d?instagram, la majoria dels quals tenen entre 500 i  800 
visualitzacions, una xifra molt important donada la població de la comarca.
 
Aquests directes són de temàtiques diverses: per una banda, al voltant del món Lgtbi, 
un àmbit que creiem que cal treballar profundament donat que, històricament, a la 

 

Segons l’Enquesta de la Joventut de Catalunya les Terres de l’Ebre es troben al 
voltant de la mitjana catalana, amb un 27,5% de participació associativa juvenil.

ipis de menys de 2.000 habitants són els que presenten el 
percentatge més alt de població jove que participa en alguna entitat majoritàriament 
associacions esportives i culturals.  

equipaments juvenils, la realitat ha anat canviant al llar
Actualment, només Flix i Ascó tenen dos espais oberts regularment. A Flix hi ha un 
tècnic que el dinamitza, mentre que a Ascó n’hi ha 2. Aquests tècnics acostumen a 
obrir l’espai i s’ocupen d’organitzar-hi algunes activitats. 

mbé són seu de  de l’associació juvenil del poble, en concret dels 
Sembrajoves a Flix. 

Móra d’Ebre va tancar l’espai durant la pandèmia i encara no l’ha tornat a obrir.  Garcia 
ha adequat un espai però la pandèmia ha aturat també les reunions que es mantenien 

ne la gestió.    

Alguns altres casals o espais destinats a joves, van quedar en desús també fa uns 
anys en altres municipis de la comarca. 

Actualment, impulsat des de la Coordinació Territorial de joventut, s’està duent a terme 
un treball, mitjançant un seguit de trobades pels diferents equipaments ebrencs i on 
participen tècnics dels serveis de joventut i els diferents casals per analitzar el 
funcionament i proposar millores, adequant-les a la realitat i necessitats dels joves. 

Un dels aspectes que més intentem treballar des de l'Oficina Jove és el contacte amb 

Aquest contacte el mantenim a través de la gestió de les xarxes socials, a Facebook i, 
sobretot, Instagram, que ens permeten la interacció i informació constant de totes les 
temàtiques que creiem que els poden ser  d’interès. 

En aquesta línia, les comunicacions  a través de les històries de temes d’interès són 
elevades: formacions, concursos, xerrades, projectes, propostes d’intercanvi… També 
les publicacions al mur ens permeten aquesta interacció i posem molt en valor els 
directes a través d?instagram, la majoria dels quals tenen entre 500 i  800 
visualitzacions, una xifra molt important donada la població de la comarca.

Aquests directes són de temàtiques diverses: per una banda, al voltant del món Lgtbi, 
un àmbit que creiem que cal treballar profundament donat que, històricament, a la 
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Segons l’Enquesta de la Joventut de Catalunya les Terres de l’Ebre es troben al 
voltant de la mitjana catalana, amb un 27,5% de participació associativa juvenil. 

ipis de menys de 2.000 habitants són els que presenten el 
percentatge més alt de població jove que participa en alguna entitat majoritàriament 

, la realitat ha anat canviant al llarg del temps. 
Actualment, només Flix i Ascó tenen dos espais oberts regularment. A Flix hi ha un 
tècnic que el dinamitza, mentre que a Ascó n’hi ha 2. Aquests tècnics acostumen a 

mbé són seu de  de l’associació juvenil del poble, en concret dels 

Móra d’Ebre va tancar l’espai durant la pandèmia i encara no l’ha tornat a obrir.  Garcia 
es reunions que es mantenien 

Alguns altres casals o espais destinats a joves, van quedar en desús també fa uns 

ut, s’està duent a terme 
un treball, mitjançant un seguit de trobades pels diferents equipaments ebrencs i on 
participen tècnics dels serveis de joventut i els diferents casals per analitzar el 

necessitats dels joves.  

Un dels aspectes que més intentem treballar des de l'Oficina Jove és el contacte amb 

Aquest contacte el mantenim a través de la gestió de les xarxes socials, a Facebook i, 
rmeten la interacció i informació constant de totes les 

En aquesta línia, les comunicacions  a través de les històries de temes d’interès són 
es d’intercanvi… També 

les publicacions al mur ens permeten aquesta interacció i posem molt en valor els 
directes a través d?instagram, la majoria dels quals tenen entre 500 i  800 
visualitzacions, una xifra molt important donada la població de la comarca.  

Aquests directes són de temàtiques diverses: per una banda, al voltant del món Lgtbi, 
un àmbit que creiem que cal treballar profundament donat que, històricament, a la 



 

 
 
 

nostra comarca les persones del col·lectiu han marxat a viure fora. Aquesta situació 
fet que no hi hagi costum de veure persones homosexuals agafades de la mà pel 
carrer, que no hi hagi referents trans a les escoles, etc. Creiem que l'índex de 
visualitzacions d’aquestes xerrades confirmen l’aposta de treballar aquest àmbit.
 
Per altra banda, també a través dels diferents tallers que des de l’àrea de Joventut es 
duen a terme als centres educatius es dinamitza la seva participació, requerint la seva 
intervenció i opinió en els temes que s’hi plantegen. 
 
La participació dels joves també l’
propostes i necessitats,  recollides en la diagnosi d’aquest pla que conté informació de 
diferents estudis i de l’enquesta enlínia que es va proposar per recollir la seva opinió. 
Informació que ens servirá per plantejar polítiques de joventut a nivell comarcal. 
 
D’acord amb l’enquesta feta als joves a través de les xarxes socials
temàtiques que per ells tenen més interès relacionades amb l’Oficina Jove són: treball, 
formació,orientació educativa i oc
per nosaltres a través de tècniques específiques d’aquests àmbits. 
 

També d’acord amb l’enquesta, els joves prioritzen les temàtiques que creuen que cal 
que treballem des de l’Oficina Jove. Tal com es po
treball, orientació educativa i salut són les que tenen un percentatge més alt. 
 

 

nostra comarca les persones del col·lectiu han marxat a viure fora. Aquesta situació 
fet que no hi hagi costum de veure persones homosexuals agafades de la mà pel 
carrer, que no hi hagi referents trans a les escoles, etc. Creiem que l'índex de 
visualitzacions d’aquestes xerrades confirmen l’aposta de treballar aquest àmbit.

anda, també a través dels diferents tallers que des de l’àrea de Joventut es 
duen a terme als centres educatius es dinamitza la seva participació, requerint la seva 
intervenció i opinió en els temes que s’hi plantegen.  

La participació dels joves també l’hem tingut en compte a l’hora de recollir les seves 
propostes i necessitats,  recollides en la diagnosi d’aquest pla que conté informació de 
diferents estudis i de l’enquesta enlínia que es va proposar per recollir la seva opinió. 

á per plantejar polítiques de joventut a nivell comarcal. 

l’enquesta feta als joves a través de les xarxes socials
temàtiques que per ells tenen més interès relacionades amb l’Oficina Jove són: treball, 
formació,orientació educativa i ocupació juvenil. Temàtiques àmpliament treballades 
per nosaltres a través de tècniques específiques d’aquests àmbits.  

També d’acord amb l’enquesta, els joves prioritzen les temàtiques que creuen que cal 
que treballem des de l’Oficina Jove. Tal com es pot observar, igualtat d’oportunitats, 
treball, orientació educativa i salut són les que tenen un percentatge més alt. 
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nostra comarca les persones del col·lectiu han marxat a viure fora. Aquesta situació ha 
fet que no hi hagi costum de veure persones homosexuals agafades de la mà pel 
carrer, que no hi hagi referents trans a les escoles, etc. Creiem que l'índex de 
visualitzacions d’aquestes xerrades confirmen l’aposta de treballar aquest àmbit. 

anda, també a través dels diferents tallers que des de l’àrea de Joventut es 
duen a terme als centres educatius es dinamitza la seva participació, requerint la seva 

hem tingut en compte a l’hora de recollir les seves 
propostes i necessitats,  recollides en la diagnosi d’aquest pla que conté informació de 
diferents estudis i de l’enquesta enlínia que es va proposar per recollir la seva opinió. 

á per plantejar polítiques de joventut a nivell comarcal.  

l’enquesta feta als joves a través de les xarxes socials, les 
temàtiques que per ells tenen més interès relacionades amb l’Oficina Jove són: treball, 

upació juvenil. Temàtiques àmpliament treballades 

 
També d’acord amb l’enquesta, els joves prioritzen les temàtiques que creuen que cal 

t observar, igualtat d’oportunitats, 
treball, orientació educativa i salut són les que tenen un percentatge més alt.  



 

 
 
 

 
 
Respecte les aportacions de les regidories de joventut 
anteriorment en aquest pla,  en l’àmbit de la participació 
que sovint als joves els costa participar d’algunes activitats que organitzen als pobles. 
 
Per altra banda i respecte la participació  electoral de la població jove a Catalunya
ser d’un 77,3%. Les diferències entre àmbits no 
de l’Ebre se situen per sota de la mitjana de Catalunya i és un dels àmbits amb una 
participació més baixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aportacions de les regidories de joventut que hem
anteriorment en aquest pla,  en l’àmbit de la participació en general coincideixen en 
que sovint als joves els costa participar d’algunes activitats que organitzen als pobles. 

Per altra banda i respecte la participació  electoral de la població jove a Catalunya
ser d’un 77,3%. Les diferències entre àmbits no són gaire grans. Tot i així, les Terres 

per sota de la mitjana de Catalunya i és un dels àmbits amb una 
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que hem incorporat 
en general coincideixen en 

que sovint als joves els costa participar d’algunes activitats que organitzen als pobles.  

Per altra banda i respecte la participació  electoral de la població jove a Catalunya va 
són gaire grans. Tot i així, les Terres 

per sota de la mitjana de Catalunya i és un dels àmbits amb una 



 

 
 
 

 EIX- D I G I T A L I T Z A C I Ó
 
Caminàvem cap a un món cada cop més digitalitzat i amb l’arriba
provocat per la pandèmia de la covid’19  aquest procés s’ha accelerat enormement en 
molts dels àmbits.  

Els joves en general ja són gran consumidors de productes digitals i la situació actual 
ha portat a una hiperconectivitat. 

Tan en el seguiment dels estudis
món virtual s’ha fet protagonista en aquests últims temps.  

Ens podem fixar en algunes qüestions com:

- Ha representat una oportunitat en molts casos i un gran avantatge que ens h
permès seguir amb estudis, treballs, relacions interpersonals, entre molts 
altres. 

- Que també s’ha donat una hiperconnectivitat a la que s’han acostumat molts 
joves i que encara que tornem gradualment a la presencialitat hi ha un excés 
de consum digital. 

- També s’hauran de tenir en compte riscos d’aquesta hiperactivitat digital pel 
que respecta a la seguretat, protecció de dades, privacitat)

- En aquest àmbit  també és un on s’han evidenciat desigualtats causades per 
l’escletxa digital i que també hi ha una 
moure’s en un entorn digital canviant i novedós cada dia.

 

Alguna aportació de les regidories de Joventut feia referència a aquest tema citant que 
“qui no ha vist grups d’adolescents buscan wifi pel carrer pendents de
inclús de primària. Aquesta realitat suposa un accés a internet sense control i/o 
supervisió d’aldults. D’aquí en podríem fer moltes reflexions amb els seus avantatges i 
inconvenients  però el que sí està clar és que 

 A la Ribera d’Ebre un projecte important que s’ha posat en marxa en aquest àmbit és 
L’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre que te per objectiu desplegar la tecnologia 5G 
a zones rurals de Catalunya amb l’objectiu de posar en marxa proves d’
d’aquesta tecnologia i de comptar amb les infraestructures necessàries per poder 
desenvolupar projectes capaços de portar a la pràctica les potencialitats de la 
tecnologia 5G. 

 

 

D I G I T A L I T Z A C I Ó 

Caminàvem cap a un món cada cop més digitalitzat i amb l’arribada del confinament 
provocat per la pandèmia de la covid’19  aquest procés s’ha accelerat enormement en 

Els joves en general ja són gran consumidors de productes digitals i la situació actual 
ha portat a una hiperconectivitat.  

seguiment dels estudis, com en les feines, com en les relacions personals el 
món virtual s’ha fet protagonista en aquests últims temps.   

Ens podem fixar en algunes qüestions com: 

Ha representat una oportunitat en molts casos i un gran avantatge que ens h
permès seguir amb estudis, treballs, relacions interpersonals, entre molts 

Que també s’ha donat una hiperconnectivitat a la que s’han acostumat molts 
joves i que encara que tornem gradualment a la presencialitat hi ha un excés 
de consum digital.  
També s’hauran de tenir en compte riscos d’aquesta hiperactivitat digital pel 
que respecta a la seguretat, protecció de dades, privacitat) 
En aquest àmbit  també és un on s’han evidenciat desigualtats causades per 
l’escletxa digital i que també hi ha una part de joves que no tenen accés m per 
moure’s en un entorn digital canviant i novedós cada dia. 

Alguna aportació de les regidories de Joventut feia referència a aquest tema citant que 
“qui no ha vist grups d’adolescents buscan wifi pel carrer pendents del móvil  i a edats 
inclús de primària. Aquesta realitat suposa un accés a internet sense control i/o 
supervisió d’aldults. D’aquí en podríem fer moltes reflexions amb els seus avantatges i 
inconvenients  però el que sí està clar és que caldrà promoure educació digital.

A la Ribera d’Ebre un projecte important que s’ha posat en marxa en aquest àmbit és 
L’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre que te per objectiu desplegar la tecnologia 5G 
a zones rurals de Catalunya amb l’objectiu de posar en marxa proves d’
d’aquesta tecnologia i de comptar amb les infraestructures necessàries per poder 
desenvolupar projectes capaços de portar a la pràctica les potencialitats de la 
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da del confinament 
provocat per la pandèmia de la covid’19  aquest procés s’ha accelerat enormement en 

Els joves en general ja són gran consumidors de productes digitals i la situació actual 

com en les relacions personals el 

Ha representat una oportunitat en molts casos i un gran avantatge que ens ha 
permès seguir amb estudis, treballs, relacions interpersonals, entre molts 

Que també s’ha donat una hiperconnectivitat a la que s’han acostumat molts 
joves i que encara que tornem gradualment a la presencialitat hi ha un excés 

També s’hauran de tenir en compte riscos d’aquesta hiperactivitat digital pel 

En aquest àmbit  també és un on s’han evidenciat desigualtats causades per 
part de joves que no tenen accés m per 

Alguna aportació de les regidories de Joventut feia referència a aquest tema citant que 
l móvil  i a edats 

inclús de primària. Aquesta realitat suposa un accés a internet sense control i/o 
supervisió d’aldults. D’aquí en podríem fer moltes reflexions amb els seus avantatges i 

ació digital. 

A la Ribera d’Ebre un projecte important que s’ha posat en marxa en aquest àmbit és 
L’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre que te per objectiu desplegar la tecnologia 5G 
a zones rurals de Catalunya amb l’objectiu de posar en marxa proves d’implantació 
d’aquesta tecnologia i de comptar amb les infraestructures necessàries per poder 
desenvolupar projectes capaços de portar a la pràctica les potencialitats de la 



 

 
 
 

 

La iniciativa parteix del projecte CoEbreLAB impulsat pel Consell 
Ribera d’Ebre. Aquest projecte vol ser un laboratori d’innovació social digital públic, 
espai de referència per a la digitalització de la societat de la zona. 

L’Àrea5G Rural de les Terres de l’Ebre vol esdevenir el laboratori de referència 
Catalunya per al testeig i definició de models de desplegament de la tecnologia 5G en 
zones rurals, impulsar, agrupar, cohesionar, organitzar i governar solucions digitals 
facilitades per la 5G, acompanyant

Aquest tipus d’iniciativa  representarà una oportunitat i sortides laborals a la comarca. 

Amb  l’arribada de la pandèmia i el teletreball per un sector de la població s’ha posat 
sobre la taula un possible retorn del talent al món rural. Aquesta possibilit
portes a que molts joves que per motius laborals resideixen als entorns urbans puguin 
plantejar-se un retorn al món rural, així com treballar per empreses d’arreu del món 
des des casa. Amb un ordionador i bona connexió 
treball. 

També i concretament des del servei de Joventut cal mencionar que cada cop més, les 
xarxes socials de que disposem Facebook i Instagram
convertit en el gran mitjà de comunicació en els joves, tan per les activita
difonen com per les consultes privades que hi arriben. I això sembla bastant comú als 
diferents organismes i serveis, d’utilitzar les xarxes com un dels mitjans mes efectius 
de difondre informació. 

A més aquesta arribada de les connexions enlín
promovent per exemple pujar instalive de diverses temàtiques a Instagram de manera 
que el material queda publicat per ser consultat en qualsevol moment o també 
participar en formacions i reunions enlínia que fácil.lite
En definitiva una revolució digital que ha descobert altres maneres de treballar. 

A l’hora de planificar els programes inclosos més endavant en aquest Pla Comarcal, 
donat que la digitalització es un tema  transversal, no hi
d’aquest àmbit i s’inclouran diverses actuacions mitjançant els altres programes com 
l’alfabetització digital en la recerca de feina al programa de treball o la salut digital 
inclosa al programa de salut, entre altres.

 

 

 

La iniciativa parteix del projecte CoEbreLAB impulsat pel Consell 
Ribera d’Ebre. Aquest projecte vol ser un laboratori d’innovació social digital públic, 
espai de referència per a la digitalització de la societat de la zona.  

L’Àrea5G Rural de les Terres de l’Ebre vol esdevenir el laboratori de referència 
Catalunya per al testeig i definició de models de desplegament de la tecnologia 5G en 
zones rurals, impulsar, agrupar, cohesionar, organitzar i governar solucions digitals 
facilitades per la 5G, acompanyant-les de disseminació, formació i desplegament.

Aquest tipus d’iniciativa  representarà una oportunitat i sortides laborals a la comarca. 

Amb  l’arribada de la pandèmia i el teletreball per un sector de la població s’ha posat 
sobre la taula un possible retorn del talent al món rural. Aquesta possibilit
portes a que molts joves que per motius laborals resideixen als entorns urbans puguin 

se un retorn al món rural, així com treballar per empreses d’arreu del món 
des des casa. Amb un ordionador i bona connexió s’ha obert un nou  paradi

concretament des del servei de Joventut cal mencionar que cada cop més, les 
xarxes socials de que disposem Facebook i Instagram @joventutriberadebre
convertit en el gran mitjà de comunicació en els joves, tan per les activita
difonen com per les consultes privades que hi arriben. I això sembla bastant comú als 
diferents organismes i serveis, d’utilitzar les xarxes com un dels mitjans mes efectius 

A més aquesta arribada de les connexions enlínia ha repensat la manera de teballar, 
promovent per exemple pujar instalive de diverses temàtiques a Instagram de manera 
que el material queda publicat per ser consultat en qualsevol moment o també 
participar en formacions i reunions enlínia que fácil.liten en molts casos l’assi
En definitiva una revolució digital que ha descobert altres maneres de treballar. 

A l’hora de planificar els programes inclosos més endavant en aquest Pla Comarcal, 
donat que la digitalització es un tema  transversal, no hi haurà un programa específic 
d’aquest àmbit i s’inclouran diverses actuacions mitjançant els altres programes com 
l’alfabetització digital en la recerca de feina al programa de treball o la salut digital 
inclosa al programa de salut, entre altres. 
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La iniciativa parteix del projecte CoEbreLAB impulsat pel Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre. Aquest projecte vol ser un laboratori d’innovació social digital públic, 

L’Àrea5G Rural de les Terres de l’Ebre vol esdevenir el laboratori de referència de 
Catalunya per al testeig i definició de models de desplegament de la tecnologia 5G en 
zones rurals, impulsar, agrupar, cohesionar, organitzar i governar solucions digitals 

les de disseminació, formació i desplegament. 

Aquest tipus d’iniciativa  representarà una oportunitat i sortides laborals a la comarca.  

Amb  l’arribada de la pandèmia i el teletreball per un sector de la població s’ha posat 
sobre la taula un possible retorn del talent al món rural. Aquesta possibilitat obre les 
portes a que molts joves que per motius laborals resideixen als entorns urbans puguin 

se un retorn al món rural, així com treballar per empreses d’arreu del món 
s’ha obert un nou  paradigma del 

concretament des del servei de Joventut cal mencionar que cada cop més, les 
@joventutriberadebre s’han 

convertit en el gran mitjà de comunicació en els joves, tan per les activitats que s’hi 
difonen com per les consultes privades que hi arriben. I això sembla bastant comú als 
diferents organismes i serveis, d’utilitzar les xarxes com un dels mitjans mes efectius 

ia ha repensat la manera de teballar, 
promovent per exemple pujar instalive de diverses temàtiques a Instagram de manera 
que el material queda publicat per ser consultat en qualsevol moment o també 

n en molts casos l’assistència. 
En definitiva una revolució digital que ha descobert altres maneres de treballar.  

A l’hora de planificar els programes inclosos més endavant en aquest Pla Comarcal, 
haurà un programa específic 

d’aquest àmbit i s’inclouran diverses actuacions mitjançant els altres programes com 
l’alfabetització digital en la recerca de feina al programa de treball o la salut digital 



 

 
 
 

 EIX- TERRITORI, MEDI 
 

Quan parlem de clima i sostenibilitat la ment ja ens porta a pensar en el canvi climàtic i 
l’escalfament global que des de fa temps ja és una problemàtica molt seria a nivell 
mundial.  

Si bé en les reflexions de les regid
mediambient i clima,  ens traslladen que a nivell de comarca i d’entorn rural on vivim 
no és percep com un problema proper, sí que la población en general i els joves tenen 
consciència  d’aquesta problemàtica a n

Els últims anys han aparegut moviments associatius de joves a nivell mundial  que 
estan actius en la mobilització per aturar el canvi climàtic. A Catalunya aquest 
moviment també té una gran mobilització de joves. 

A nivell mundial molts mode
models sostenibles i caldrà repensar molts sistemes per tal d’abordar aquestes 
problemàtiques. En els propers anys si no és duen a terme polítiques actives i 
dràstiques en aquest sentit tindrà repe
dia de demà i les futures generacions.  

Contextualitzant a la Ribera d’Ebre és una comarca rural  amb un elevat valor natural 
que cal preservar. Aquesta peculiaritat promou que des del Consell Comarcal de
Ribera d’Ebre s’aposti per la intervenció de la seva àrea técnica de Medi Ambient en 
diversos àmbits de la gestió i serveis de la comarca, desplegant sobretot accions en el 
tema dels residus: 

● Recollida i gestió dels residus sòlids municipals a la comar
fracció orgànica, paper cartró, envasos, vidre, oli), gestió de les 
deixalleries comarcals.

● Educació ambiental a escolars i assessorament a ajuntaments, 
empreses i particulars sobre temes ambientals.

● Participació en programes i activitats promo
administracions.

 
 
D’altra banda, fruit de la feina del 
d’Ebre, apareix la necessitat que hi hagi 
 
En termes clau, alguns dels punts a treballar q

● Creació d’un centre tecnològic de referència al país i impuls de 
centrals virtuals i d’un operador d’energia pública.

● Adaptació dels espais industrials amb gestió de comunitat.
● Creació d’una taula per la industrialit

negociació amb les administracions superiors.
 

 

TERRITORI, MEDI  I SOSTENIBILITAT 

Quan parlem de clima i sostenibilitat la ment ja ens porta a pensar en el canvi climàtic i 
l’escalfament global que des de fa temps ja és una problemàtica molt seria a nivell 

Si bé en les reflexions de les regidories en algún punt que se cita l’àmbit del 
mediambient i clima,  ens traslladen que a nivell de comarca i d’entorn rural on vivim 
no és percep com un problema proper, sí que la población en general i els joves tenen 
consciència  d’aquesta problemàtica a nivell global.  

Els últims anys han aparegut moviments associatius de joves a nivell mundial  que 
estan actius en la mobilització per aturar el canvi climàtic. A Catalunya aquest 
moviment també té una gran mobilització de joves.  

A nivell mundial molts models de l’economia i la industrialització estan allunyats de 
models sostenibles i caldrà repensar molts sistemes per tal d’abordar aquestes 
problemàtiques. En els propers anys si no és duen a terme polítiques actives i 
dràstiques en aquest sentit tindrà repercussions greus que patiran els infants i joves el 
dia de demà i les futures generacions.   

Contextualitzant a la Ribera d’Ebre és una comarca rural  amb un elevat valor natural 
que cal preservar. Aquesta peculiaritat promou que des del Consell Comarcal de
Ribera d’Ebre s’aposti per la intervenció de la seva àrea técnica de Medi Ambient en 
diversos àmbits de la gestió i serveis de la comarca, desplegant sobretot accions en el 

Recollida i gestió dels residus sòlids municipals a la comar
fracció orgànica, paper cartró, envasos, vidre, oli), gestió de les 
deixalleries comarcals. 
Educació ambiental a escolars i assessorament a ajuntaments, 
empreses i particulars sobre temes ambientals. 
Participació en programes i activitats promogudes per altres 
administracions. 

D’altra banda, fruit de la feina del Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera 
apareix la necessitat que hi hagi una transició cap a nous models energètics

En termes clau, alguns dels punts a treballar que és van identificar són els següents:
Creació d’un centre tecnològic de referència al país i impuls de 
centrals virtuals i d’un operador d’energia pública.
Adaptació dels espais industrials amb gestió de comunitat.
Creació d’una taula per la industrialització i d’espais de 
negociació amb les administracions superiors. 
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Quan parlem de clima i sostenibilitat la ment ja ens porta a pensar en el canvi climàtic i 
l’escalfament global que des de fa temps ja és una problemàtica molt seria a nivell 

ories en algún punt que se cita l’àmbit del 
mediambient i clima,  ens traslladen que a nivell de comarca i d’entorn rural on vivim 
no és percep com un problema proper, sí que la población en general i els joves tenen 

Els últims anys han aparegut moviments associatius de joves a nivell mundial  que 
estan actius en la mobilització per aturar el canvi climàtic. A Catalunya aquest 

ls de l’economia i la industrialització estan allunyats de 
models sostenibles i caldrà repensar molts sistemes per tal d’abordar aquestes 
problemàtiques. En els propers anys si no és duen a terme polítiques actives i 

rcussions greus que patiran els infants i joves el 

Contextualitzant a la Ribera d’Ebre és una comarca rural  amb un elevat valor natural 
que cal preservar. Aquesta peculiaritat promou que des del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre s’aposti per la intervenció de la seva àrea técnica de Medi Ambient en 
diversos àmbits de la gestió i serveis de la comarca, desplegant sobretot accions en el 

Recollida i gestió dels residus sòlids municipals a la comarca (rebuig, 
fracció orgànica, paper cartró, envasos, vidre, oli), gestió de les 

Educació ambiental a escolars i assessorament a ajuntaments, 

gudes per altres 

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera 
una transició cap a nous models energètics.   

ue és van identificar són els següents: 
Creació d’un centre tecnològic de referència al país i impuls de 
centrals virtuals i d’un operador d’energia pública. 
Adaptació dels espais industrials amb gestió de comunitat. 

zació i d’espais de 



 

 
 
 

● Introducció d’elements de diferenciació en el màrqueting 
territorial en relació al model energètic.

● Impuls de comunitats energètiques locals i impuls de la comarca 
com a punt d’emmagatzemat

 
 
Pel que fa a la gestió agroforestal,

● Tenir una ordenació i planificació dels forests per fer front als incendis, 
identificar els aprofitaments…

● Trobar la manera de generar valor al voltant de l’activitat forestal. 
● Augmentar el mercat de la biomassa. 
● Gestió dels espais agroforestals amb criteris de gestió de la biodiversitat 

i mediambientals.
● Fomentar els bancs de terres.

 
 
Com a comarca agrícola també sabem els mesos sense pluges que hem tingut pels 
efectes del canvi climàtic i com aquestes determinen les collites i el seu impacte 
econòmic.  També com baixarà de ple el riu Ebre i els rierols i llacunes on habiten 
fauna i flora a preservar. 
 
A la Ribera d’Ebre hi ha algunes associacions medioambientals que treballen en 
diferents projectes a la comarca i que contribueixen al coneixement i la preservació de 
la fauna, la flora i en general del medi natural. 
 
Per altra banda, també cal tenir en compte que la crisi de la covid’19  ha posat l’accent 
en les maneres de viure, do
proximitat. El soroll del dia a dia, el consumisme, els usos frenètics del temps … sovint 
ens allunyen d’aquesta naturalesa a la que pertanyem i qu
consciència la situació viscuda els últims dos anys. 
 
En aquest àmbit des del Servei Comarcal de Joventut i dins el nou  Pla Comarcal 
introduïm un programa en el que intentarem engegar algunes accions de cura del 
medi. 
Entre tots i des de totes les estructures socials  haurem de 
deixar un món sostenible i habitable saludablement a les futures generacions. 

 

 

 

 

 

Introducció d’elements de diferenciació en el màrqueting 
territorial en relació al model energètic. 
Impuls de comunitats energètiques locals i impuls de la comarca 
com a punt d’emmagatzematge. 

fa a la gestió agroforestal, es determinen diversos reptes: 
Tenir una ordenació i planificació dels forests per fer front als incendis, 
identificar els aprofitaments… 
Trobar la manera de generar valor al voltant de l’activitat forestal. 

entar el mercat de la biomassa.  
Gestió dels espais agroforestals amb criteris de gestió de la biodiversitat 
i mediambientals. 
Fomentar els bancs de terres. 

Com a comarca agrícola també sabem els mesos sense pluges que hem tingut pels 
limàtic i com aquestes determinen les collites i el seu impacte 

econòmic.  També com baixarà de ple el riu Ebre i els rierols i llacunes on habiten 

A la Ribera d’Ebre hi ha algunes associacions medioambientals que treballen en 
iferents projectes a la comarca i que contribueixen al coneixement i la preservació de 

la fauna, la flora i en general del medi natural.  

Per altra banda, també cal tenir en compte que la crisi de la covid’19  ha posat l’accent 
en les maneres de viure, donant valor a la natura, a models més ecològics i consum de 
proximitat. El soroll del dia a dia, el consumisme, els usos frenètics del temps … sovint 
ens allunyen d’aquesta naturalesa a la que pertanyem i que ens ha fet prendre més 

iscuda els últims dos anys.  

En aquest àmbit des del Servei Comarcal de Joventut i dins el nou  Pla Comarcal 
introduïm un programa en el que intentarem engegar algunes accions de cura del 

Entre tots i des de totes les estructures socials  haurem de prendre accions si volem 
deixar un món sostenible i habitable saludablement a les futures generacions. 
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Introducció d’elements de diferenciació en el màrqueting 

Impuls de comunitats energètiques locals i impuls de la comarca 

Tenir una ordenació i planificació dels forests per fer front als incendis, 

Trobar la manera de generar valor al voltant de l’activitat forestal.  

Gestió dels espais agroforestals amb criteris de gestió de la biodiversitat 

Com a comarca agrícola també sabem els mesos sense pluges que hem tingut pels 
limàtic i com aquestes determinen les collites i el seu impacte 

econòmic.  També com baixarà de ple el riu Ebre i els rierols i llacunes on habiten 

A la Ribera d’Ebre hi ha algunes associacions medioambientals que treballen en 
iferents projectes a la comarca i que contribueixen al coneixement i la preservació de 

Per altra banda, també cal tenir en compte que la crisi de la covid’19  ha posat l’accent 
nant valor a la natura, a models més ecològics i consum de 

proximitat. El soroll del dia a dia, el consumisme, els usos frenètics del temps … sovint 
e ens ha fet prendre més 

En aquest àmbit des del Servei Comarcal de Joventut i dins el nou  Pla Comarcal 
introduïm un programa en el que intentarem engegar algunes accions de cura del 

prendre accions si volem 
deixar un món sostenible i habitable saludablement a les futures generacions.  



 

 
 
 

_ _ CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI_ _ _

Fruït de l’anàlisi de les dades i aportacions que s’han fet fins ara ens els respectius 
apartats destaquem  les conclusions més rellevants: 

 

   -D E M O G R A F I A- 

- Pèrdua de població que afecta principalment la població jove i els pobles 
més petits, accelerant el procés d’envelliment a les localitats menys 
poblades.  

 
- S’ha donat l’evolució demogràfica més negativ

especialment la franja de 20
d’Ebre s'està produint una fuita de talent un cop el joves finalitzen els seus 
estudis professionalitzadors, sobretot joves amb estudis superiors.

 
- Dins d’aquesta situació i amb l’època de pandèmia ha portat a que moltes 

persones es plantegin un possible canvi de vida a zones mes rurals, posant 
de valor la importància de la  natura i espais rurals. Sumant a aquest fet les 
possibilitats del teletreball, es podria p
comarca per fer front al despoblament, tot i que la falta d’oferta 
continua  sent una problemàtica i sobre la qual s’haurà de treballar.

 

 

 

   -T R E B A L L- 

- La principal amenaça se situa  en la manca d’oportun
reduïda diversificació econòmica, falta de teixit empresarial i  abandonament 
de les feines del camp per dos motius: la mecanització  que ocasiona menys 
mà d’obra i un abandonament per falta de relleu generacional pels preus 
baixos  que és paga pel fruït. Els joves cada cop és dediquen menys a les 
feines del camp. 

 

- Els joves en l’enquesta ens indicaven que davant una oferta de feina no 
renuncien a marxar fora de la comarca. Tot i això, molts tornarien si hi 
trobéssin una oportunitat 
davant de la manca d’oportunitats laborals i de desenvolupar
professionalment, sobretot aquells perfils més formats.

 
 

- Els joves amb baixa qualificació formativa o amb abandonament prematur 

 

_ _ CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI_ _ _ 

Fruït de l’anàlisi de les dades i aportacions que s’han fet fins ara ens els respectius 
conclusions més rellevants:  

 

Pèrdua de població que afecta principalment la població jove i els pobles 
més petits, accelerant el procés d’envelliment a les localitats menys 

S’ha donat l’evolució demogràfica més negativa als darrers anys, 
especialment la franja de 20-29 anys. Aquest fet evidencia que a la Ribera 
d’Ebre s'està produint una fuita de talent un cop el joves finalitzen els seus 
estudis professionalitzadors, sobretot joves amb estudis superiors.

a situació i amb l’època de pandèmia ha portat a que moltes 
persones es plantegin un possible canvi de vida a zones mes rurals, posant 
de valor la importància de la  natura i espais rurals. Sumant a aquest fet les 
possibilitats del teletreball, es podria presentar una oportunitat per la 
comarca per fer front al despoblament, tot i que la falta d’oferta 
continua  sent una problemàtica i sobre la qual s’haurà de treballar.

La principal amenaça se situa  en la manca d’oportunitats laborals  per una 
reduïda diversificació econòmica, falta de teixit empresarial i  abandonament 
de les feines del camp per dos motius: la mecanització  que ocasiona menys 
mà d’obra i un abandonament per falta de relleu generacional pels preus 

que és paga pel fruït. Els joves cada cop és dediquen menys a les 

Els joves en l’enquesta ens indicaven que davant una oferta de feina no 
renuncien a marxar fora de la comarca. Tot i això, molts tornarien si hi 
trobéssin una oportunitat laboral. Molts joves formats marxen del territori 
davant de la manca d’oportunitats laborals i de desenvolupar
professionalment, sobretot aquells perfils més formats. 

Els joves amb baixa qualificació formativa o amb abandonament prematur 
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Fruït de l’anàlisi de les dades i aportacions que s’han fet fins ara ens els respectius 

Pèrdua de població que afecta principalment la població jove i els pobles 
més petits, accelerant el procés d’envelliment a les localitats menys 

a als darrers anys, 
29 anys. Aquest fet evidencia que a la Ribera 

d’Ebre s'està produint una fuita de talent un cop el joves finalitzen els seus 
estudis professionalitzadors, sobretot joves amb estudis superiors. 

a situació i amb l’època de pandèmia ha portat a que moltes 
persones es plantegin un possible canvi de vida a zones mes rurals, posant 
de valor la importància de la  natura i espais rurals. Sumant a aquest fet les 

resentar una oportunitat per la 
comarca per fer front al despoblament, tot i que la falta d’oferta d’habitatge 
continua  sent una problemàtica i sobre la qual s’haurà de treballar. 

itats laborals  per una 
reduïda diversificació econòmica, falta de teixit empresarial i  abandonament 
de les feines del camp per dos motius: la mecanització  que ocasiona menys 
mà d’obra i un abandonament per falta de relleu generacional pels preus 

que és paga pel fruït. Els joves cada cop és dediquen menys a les 

Els joves en l’enquesta ens indicaven que davant una oferta de feina no 
renuncien a marxar fora de la comarca. Tot i això, molts tornarien si hi 

laboral. Molts joves formats marxen del territori 
davant de la manca d’oportunitats laborals i de desenvolupar-se 

Els joves amb baixa qualificació formativa o amb abandonament prematur 



 

 
 
 

dels estudis tenen dificultats per reenganxar
al mercat laboral, fet que es tradueix en major atur juvenil en aquells joves 
amb baixes qualificacions.

 
- Es detecta la importància a nivell comarcal  d’oferir formacions de curta 

durada i de caràcter professionalitzador ja que per alguns col·lectius de joves 
els permet visualitzar una incorporació més immediata al mercat de treball..

 
- La comarca té un grau molt baix d’emprenedoria juvenil. Els joves necessiten 

molt acompanyament en els tràmi
una idea empresarial però sense tenir en compte diverses variables 
importants com el finançament, la viabilitat, la gestió que comp
sel’s orienta en aterrar el projecte molts no tenen el compromís i aba
la idea. 

 

- Manca de transport públic que dificulta la mobilitat tant interna com amb la 
resta de comarques de l’entorn. 

 
- Segons les aportacions de les regidories de joventut totes coincideixen  en 

que   la manca d’ocupació és una  de les problemàtiq
nivell comarcal. 

 
- D’acord amb l’informe de l’últim trimestre de l’Observatri Català de la 

Joventut, l’atur afecta més a un perfil femení entre 16
a joves de baixa qualificació que no a persones formades i a joves
nacionalitat estrangera. Aspectes que caldrà atendre a l’hora de planificar 
polítiques actives d’ocupació.

 
- El tema del treball es la condició més rellevant que fa que els joves marxin a  

viure fora. 
 

- Algunes de les accions que es poden preveure serien
idoni per a la innovació i l’emprenedoria. Concretament, “el desplegament de 
la tecnologia 5G i la consolidació dels espais de coworking i vivers 
d’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenen dificultats per reenganxar-se a la formació i poder accedir
al mercat laboral, fet que es tradueix en major atur juvenil en aquells joves 
amb baixes qualificacions. 

Es detecta la importància a nivell comarcal  d’oferir formacions de curta 
e caràcter professionalitzador ja que per alguns col·lectius de joves 

els permet visualitzar una incorporació més immediata al mercat de treball..

La comarca té un grau molt baix d’emprenedoria juvenil. Els joves necessiten 
molt acompanyament en els tràmits. També s’ha detectat que sovint tenen 
una idea empresarial però sense tenir en compte diverses variables 
importants com el finançament, la viabilitat, la gestió que comp

aterrar el projecte molts no tenen el compromís i aba

Manca de transport públic que dificulta la mobilitat tant interna com amb la 
resta de comarques de l’entorn.  

Segons les aportacions de les regidories de joventut totes coincideixen  en 
que   la manca d’ocupació és una  de les problemàtiques més  important a 

D’acord amb l’informe de l’últim trimestre de l’Observatri Català de la 
Joventut, l’atur afecta més a un perfil femení entre 16-29 anys  que  masculí, 
a joves de baixa qualificació que no a persones formades i a joves
nacionalitat estrangera. Aspectes que caldrà atendre a l’hora de planificar 
polítiques actives d’ocupació. 

El tema del treball es la condició més rellevant que fa que els joves marxin a  

Algunes de les accions que es poden preveure serien proporcionar un entorn 
idoni per a la innovació i l’emprenedoria. Concretament, “el desplegament de 
la tecnologia 5G i la consolidació dels espais de coworking i vivers 
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se a la formació i poder accedir 
al mercat laboral, fet que es tradueix en major atur juvenil en aquells joves 

Es detecta la importància a nivell comarcal  d’oferir formacions de curta 
e caràcter professionalitzador ja que per alguns col·lectius de joves 

els permet visualitzar una incorporació més immediata al mercat de treball.. 

La comarca té un grau molt baix d’emprenedoria juvenil. Els joves necessiten 
ts. També s’ha detectat que sovint tenen 

una idea empresarial però sense tenir en compte diverses variables 
importants com el finançament, la viabilitat, la gestió que comporta… i  quan 

aterrar el projecte molts no tenen el compromís i abandonen 

Manca de transport públic que dificulta la mobilitat tant interna com amb la 

Segons les aportacions de les regidories de joventut totes coincideixen  en 
ues més  important a 

D’acord amb l’informe de l’últim trimestre de l’Observatri Català de la 
29 anys  que  masculí, 

a joves de baixa qualificació que no a persones formades i a joves de 
nacionalitat estrangera. Aspectes que caldrà atendre a l’hora de planificar 

El tema del treball es la condició més rellevant que fa que els joves marxin a  

proporcionar un entorn 
idoni per a la innovació i l’emprenedoria. Concretament, “el desplegament de 
la tecnologia 5G i la consolidació dels espais de coworking i vivers 



 

 
 
 

    -H A B I T A T G E- 

- Falta d’oferta d’habitatge de lloguer i de
problemàtica a resoldre a la comarca. Ens trobem amb pobles que disposen 
de moltes cases buides però la majoria  molt velles i no aptes per poder
posar al mercat de lloguer si no hi ha una rehabilitació prèvia.
 

-  Aquesta situació porta a que molts joves optin per anar a viure a pobles més 
grans propers o ja definitivament optin per quedar
treballen.  
 

- Segons les dades de l’Enquesta de la Joventut de Catalunya del 2017 
(EJC17) el jovent de les Terres d
segona taxa d’emancipació més alta de Catalunya (49,1%). 

 
- S’han detectat també falta d’ajudes al lloguer i altres mesures que 

afavoreixen l’emancipació.
 

- La tècnica comarcal d’habitatge trasllada la reflexió a
problemàtiques per l’accés a l’habitatge dels joves referent a que la manca 
d’ajudes al lloguer que es tramitaven anys anteriors van estar aturades 

 
- Podem concloure d’aquest apartat que a nivell comarcal caldrà emprendre 

polítiques d’habitatge en la mesura que sigui possible. Es un àmbit que 
requereix de molta inversió però s’ha fet palès que es de primera necessitat. 

 

 

 
 
   -E D U C A C I Ó- 
 

- Pel que fa a la formació i seguiment dels estudis
dels joves de la com
demarcació i de Catalunya. 
 

- Oferta limitada de formació postobligatòria de Cicles Formatius als centres 
educatius de secundària 

 
- Falta de formació de curta durada

dificultats per continuar la trajectòria educativa.
 

- Respecte la formació universitària, la Ribera d’Ebre presenta taxes inferiors 
respecte la mitja de Catalunya. Una de les possibles causes 

 
dificultats de mobilitat amb els

 

Falta d’oferta d’habitatge de lloguer i de compra accequible es una gran 
problemàtica a resoldre a la comarca. Ens trobem amb pobles que disposen 
de moltes cases buides però la majoria  molt velles i no aptes per poder
posar al mercat de lloguer si no hi ha una rehabilitació prèvia. 

situació porta a que molts joves optin per anar a viure a pobles més 
grans propers o ja definitivament optin per quedar-se a viure al lloc on 

Segons les dades de l’Enquesta de la Joventut de Catalunya del 2017 
l jovent de les Terres de l’Ebre d’entre 15 i 34 anys és el que té la 

segona taxa d’emancipació més alta de Catalunya (49,1%).  

S’han detectat també falta d’ajudes al lloguer i altres mesures que 
afavoreixen l’emancipació. 

La tècnica comarcal d’habitatge trasllada la reflexió al voltant de les 
problemàtiques per l’accés a l’habitatge dels joves referent a que la manca 
d’ajudes al lloguer que es tramitaven anys anteriors van estar aturades 

Podem concloure d’aquest apartat que a nivell comarcal caldrà emprendre 
tatge en la mesura que sigui possible. Es un àmbit que 

requereix de molta inversió però s’ha fet palès que es de primera necessitat. 

Pel que fa a la formació i seguiment dels estudis d’ESO i Cicles Formatius 
de la comarca és clarament superior al de la resta de la 

demarcació i de Catalunya.  

Oferta limitada de formació postobligatòria de Cicles Formatius als centres 
de secundària de la Ribera d’Ebre. 

Falta de formació de curta durada  i altres programes  destinada a joves 
dificultats per continuar la trajectòria educativa. 

Respecte la formació universitària, la Ribera d’Ebre presenta taxes inferiors 
respecte la mitja de Catalunya. Una de les possibles causes serien les 

dificultats de mobilitat amb els nexes formatius propers. 
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compra accequible es una gran 
problemàtica a resoldre a la comarca. Ens trobem amb pobles que disposen 
de moltes cases buides però la majoria  molt velles i no aptes per poder-les 

 

situació porta a que molts joves optin per anar a viure a pobles més 
se a viure al lloc on 

Segons les dades de l’Enquesta de la Joventut de Catalunya del 2017 
e l’Ebre d’entre 15 i 34 anys és el que té la 

S’han detectat també falta d’ajudes al lloguer i altres mesures que 

l voltant de les 
problemàtiques per l’accés a l’habitatge dels joves referent a que la manca 
d’ajudes al lloguer que es tramitaven anys anteriors van estar aturades  

Podem concloure d’aquest apartat que a nivell comarcal caldrà emprendre 
tatge en la mesura que sigui possible. Es un àmbit que 

requereix de molta inversió però s’ha fet palès que es de primera necessitat.  

d’ESO i Cicles Formatius 
arca és clarament superior al de la resta de la 

Oferta limitada de formació postobligatòria de Cicles Formatius als centres 

stinada a joves amb 

Respecte la formació universitària, la Ribera d’Ebre presenta taxes inferiors 
serien les  



 

 
 
 

 
- Fuga de talent. Les generacions més formades marxen del territori per falta 

d’oportunitats laborals.
 

 

 
   -S A L U T-  
 

- L’impacte que ha tingut la Covid ’19 en la salut dels joves ha estat 
significativa i no per l’afectació del
a població més adulta, si no per les consequències emocionals i de salut 
mental arrel de les restriccions de confinament viscudes.  En general el 
col.lectiu de  joves ha viscut amb moltes dificultats aquesta situa
d’aïllament que ha provocat  problemes emocionals de tristesa i angoixa en 
molts casos que han accentuat la tendència a l’empitjorament de la salut 
mental que ja es venia donant els darrers anys.  

 
- Segons l’EJC2017 més de la meitat de la població jove

considera que la salut es molt bona, xifra lleugerament superior a Terres de 
l’Ebre. Aquestes puntuacions indiquen millor percepció de salut en municipis 
petits i zones poc poblades i en canvi les puntuacions tenen una tendència 
més negativa en entorns urbans. 

 
- En quan a la percepció de les principals  problemàtiques en salut  que 

responien a l’enquesta de jovenut de la Ribera els joves indicaven el consum 
de tabac, alcohol i altres substàncies, seguit de l’addicció a pantalles, 
trastorns emocionals, trastorns alimentaris i per últim malalties de transmissió 
sexual. 

 
- En quan a la pregunta sobre problemàtiques socials (que influeixen 

directament sobre la salut) assenyalaven l’assetjament escolar o problemes 
de convivència, les desigualtats d’op
la violència i discriminació del col·lectiu LGTBI+

 
- De les aportacions de les infermeres del salut i escola de la Ribera d’Ebre  

destaquem: la hiperconnectivitat als mòbils, la falta de descans i son de 
qualitat i problemes alimentaris. 
intervenen amb els joves de fer un acompanyament i afavorir la formació, així 
com també les famílies en posar límits i fer acompanyament en la salut. 
 

- Les polítiques de prevenció i sensibilitzac
valuoses en les franges d’edat dels joves que es troben als centres educatius i 
per tant els espais educatius sembla que són la plataforma més efectiva per 
abordar sobretot la prevenció en temes de salut.  Els joves més grans fo

 

Fuga de talent. Les generacions més formades marxen del territori per falta 
d’oportunitats laborals. 

L’impacte que ha tingut la Covid ’19 en la salut dels joves ha estat 
significativa i no per l’afectació del virus ja que ha estat baixa en comparació 
a població més adulta, si no per les consequències emocionals i de salut 
mental arrel de les restriccions de confinament viscudes.  En general el 
col.lectiu de  joves ha viscut amb moltes dificultats aquesta situa
d’aïllament que ha provocat  problemes emocionals de tristesa i angoixa en 
molts casos que han accentuat la tendència a l’empitjorament de la salut 
mental que ja es venia donant els darrers anys.   

Segons l’EJC2017 més de la meitat de la població jove
considera que la salut es molt bona, xifra lleugerament superior a Terres de 
l’Ebre. Aquestes puntuacions indiquen millor percepció de salut en municipis 
petits i zones poc poblades i en canvi les puntuacions tenen una tendència 

en entorns urbans.  

En quan a la percepció de les principals  problemàtiques en salut  que 
responien a l’enquesta de jovenut de la Ribera els joves indicaven el consum 
de tabac, alcohol i altres substàncies, seguit de l’addicció a pantalles, 

cionals, trastorns alimentaris i per últim malalties de transmissió 

En quan a la pregunta sobre problemàtiques socials (que influeixen 
directament sobre la salut) assenyalaven l’assetjament escolar o problemes 
de convivència, les desigualtats d’oportunitats entre homes i dones, seguit de 
la violència i discriminació del col·lectiu LGTBI+ 

De les aportacions de les infermeres del salut i escola de la Ribera d’Ebre  
destaquem: la hiperconnectivitat als mòbils, la falta de descans i son de 

problemes alimentaris. Educadors des de diferents àmbits que 
intervenen amb els joves de fer un acompanyament i afavorir la formació, així 
com també les famílies en posar límits i fer acompanyament en la salut. 

Les polítiques de prevenció i sensibilització  que es duen a terme són 
valuoses en les franges d’edat dels joves que es troben als centres educatius i 
per tant els espais educatius sembla que són la plataforma més efectiva per 
abordar sobretot la prevenció en temes de salut.  Els joves més grans fo
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Fuga de talent. Les generacions més formades marxen del territori per falta 

L’impacte que ha tingut la Covid ’19 en la salut dels joves ha estat 
virus ja que ha estat baixa en comparació 

a població més adulta, si no per les consequències emocionals i de salut 
mental arrel de les restriccions de confinament viscudes.  En general el 
col.lectiu de  joves ha viscut amb moltes dificultats aquesta situació 
d’aïllament que ha provocat  problemes emocionals de tristesa i angoixa en 
molts casos que han accentuat la tendència a l’empitjorament de la salut 

Segons l’EJC2017 més de la meitat de la població jove de Catalunya 
considera que la salut es molt bona, xifra lleugerament superior a Terres de 
l’Ebre. Aquestes puntuacions indiquen millor percepció de salut en municipis 
petits i zones poc poblades i en canvi les puntuacions tenen una tendència 

En quan a la percepció de les principals  problemàtiques en salut  que 
responien a l’enquesta de jovenut de la Ribera els joves indicaven el consum 
de tabac, alcohol i altres substàncies, seguit de l’addicció a pantalles, 

cionals, trastorns alimentaris i per últim malalties de transmissió 

En quan a la pregunta sobre problemàtiques socials (que influeixen 
directament sobre la salut) assenyalaven l’assetjament escolar o problemes 

ortunitats entre homes i dones, seguit de 

De les aportacions de les infermeres del salut i escola de la Ribera d’Ebre  
destaquem: la hiperconnectivitat als mòbils, la falta de descans i son de 

ducadors des de diferents àmbits que 
intervenen amb els joves de fer un acompanyament i afavorir la formació, així 
com també les famílies en posar límits i fer acompanyament en la salut.  

ió  que es duen a terme són 
valuoses en les franges d’edat dels joves que es troben als centres educatius i 
per tant els espais educatius sembla que són la plataforma més efectiva per 
abordar sobretot la prevenció en temes de salut.  Els joves més grans fora del 



 

 
 
 

sistema és més difícil accedir
 

- Serà indispensable promoure una vida saludable en tots els àmbits i entenen 
la salut en un concepte global a nivell físic, psíquic, emocional  social, 
espiritual.  

 
- També aprofitar per plantejar

revaloritzar els espais naturals, el contacte amb la natura o considerar la 
qualitat dels temps, atendre la nostra salut i escoltar el nostre cos que ens ha 
recordat la situació de pandèmia viscuda.

 

 

 
 
   -I N C L U S I Ó- 
 
 

- De les dades de l´enquesta en línia del servei de joventut respecte les 
desigualtats/problemàtiques socials, consideren en un 45,4% que és la 
desigualtat entre homes i dones, seguit de la violència masclista en un 
40,8%, i la discriminació del col·lectiu LGTBI a

 
- Un 39,4% de dones joves catalanes entre 16

masclista en el transcurs d’un any. Sobretot conductes de violència 
psicològica o el control i aïllament. 

 
- De les dades comarcals obtingudes del Servei d’Informació i Aten

dones durant el 2021 es van atendre 193 dones, de les quals 33 eren menors 
de 35 anys i d’entre elles, 13 eren casos de violència masclista. I aquí caldria 
sumar dades d’altres serveis com Mossos s’esquadra i salut que tenen dades 
a nivell de demarcació. 

 
- El passat 2021 a Catalunya van morir 16 dones  i es van interposar més de 

11.000 denúncies per violència masclista. I això ja sabem que només és la 
punta de l’iceberg.

 
- En el cas del servei d’atenció del SAI al 2021 es van obrir 6 expedients 

d’atenció, dels quals 5 corresponien a joves menors de 35 anys.
 

- A la Ribera d’Ebre es disposa d’un  Protocol de prevenció de violències 
masclistes en espais públics d’oci on hi estan adherits tots els municipis de la 
comarca. 

 
- Des de les àrees d’igualtat i J

 

sistema és més difícil accedir-hi. 

Serà indispensable promoure una vida saludable en tots els àmbits i entenen 
la salut en un concepte global a nivell físic, psíquic, emocional  social, 

També aprofitar per plantejar-nos noves accions i programes, en aquest 
revaloritzar els espais naturals, el contacte amb la natura o considerar la 
qualitat dels temps, atendre la nostra salut i escoltar el nostre cos que ens ha 
recordat la situació de pandèmia viscuda. 

dades de l´enquesta en línia del servei de joventut respecte les 
desigualtats/problemàtiques socials, consideren en un 45,4% que és la 
desigualtat entre homes i dones, seguit de la violència masclista en un 
40,8%, i la discriminació del col·lectiu LGTBI amb un 39,4%. 

Un 39,4% de dones joves catalanes entre 16-29 anys ha patit violència 
masclista en el transcurs d’un any. Sobretot conductes de violència 
psicològica o el control i aïllament.  

De les dades comarcals obtingudes del Servei d’Informació i Aten
dones durant el 2021 es van atendre 193 dones, de les quals 33 eren menors 
de 35 anys i d’entre elles, 13 eren casos de violència masclista. I aquí caldria 
sumar dades d’altres serveis com Mossos s’esquadra i salut que tenen dades 

arcació.  

El passat 2021 a Catalunya van morir 16 dones  i es van interposar més de 
11.000 denúncies per violència masclista. I això ja sabem que només és la 
punta de l’iceberg. 

En el cas del servei d’atenció del SAI al 2021 es van obrir 6 expedients 
tenció, dels quals 5 corresponien a joves menors de 35 anys.

A la Ribera d’Ebre es disposa d’un  Protocol de prevenció de violències 
masclistes en espais públics d’oci on hi estan adherits tots els municipis de la 

Des de les àrees d’igualtat i Joventut del Consell Comarcal de la Ribera 
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Serà indispensable promoure una vida saludable en tots els àmbits i entenen 
la salut en un concepte global a nivell físic, psíquic, emocional  social, 

i programes, en aquest 
revaloritzar els espais naturals, el contacte amb la natura o considerar la 
qualitat dels temps, atendre la nostra salut i escoltar el nostre cos que ens ha 

dades de l´enquesta en línia del servei de joventut respecte les 
desigualtats/problemàtiques socials, consideren en un 45,4% que és la 
desigualtat entre homes i dones, seguit de la violència masclista en un 

29 anys ha patit violència 
masclista en el transcurs d’un any. Sobretot conductes de violència 

De les dades comarcals obtingudes del Servei d’Informació i Atenció a les 
dones durant el 2021 es van atendre 193 dones, de les quals 33 eren menors 
de 35 anys i d’entre elles, 13 eren casos de violència masclista. I aquí caldria 
sumar dades d’altres serveis com Mossos s’esquadra i salut que tenen dades 

El passat 2021 a Catalunya van morir 16 dones  i es van interposar més de 
11.000 denúncies per violència masclista. I això ja sabem que només és la 

En el cas del servei d’atenció del SAI al 2021 es van obrir 6 expedients 
tenció, dels quals 5 corresponien a joves menors de 35 anys. 

A la Ribera d’Ebre es disposa d’un  Protocol de prevenció de violències 
masclistes en espais públics d’oci on hi estan adherits tots els municipis de la 

oventut del Consell Comarcal de la Ribera 



 

 
 
 

d’Ebre es du a terme un treball conjunt pel treball de prevenció en l’àmbit de 
la igualtat i la prevenció de les violències masclistes i lgtbfòbiques i que es 
concreta en diferents projectes com el treball 
Igualtat, el Tenim molta cara

 
- Segons les dades del 2020 un 22,9% de la població jove de Catalunya és 

d’orígen estrangera. A la Ribera d’Ebre, segons el cens de població total del 
2019 el 12,45% és d’orígen estranger.

- D’acord amb l’aportació de la tècnica de migració comarcal detecta en molts 
joves migrats un sentiment de pertinença ambivalent i confús i  que s’hauria 
de treballar el tema del vincle ja que afecta de manera significativa a la seva 
vida. 

 
- Els joves nouvinguts que arriben

una situació més vulnerable a diferència dels que arriben de petits en família 
o ja han nascut aquí.

 
- Es detecta la importància a nivell comarcal  d’oferir formacions de curta 

durada i de caràcter professionalitzad
els permet visualitzar una incorporació més immediata al mercat de treball.

 
- S’estan plantejant diferents accions per treballar la convivència i els eixos de 

desigualtat a nivell comarcal, sobretot en intervencions
centres de secundària.

 

 

 
 
   -L L E U R E- 
 

- Oferta elevada d’educació en el lleure en èpoques de vacances escolars.
 

- Aquesta elevada oferta representa una oportunitat laboral en èpoques de 
vacances  per a joves formats en el lleure i soco

 
- La demanda de perfils titulats es alta i cal anar promovent formació en 

aquests àmbits per donar resposta a aquesta demanda a la comarca.
 

- Elevat nombre de consultes sobre la normativa de lleure al Servei Comarcal 
de Joventut per part d’ajuntamen
les activitats. Sobretot i arrel de tota la normativa de restriccions i canvis en el 
marc de la pandèmia aquestes consultes s’han disparat.

 
 

 

d’Ebre es du a terme un treball conjunt pel treball de prevenció en l’àmbit de 
la igualtat i la prevenció de les violències masclistes i lgtbfòbiques i que es 
concreta en diferents projectes com el treball del Protocol, el Kant per la 
Igualtat, el Tenim molta cara. 

Segons les dades del 2020 un 22,9% de la població jove de Catalunya és 
d’orígen estrangera. A la Ribera d’Ebre, segons el cens de població total del 
2019 el 12,45% és d’orígen estranger. 

ortació de la tècnica de migració comarcal detecta en molts 
joves migrats un sentiment de pertinença ambivalent i confús i  que s’hauria 
de treballar el tema del vincle ja que afecta de manera significativa a la seva 

Els joves nouvinguts que arriben sols són en general els que és troben en 
una situació més vulnerable a diferència dels que arriben de petits en família 
o ja han nascut aquí. 

Es detecta la importància a nivell comarcal  d’oferir formacions de curta 
durada i de caràcter professionalitzador ja que per alguns col·lectius de joves 
els permet visualitzar una incorporació més immediata al mercat de treball.

S’estan plantejant diferents accions per treballar la convivència i els eixos de 
desigualtat a nivell comarcal, sobretot en intervencions de prevenció a 
centres de secundària. 

Oferta elevada d’educació en el lleure en èpoques de vacances escolars.

Aquesta elevada oferta representa una oportunitat laboral en èpoques de 
vacances  per a joves formats en el lleure i socorrisme.  

La demanda de perfils titulats es alta i cal anar promovent formació en 
aquests àmbits per donar resposta a aquesta demanda a la comarca.

de consultes sobre la normativa de lleure al Servei Comarcal 
de Joventut per part d’ajuntaments, entitats de lleure o  ampes que organitzen 
les activitats. Sobretot i arrel de tota la normativa de restriccions i canvis en el 
marc de la pandèmia aquestes consultes s’han disparat. 
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d’Ebre es du a terme un treball conjunt pel treball de prevenció en l’àmbit de 
la igualtat i la prevenció de les violències masclistes i lgtbfòbiques i que es 

ocol, el Kant per la 

Segons les dades del 2020 un 22,9% de la població jove de Catalunya és 
d’orígen estrangera. A la Ribera d’Ebre, segons el cens de població total del 

ortació de la tècnica de migració comarcal detecta en molts 
joves migrats un sentiment de pertinença ambivalent i confús i  que s’hauria 
de treballar el tema del vincle ja que afecta de manera significativa a la seva 

sols són en general els que és troben en 
una situació més vulnerable a diferència dels que arriben de petits en família 

Es detecta la importància a nivell comarcal  d’oferir formacions de curta 
or ja que per alguns col·lectius de joves 

els permet visualitzar una incorporació més immediata al mercat de treball. 

S’estan plantejant diferents accions per treballar la convivència i els eixos de 
de prevenció a 

Oferta elevada d’educació en el lleure en èpoques de vacances escolars. 

Aquesta elevada oferta representa una oportunitat laboral en èpoques de 

La demanda de perfils titulats es alta i cal anar promovent formació en 
aquests àmbits per donar resposta a aquesta demanda a la comarca. 

de consultes sobre la normativa de lleure al Servei Comarcal 
entitats de lleure o  ampes que organitzen 

les activitats. Sobretot i arrel de tota la normativa de restriccions i canvis en el 



 

 
 
 

 
   -C U L T U R A-   
 

- L’activitat cultural és considerable per se
estan organitzades per ajuntaments i també en gran majoria per les diferents 
associacions. 

 
- Els ajuntaments, sobretot de pobles més petits no disposen de tècnic de 

cultura, si no que són tècnics que assumeixen tasques d
qual cosa amb el volum de feina provoca en ocasions un detriment 
d’organitzar aquestes activitats.

 
- Cal una millora en la comunicació dels actes que s’organitzen per evitar 

solapaments en un mateix dia i franja horària a la comarca. E
creació d’una taula comarcal de cultura per afavorir la coordinació d’activitats 
i iniciar-ne de conjuntes  a nivell comarcal.

 
- Destaquem des del Servei de Joventut la confecció de l’agenda comarcal 

setmanal “l’agenda de la Ribera d’Ebre”. Es 
les activitats que ens fan arribar ajuntaments i associacions dels actes que 
setmanalment s’organitzen.

 
- Els últims dos anys degut a les restriccions de la pandèmia els actes culturals 

s’han vist molt afectats. Això ha
enllà del consum cultural, aquests actes tenen una significació de relacions 
socials que afavoreixen una necessitat vital pel benestar emocional i que ha 
estat interrumput i limitat durant molts mesos. 

 

 

 
   -ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ
 

- Teixit associatiu considerable a la Ribera d’Ebre amb associacions de diversa 
tipología, sobretot esportives i culturals. 

 
- Exiteixen diverses associacions de joves en diferents municipis, algunes 

constituides formalment, al
Festes Manors o típics del municipi. El repte de les associacions de joves es 
assegurar el relleu per donar continuitat a l’associació.

 
- La participació associativa juvenil a Terres de l’Ebre es del 27,5%, 

percentatge al voltant de la mitja catalana.
 

 

L’activitat cultural és considerable per ser una comarca petita. Les activitats 
estan organitzades per ajuntaments i també en gran majoria per les diferents 

Els ajuntaments, sobretot de pobles més petits no disposen de tècnic de 
cultura, si no que són tècnics que assumeixen tasques de diferents àrees, la 
qual cosa amb el volum de feina provoca en ocasions un detriment 
d’organitzar aquestes activitats. 

Cal una millora en la comunicació dels actes que s’organitzen per evitar 
solapaments en un mateix dia i franja horària a la comarca. E
creació d’una taula comarcal de cultura per afavorir la coordinació d’activitats 

ne de conjuntes  a nivell comarcal. 

Destaquem des del Servei de Joventut la confecció de l’agenda comarcal 
setmanal “l’agenda de la Ribera d’Ebre”. Es tracta d’un recull i difusió de totes 
les activitats que ens fan arribar ajuntaments i associacions dels actes que 
setmanalment s’organitzen. 

Els últims dos anys degut a les restriccions de la pandèmia els actes culturals 
s’han vist molt afectats. Això ha suposat un impacte pels joves ja que més 
enllà del consum cultural, aquests actes tenen una significació de relacions 
socials que afavoreixen una necessitat vital pel benestar emocional i que ha 
estat interrumput i limitat durant molts mesos.  

OCIACIONISME I PARTICIPACIÓ-   

Teixit associatiu considerable a la Ribera d’Ebre amb associacions de diversa 
tipología, sobretot esportives i culturals.  

Exiteixen diverses associacions de joves en diferents municipis, algunes 
constituides formalment, altres no però prou actives, sobretot en actes de 
Festes Manors o típics del municipi. El repte de les associacions de joves es 
assegurar el relleu per donar continuitat a l’associació. 

La participació associativa juvenil a Terres de l’Ebre es del 27,5%, 
rcentatge al voltant de la mitja catalana. 
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r una comarca petita. Les activitats 
estan organitzades per ajuntaments i també en gran majoria per les diferents 

Els ajuntaments, sobretot de pobles més petits no disposen de tècnic de 
e diferents àrees, la 

qual cosa amb el volum de feina provoca en ocasions un detriment 

Cal una millora en la comunicació dels actes que s’organitzen per evitar 
solapaments en un mateix dia i franja horària a la comarca. Es proposa la 
creació d’una taula comarcal de cultura per afavorir la coordinació d’activitats 

Destaquem des del Servei de Joventut la confecció de l’agenda comarcal 
tracta d’un recull i difusió de totes 

les activitats que ens fan arribar ajuntaments i associacions dels actes que 

Els últims dos anys degut a les restriccions de la pandèmia els actes culturals 
suposat un impacte pels joves ja que més 

enllà del consum cultural, aquests actes tenen una significació de relacions 
socials que afavoreixen una necessitat vital pel benestar emocional i que ha 

Teixit associatiu considerable a la Ribera d’Ebre amb associacions de diversa 

Exiteixen diverses associacions de joves en diferents municipis, algunes 
tres no però prou actives, sobretot en actes de 

Festes Manors o típics del municipi. El repte de les associacions de joves es 

La participació associativa juvenil a Terres de l’Ebre es del 27,5%, 



 

 
 
 

 
- Destaca la participació dels joves mitjançant la interacció a les xarxes a nivell 

comarcal i més en l’augment del consum d’activitats, arrel de la pandèmia. 
 

- En algunes reflexions de les regidories de joventut 
sovint els costa participar en activitats que s’organitzen al poble. 

 

 
 

 
   -D I G I T A L I T Z A C I Ó
 

- Els joves són grans consumidors de productes digitals i la situació de 
pandèmia ha portat a una hiperconnectivitat. 

 
- Les xarxes han representat una gran oportunitat de poder seguir estudis i 

treballs en molts casos, així com mantenir relacions socials però aquesta 
situació també ha generat un excés de consum digital. 

 
- Caldrà atendre la seguretat, privacitat i també la sa

excessiu. Així que una educació digital serà necessària.
 

- En aquest paradigma digital també ha quedat palès l’escletxa digital per 
alguns joves. 

 
- A la Ribera d’Ebre s’ha posat en marxa la implantació del projecte 5G rural de 

Terres de l’Ebre, un laboratori d’innovació social digital públic. Iniciativa que 
permetrà oportunitats i sortides laborals a la comarca. 

 
- Amb l’arribada de la covid i el desplegament del teletreball ha obert un nou 

paradigma del treball, posant sobre la taula el re
Aquesta possibilitat obre les portes a tots aquells joves que per motius 
laborals viuen en nuclis urbans puguin plantejar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destaca la participació dels joves mitjançant la interacció a les xarxes a nivell 
comarcal i més en l’augment del consum d’activitats, arrel de la pandèmia. 

En algunes reflexions de les regidories de joventut s’assenyala que als joves 
sovint els costa participar en activitats que s’organitzen al poble. 

D I G I T A L I T Z A C I Ó-   

Els joves són grans consumidors de productes digitals i la situació de 
pandèmia ha portat a una hiperconnectivitat.  

es xarxes han representat una gran oportunitat de poder seguir estudis i 
treballs en molts casos, així com mantenir relacions socials però aquesta 
situació també ha generat un excés de consum digital.  

Caldrà atendre la seguretat, privacitat i també la salut d’aquest consum 
excessiu. Així que una educació digital serà necessària. 

En aquest paradigma digital també ha quedat palès l’escletxa digital per 

A la Ribera d’Ebre s’ha posat en marxa la implantació del projecte 5G rural de 
’Ebre, un laboratori d’innovació social digital públic. Iniciativa que 

permetrà oportunitats i sortides laborals a la comarca.  

Amb l’arribada de la covid i el desplegament del teletreball ha obert un nou 
paradigma del treball, posant sobre la taula el retorn del talent a l’àmbit rural. 
Aquesta possibilitat obre les portes a tots aquells joves que per motius 
laborals viuen en nuclis urbans puguin plantejar-se un retorn. 
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Destaca la participació dels joves mitjançant la interacció a les xarxes a nivell 
comarcal i més en l’augment del consum d’activitats, arrel de la pandèmia.  

s’assenyala que als joves 
sovint els costa participar en activitats que s’organitzen al poble.  

Els joves són grans consumidors de productes digitals i la situació de 

es xarxes han representat una gran oportunitat de poder seguir estudis i 
treballs en molts casos, així com mantenir relacions socials però aquesta 

lut d’aquest consum 

En aquest paradigma digital també ha quedat palès l’escletxa digital per 

A la Ribera d’Ebre s’ha posat en marxa la implantació del projecte 5G rural de 
’Ebre, un laboratori d’innovació social digital públic. Iniciativa que 

Amb l’arribada de la covid i el desplegament del teletreball ha obert un nou 
torn del talent a l’àmbit rural. 

Aquesta possibilitat obre les portes a tots aquells joves que per motius 
 



 

 
 
 

 
   -TERRITORI, CLIMA I SOSTENIBILITAT 
 

- La societat i el jovent, arrel de
la crisi climàtica, és conscient d’aquest problema global. No obstant, a 
vegades i des d’un entorn rural és pot percebre com un tema d’afectació 
global però no tan com una qüestió greu de proximitat.

 
- A nivell Comarcal s’està treballant per la gestió de residus i s’han plantejat 

algunes accions per exemple lligades a la transició enèrgètica o la cura 
agroforestal. També algunes associacions medioambientals de la comarca 
treballen en la preservació de la fauna 
riu.  

 
- Tot i que  hi ha d’haver un seriós compromís a nivell mundial i a gran escala 

per engegar polítiques medioambientals efectives per atendre aquesta 
problemàtica, des del Servei Comarcal de Joventut veiem n
compromís i contribuir en diverses activitats a treballar en aquest àmbit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERRITORI, CLIMA I SOSTENIBILITAT -   

ocietat i el jovent, arrel dels últims moviments a nivell mundial per frenar 
la crisi climàtica, és conscient d’aquest problema global. No obstant, a 
vegades i des d’un entorn rural és pot percebre com un tema d’afectació 
global però no tan com una qüestió greu de proximitat. 

l Comarcal s’està treballant per la gestió de residus i s’han plantejat 
algunes accions per exemple lligades a la transició enèrgètica o la cura 
agroforestal. També algunes associacions medioambientals de la comarca 
treballen en la preservació de la fauna i la flora lligada al paisatge riberenc i al 

Tot i que  hi ha d’haver un seriós compromís a nivell mundial i a gran escala 
per engegar polítiques medioambientals efectives per atendre aquesta 
problemàtica, des del Servei Comarcal de Joventut veiem necessari agafar el 
compromís i contribuir en diverses activitats a treballar en aquest àmbit.  
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ls últims moviments a nivell mundial per frenar 
la crisi climàtica, és conscient d’aquest problema global. No obstant, a 
vegades i des d’un entorn rural és pot percebre com un tema d’afectació 

l Comarcal s’està treballant per la gestió de residus i s’han plantejat 
algunes accions per exemple lligades a la transició enèrgètica o la cura 
agroforestal. També algunes associacions medioambientals de la comarca 

i la flora lligada al paisatge riberenc i al 

Tot i que  hi ha d’haver un seriós compromís a nivell mundial i a gran escala 
per engegar polítiques medioambientals efectives per atendre aquesta 

ecessari agafar el 
compromís i contribuir en diverses activitats a treballar en aquest àmbit.   



 

 
 
 

_ _ MARC D’ACTUACIÓ EN EL CONTEXT DELS   
SERVEIS DE JOVENTUT_ _ _

Les polítiques de Joventut i així es defineix al PNJC
les polítiques de joventut donat que és una etapa del cicle vital en què l’individu 
adquireix habilitats, instruments i recursos amb els quals haurà d’afrontar la resta de la 
seva vida.  

És el moment també en què s’eman
d’origen. Per això representa un període de construcció d’oportunitats i en què es 
generen les trajectòries de mobilitat social i cal que els diferents agents reconeguin la 
capacitat transformadora de les 
la intervenció pública. 

- La Joventut representa el període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns 
canvis biològics i psicològics, així com d’acti

- La Joventut representa un seguit de transicions educatives laborals, familiars, de 
projectes de vida i de construcció d’identitats.

 

Les polítiques de Joventut hauran de res

VISIÓ:  

On les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de v
expectatives en una societat més justa
També interpelar a les pers
vida i en el seu context social.

MISSIÓ: 

Ens referirem a a quest terme al definir el propòsit de les polítiques de joventut en:

- Facilitar la realització del projecte de vida
la diversitat de formes i models de vida.

- Apoderar la persona jove com a agent de canvi socia
paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat.

 
En aquest marc doncs i d’acord amb el Plantejament del PNJC 2020 les polítiques de 
joventut han d’abordar no només l’acció sobre el jove, si no també sobre el seu entorn 
i amb criteris de:  

 Participació: En quin moment participen els agents i les persones joves en el 
procés de disseny de les diferents línies d’intervenció?Quin nivell d’incidència 
tindran els agents i els joves que participen als programes?

 Transformació: Quins eixos de desigualtat 
les diferents línies d’intervenció?Com es tindrà en compte la diversitat de la 
realitat juvenil a les diferents línies d’intervenció?Quin tipus de mesures es 

 

_ _ MARC D’ACTUACIÓ EN EL CONTEXT DELS   
SERVEIS DE JOVENTUT_ _ _           

Les polítiques de Joventut i així es defineix al PNJCat 2020 reivindica la rellevància de 
les polítiques de joventut donat que és una etapa del cicle vital en què l’individu 
adquireix habilitats, instruments i recursos amb els quals haurà d’afrontar la resta de la 

És el moment també en què s’emancipa, en sentit ampli, respecte de la seva família 
d’origen. Per això representa un període de construcció d’oportunitats i en què es 
generen les trajectòries de mobilitat social i cal que els diferents agents reconeguin la 
capacitat transformadora de les polítiques de joventut i les situïn com a primordials en 

La Joventut representa el període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns 
canvis biològics i psicològics, així com d’acti-tuds i rols socials. 

esenta un seguit de transicions educatives laborals, familiars, de 
i de construcció d’identitats. 

Les polítiques de Joventut hauran de respondre a  conceptes de:  

On les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de v
expectatives en una societat més justa socialment on no imperin les desigualtats

lar a les persones joves a que adoptin un paper protagonista en la seva 
vida i en el seu context social. 

st terme al definir el propòsit de les polítiques de joventut en:

Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a 
la diversitat de formes i models de vida. 
Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu
paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat. 

En aquest marc doncs i d’acord amb el Plantejament del PNJC 2020 les polítiques de 
joventut han d’abordar no només l’acció sobre el jove, si no també sobre el seu entorn 

En quin moment participen els agents i les persones joves en el 
procés de disseny de les diferents línies d’intervenció?Quin nivell d’incidència 
tindran els agents i els joves que participen als programes? 

Quins eixos de desigualtat es treballaran de manera clara a 
les diferents línies d’intervenció?Com es tindrà en compte la diversitat de la 
realitat juvenil a les diferents línies d’intervenció?Quin tipus de mesures es 
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_ _ MARC D’ACTUACIÓ EN EL CONTEXT DELS   

at 2020 reivindica la rellevància de 
les polítiques de joventut donat que és una etapa del cicle vital en què l’individu 
adquireix habilitats, instruments i recursos amb els quals haurà d’afrontar la resta de la 

cipa, en sentit ampli, respecte de la seva família 
d’origen. Per això representa un període de construcció d’oportunitats i en què es 
generen les trajectòries de mobilitat social i cal que els diferents agents reconeguin la 

polítiques de joventut i les situïn com a primordials en 

La Joventut representa el període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns 

esenta un seguit de transicions educatives laborals, familiars, de 

 

On les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves 
on no imperin les desigualtats. 

er protagonista en la seva 

st terme al definir el propòsit de les polítiques de joventut en: 

de les persones joves atenent a 

l, impulsant el seu 

En aquest marc doncs i d’acord amb el Plantejament del PNJC 2020 les polítiques de 
joventut han d’abordar no només l’acció sobre el jove, si no també sobre el seu entorn 

En quin moment participen els agents i les persones joves en el 
procés de disseny de les diferents línies d’intervenció?Quin nivell d’incidència 

es treballaran de manera clara a 
les diferents línies d’intervenció?Com es tindrà en compte la diversitat de la 
realitat juvenil a les diferents línies d’intervenció?Quin tipus de mesures es 



 

 
 
 

preveuen adoptar per fer front a aquestes desigualtats? I per ate
diversitat? 

 Integralitat: Quins agents socials i interinstitucionals que treballen en àmbits 
que afecten al pla comarcal s’implicaran en les diferents línies d’intervenció? 
Quins espais o òrgans de coordinació i interlocució es preveuen per portar 
termes les actuacions del pla? (Taules tècniques, taules polítiques, grups de 
treball interdepartamental, etc.)

 Qualitat: En quines línies d’intervenció s’establiran mesures relacionades amb 
la qualitat de la planificació? (Adequació a la realitat, avalu
realisme, etc.) Quins mecanismes de seguiment de les actuacions es portaran 
a terme per garantir

Atenent a aquest marc estratègic des del Servei de Joventut de la Ribera d’Ebre i 
ateses les conclusions de la diagnosi obtinguda i mitjançant l’eina d’aquest document 
del Pla Comarcal de Joventut plantejarem els principals objectius per donar
mitjançant els programes d’actuació per als propers 2022

Pel desplegament dels programes comp
i interinstitucional buscant tècnics i professionals referents  específics dels diferents 
àmbits. 

Així doncs ens plantegem el Servei Comarcal de Joventut de la Ribera d’Ebre i 
l’Oficina Jove com a: 

A) Punt i espai de treball que els joves el vegin com una referència
consultes, orientacions i acompanyament a les seves necessitats.  Tam
joves  és vegin partíceps actius en el disseny d’activitats i beneficiaris dels programes.  

 
*Arribarem a ells per diverses vies com: 
- La presencial a l’Oficina
- Descentralitzada als centres educatius i ajuntaments de la comarca on 
aproparem diferents programes
- Mitjançant canals digitals (mail, telèfon..) i xarxes socials que suposen una 
gran plataforma de difusió de materials. En aquest punt la situació de Covid ha 
comportat emprendre una nova relació i ús de les xarxes.
 
-Per exemple en especial en la nostra feina del servei de joventut podem 
destacar tots els directes a Instagram que al llarg dels dos
per realitzar xerrades i tallers i tenir una aproximació  irelació amb els joves 
quan la presencialitat no ha estat possible. Alhora també hem iniciat trobades 
d’assessorament per videoconferència adaptan
joves. Una descoberta d’eines que han vingut per quedar

 
 

B) I per altra banda, el Servei Comarcal de Joventut també ha de ser un punt de 
referència per a professionals del territori
amb els i les joves. Ha de perme
professionals que atenen a joves. Un espai de compartir i crear recursos, així com 
facil.litar la coneixença i treball en xarxa dels professionals. 
 

 

preveuen adoptar per fer front a aquestes desigualtats? I per ate

Quins agents socials i interinstitucionals que treballen en àmbits 
que afecten al pla comarcal s’implicaran en les diferents línies d’intervenció? 
Quins espais o òrgans de coordinació i interlocució es preveuen per portar 
termes les actuacions del pla? (Taules tècniques, taules polítiques, grups de 
treball interdepartamental, etc.) 

En quines línies d’intervenció s’establiran mesures relacionades amb 
la qualitat de la planificació? (Adequació a la realitat, avalu
realisme, etc.) Quins mecanismes de seguiment de les actuacions es portaran 
a terme per garantir-ne la qualitat? Quins agents participaran 

Atenent a aquest marc estratègic des del Servei de Joventut de la Ribera d’Ebre i 
sions de la diagnosi obtinguda i mitjançant l’eina d’aquest document 

del Pla Comarcal de Joventut plantejarem els principals objectius per donar
mitjançant els programes d’actuació per als propers 2022-2025. 

Pel desplegament dels programes comptarem també amb el treball interdepartamental 
i interinstitucional buscant tècnics i professionals referents  específics dels diferents 

Així doncs ens plantegem el Servei Comarcal de Joventut de la Ribera d’Ebre i 

pai de treball que els joves el vegin com una referència
consultes, orientacions i acompanyament a les seves necessitats.  Tam

ceps actius en el disseny d’activitats i beneficiaris dels programes.  

a ells per diverses vies com:  
La presencial a l’Oficina 
Descentralitzada als centres educatius i ajuntaments de la comarca on 

aproparem diferents programes 
Mitjançant canals digitals (mail, telèfon..) i xarxes socials que suposen una 

de difusió de materials. En aquest punt la situació de Covid ha 
comportat emprendre una nova relació i ús de les xarxes. 

Per exemple en especial en la nostra feina del servei de joventut podem 
destacar tots els directes a Instagram que al llarg dels dos anys ens han servit 
per realitzar xerrades i tallers i tenir una aproximació  irelació amb els joves 
quan la presencialitat no ha estat possible. Alhora també hem iniciat trobades 
d’assessorament per videoconferència adaptan-nos a la disponibilitat dels 
oves. Una descoberta d’eines que han vingut per quedar-se. 

I per altra banda, el Servei Comarcal de Joventut també ha de ser un punt de 
referència per a professionals del territori que vulguin conèixer i desenvolupar accions 

les joves. Ha de permetre ser també punt de trobada entre diferents 
professionals que atenen a joves. Un espai de compartir i crear recursos, així com 
facil.litar la coneixença i treball en xarxa dels professionals.  

  
  

  

 

 
112 

preveuen adoptar per fer front a aquestes desigualtats? I per atendre la 

Quins agents socials i interinstitucionals que treballen en àmbits 
que afecten al pla comarcal s’implicaran en les diferents línies d’intervenció? 
Quins espais o òrgans de coordinació i interlocució es preveuen per portar a 
termes les actuacions del pla? (Taules tècniques, taules polítiques, grups de 

En quines línies d’intervenció s’establiran mesures relacionades amb 
la qualitat de la planificació? (Adequació a la realitat, avaluació, proximitat, 
realisme, etc.) Quins mecanismes de seguiment de les actuacions es portaran 

Atenent a aquest marc estratègic des del Servei de Joventut de la Ribera d’Ebre i 
sions de la diagnosi obtinguda i mitjançant l’eina d’aquest document 

del Pla Comarcal de Joventut plantejarem els principals objectius per donar-hi resposta 

tarem també amb el treball interdepartamental 
i interinstitucional buscant tècnics i professionals referents  específics dels diferents 

Així doncs ens plantegem el Servei Comarcal de Joventut de la Ribera d’Ebre i 

pai de treball que els joves el vegin com una referència per les seves 
consultes, orientacions i acompanyament a les seves necessitats.  També que els 

ceps actius en el disseny d’activitats i beneficiaris dels programes.   

Descentralitzada als centres educatius i ajuntaments de la comarca on 

Mitjançant canals digitals (mail, telèfon..) i xarxes socials que suposen una 
de difusió de materials. En aquest punt la situació de Covid ha 

Per exemple en especial en la nostra feina del servei de joventut podem 
anys ens han servit 

per realitzar xerrades i tallers i tenir una aproximació  irelació amb els joves 
quan la presencialitat no ha estat possible. Alhora també hem iniciat trobades 

nos a la disponibilitat dels 

I per altra banda, el Servei Comarcal de Joventut també ha de ser un punt de 
que vulguin conèixer i desenvolupar accions 

tre ser també punt de trobada entre diferents 
professionals que atenen a joves. Un espai de compartir i crear recursos, així com 
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PROGRAMES 



 

 
 
 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ:  TREBALL

PROGRAMA:   #TREBALLOAPROPDECASA

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

educació. 

 

Des de l’Oficina de Serveis a la Joventut es continua incidint en aquest eix de manera 
prioritària ja que encara és una de les necessitats i problemàtiques bàsiques dels joves 
del territori. 

Aquest programa es treballa a partir de les següents accions

Borsa de treball:  Aquesta  borsa de treball es va crear per tal de facilitar la difusió i el 
contacte entre l’oferta i la demanda i pal·liar la manca d’oportunitats laborals a la 
comarca i amb el temps s’ha aconseguit que  es converteixi en una bona eina de 
recerca de feina.  

Durant aquest últim any s’han gestionat aproximadament unes 200 ofertes de feina, 
tant comarcals com de les comarques veïnes. Setmanalment, es fa un recull de les 
ofertes i se’n fa difusió per les xarxes socials de joventut per tal que arri
nombre de joves possibles, així com també és fa una difusió més específica a tots els 
joves que formen part del programa Referent d’Ocupació Juvenil que estan en recerca 
de feina, enviant un correu electrònic amb les ofertes publicades i que é
amb les ofertes d’altres borses existents al territori i a les comarques veïnes.

Aquesta tasca de recollida d’ofertes es fa conjuntament amb la tècnica de prospecció 
emrpesarial del Consell Comarcal.

Referent d’Ocupació Juvenil del Servei d’O
professional s’encarrega de desenvolupar el servei d’orientació i assessoramentlaboral 
informant, assessorant i orientant als joves que així ho requereixen. La temàtica  més 
demandada és els canals de recerca de feina. 

Altres aspectes que també es treballen, en menor mesura, són el currículum vitae i la 
carta de presentació, estratègies i habilitats per enfrontar
professionals, entre d’altres.

A la vegada, també es dóna el treball en xarxa
educatius i d’altres a nivell de Consell Comarcal com el treball amb el dispositiu 
d’Inserció Laboral i també amb la tècnica d’assessorament a l’emprenedoria per tots 
aquells joves amb idees empresarials. 

 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ:  TREBALL 

 

PROGRAMA:   #TREBALLOAPROPDECASA 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

de l’Oficina de Serveis a la Joventut es continua incidint en aquest eix de manera 
prioritària ja que encara és una de les necessitats i problemàtiques bàsiques dels joves 

Aquest programa es treballa a partir de les següents accions: 

Aquesta  borsa de treball es va crear per tal de facilitar la difusió i el 
contacte entre l’oferta i la demanda i pal·liar la manca d’oportunitats laborals a la 
comarca i amb el temps s’ha aconseguit que  es converteixi en una bona eina de 

Durant aquest últim any s’han gestionat aproximadament unes 200 ofertes de feina, 
tant comarcals com de les comarques veïnes. Setmanalment, es fa un recull de les 
ofertes i se’n fa difusió per les xarxes socials de joventut per tal que arri
nombre de joves possibles, així com també és fa una difusió més específica a tots els 
joves que formen part del programa Referent d’Ocupació Juvenil que estan en recerca 
de feina, enviant un correu electrònic amb les ofertes publicades i que é
amb les ofertes d’altres borses existents al territori i a les comarques veïnes.

Aquesta tasca de recollida d’ofertes es fa conjuntament amb la tècnica de prospecció 
emrpesarial del Consell Comarcal. 

Referent d’Ocupació Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya
professional s’encarrega de desenvolupar el servei d’orientació i assessoramentlaboral 
informant, assessorant i orientant als joves que així ho requereixen. La temàtica  més 
demandada és els canals de recerca de feina.  

Altres aspectes que també es treballen, en menor mesura, són el currículum vitae i la 
carta de presentació, estratègies i habilitats per enfrontar-se a una entrevista o sortides 
professionals, entre d’altres. 

A la vegada, també es dóna el treball en xarxa amb els professionals dels centres 
educatius i d’altres a nivell de Consell Comarcal com el treball amb el dispositiu 
d’Inserció Laboral i també amb la tècnica d’assessorament a l’emprenedoria per tots 
aquells joves amb idees empresarials.  
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Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

de l’Oficina de Serveis a la Joventut es continua incidint en aquest eix de manera 
prioritària ja que encara és una de les necessitats i problemàtiques bàsiques dels joves 

Aquesta  borsa de treball es va crear per tal de facilitar la difusió i el 
contacte entre l’oferta i la demanda i pal·liar la manca d’oportunitats laborals a la 
comarca i amb el temps s’ha aconseguit que  es converteixi en una bona eina de 

Durant aquest últim any s’han gestionat aproximadament unes 200 ofertes de feina, 
tant comarcals com de les comarques veïnes. Setmanalment, es fa un recull de les 
ofertes i se’n fa difusió per les xarxes socials de joventut per tal que arribin al major 
nombre de joves possibles, així com també és fa una difusió més específica a tots els 
joves que formen part del programa Referent d’Ocupació Juvenil que estan en recerca 
de feina, enviant un correu electrònic amb les ofertes publicades i que és complementa 
amb les ofertes d’altres borses existents al territori i a les comarques veïnes. 

Aquesta tasca de recollida d’ofertes es fa conjuntament amb la tècnica de prospecció 

cupació de Catalunya: Aquesta figura 
professional s’encarrega de desenvolupar el servei d’orientació i assessoramentlaboral 
informant, assessorant i orientant als joves que així ho requereixen. La temàtica  més 

Altres aspectes que també es treballen, en menor mesura, són el currículum vitae i la 
se a una entrevista o sortides 

amb els professionals dels centres 
educatius i d’altres a nivell de Consell Comarcal com el treball amb el dispositiu 
d’Inserció Laboral i també amb la tècnica d’assessorament a l’emprenedoria per tots 



 

 
 
 

El servei es presta en atenció presencial a l’espai del Servei de Joventut Comarcal de 
la Ribera d’Ebre per tots aquells joves que hi poden assistir. I també s’ofereix un servei 
descentralitzat als diferents municipis de la comarca, fent atenció als diferents 
ajuntaments i d’aquesta manera apropar
dificultats de desplaçament.

Tallers als centres educatius de secundària:
comarca que ofereixen formació professional, Programes de Formació i Inserci
centres) i la Unitat d’escolarització Compartida a partir de:

- Xerrades conjuntes als estudiants dels CFGM i CFGS dels centres 
educatius de la comarca i la UEC amb la Tècnica d’Orientació Educativa de 
l’Oficina Jove
conjunt de  xerrades conjuntes amb la Tècnica d’Orientació Educativa de 
l’Oficina Jove amb els alumnes que realitzen els Cicles Formatius de 
Formació Professional i UEC. La temàtica de les quals girarà entorn a 
l’ocupabilitat: El 
procés de recerca de feina, xarxa social professional: LinkedIn, la petjada 
digital, webs i apps per trobar feina, com detectar ofertes laborals 
fraudulentes… La temàtica de cada xerrada és escollida p
cada curs en funció de les seves necessitats i/o interessos. Aquestes 
xerrades serveixen per apropar la figura de Referent d’Ocupació Juvenil als 
joves, que la coneguin i, a la vegada, observin el nexe d’unió dels dos 
serveis i el treball
 

- Xerrades conjuntes als estudiants dels PFI dels centres educatius de la 
comarca amb la Tècnica del dispositiu d’Inserció laboral del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre
necessitat expressada 
treballar a partir de dinàmiques i role playing l’entrevista de feina i els 
serveis que els ofereix el Consell alhora d’iniciar el procés de recerca de 
feina.  

 

Difusió de serveis i programes en matèria d’o
dels diferents programes que s’ofereixen des  de diferents organismes i/o  entitats.i 
informació general en matèria d’ocupació a través de les xarxes socials o informació 
específica a joves que fan consultes sobre temes c
que es considera rellevant (programes on poden participar, ajuts a l’emprenedoria, 
reforma laboral,,.. etc). Alguns exemples com els programes de Joves en Pràctiques o 
Pràctiques Odisseu tenen molt bona acollida a la coma

Forma’t i treballa: Des de l’oficina s’ofereixen diferents cursos de formació específica, 
bàsicament relacionats amb el món del lleure que permeten als joves treballar a la 
comarca durant els períodes de les vacances escolars. Aquests cursos tenen mo
bona acollida i a més de representar una oportunitat laboral per molts joves en les 
èpoques de vacances, cobreixen una necessitat del territori de disposar personal de 
lleure format per du a terme aquestes activitats, atenent als compliments de les ràti
de la normativa de lleure. 

 

 

presta en atenció presencial a l’espai del Servei de Joventut Comarcal de 
la Ribera d’Ebre per tots aquells joves que hi poden assistir. I també s’ofereix un servei 
descentralitzat als diferents municipis de la comarca, fent atenció als diferents 

ts i d’aquesta manera apropar-se i atendre  aquells joves que tenen 
dificultats de desplaçament. 

Tallers als centres educatius de secundària: s’intervé als centres educatius de la 
comarca que ofereixen formació professional, Programes de Formació i Inserci
centres) i la Unitat d’escolarització Compartida a partir de: 

Xerrades conjuntes als estudiants dels CFGM i CFGS dels centres 
educatius de la comarca i la UEC amb la Tècnica d’Orientació Educativa de 

 Durant el segon trimestre del curs escolar, es realitzen un 
conjunt de  xerrades conjuntes amb la Tècnica d’Orientació Educativa de 
l’Oficina Jove amb els alumnes que realitzen els Cicles Formatius de 
Formació Professional i UEC. La temàtica de les quals girarà entorn a 
l’ocupabilitat: El primer Currículum Vitae (normes bàsiques/tipus...), el 
procés de recerca de feina, xarxa social professional: LinkedIn, la petjada 
digital, webs i apps per trobar feina, com detectar ofertes laborals 
fraudulentes… La temàtica de cada xerrada és escollida pels estudiants de 
cada curs en funció de les seves necessitats i/o interessos. Aquestes 
xerrades serveixen per apropar la figura de Referent d’Ocupació Juvenil als 
joves, que la coneguin i, a la vegada, observin el nexe d’unió dels dos 
serveis i el treball en xarxa que es realitza.  

Xerrades conjuntes als estudiants dels PFI dels centres educatius de la 
comarca amb la Tècnica del dispositiu d’Inserció laboral del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre Aquestes xerrades sorgeixen de la 
necessitat expressada des dels centres educatius i tenen com a objectiu 
treballar a partir de dinàmiques i role playing l’entrevista de feina i els 
serveis que els ofereix el Consell alhora d’iniciar el procés de recerca de 

Difusió de serveis i programes en matèria d’ocupació: Es du a terme una difusió 
dels diferents programes que s’ofereixen des  de diferents organismes i/o  entitats.i 
informació general en matèria d’ocupació a través de les xarxes socials o informació 
específica a joves que fan consultes sobre temes concrets de tota aquella informació 
que es considera rellevant (programes on poden participar, ajuts a l’emprenedoria, 
reforma laboral,,.. etc). Alguns exemples com els programes de Joves en Pràctiques o 
Pràctiques Odisseu tenen molt bona acollida a la comarca.  

Des de l’oficina s’ofereixen diferents cursos de formació específica, 
bàsicament relacionats amb el món del lleure que permeten als joves treballar a la 
comarca durant els períodes de les vacances escolars. Aquests cursos tenen mo
bona acollida i a més de representar una oportunitat laboral per molts joves en les 
èpoques de vacances, cobreixen una necessitat del territori de disposar personal de 
lleure format per du a terme aquestes activitats, atenent als compliments de les ràti
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presta en atenció presencial a l’espai del Servei de Joventut Comarcal de 
la Ribera d’Ebre per tots aquells joves que hi poden assistir. I també s’ofereix un servei 
descentralitzat als diferents municipis de la comarca, fent atenció als diferents 

se i atendre  aquells joves que tenen 

s’intervé als centres educatius de la 
comarca que ofereixen formació professional, Programes de Formació i Inserció ( 3 

Xerrades conjuntes als estudiants dels CFGM i CFGS dels centres 
educatius de la comarca i la UEC amb la Tècnica d’Orientació Educativa de 

escolar, es realitzen un 
conjunt de  xerrades conjuntes amb la Tècnica d’Orientació Educativa de 
l’Oficina Jove amb els alumnes que realitzen els Cicles Formatius de 
Formació Professional i UEC. La temàtica de les quals girarà entorn a 

primer Currículum Vitae (normes bàsiques/tipus...), el 
procés de recerca de feina, xarxa social professional: LinkedIn, la petjada 
digital, webs i apps per trobar feina, com detectar ofertes laborals 

els estudiants de 
cada curs en funció de les seves necessitats i/o interessos. Aquestes 
xerrades serveixen per apropar la figura de Referent d’Ocupació Juvenil als 
joves, que la coneguin i, a la vegada, observin el nexe d’unió dels dos 

Xerrades conjuntes als estudiants dels PFI dels centres educatius de la 
comarca amb la Tècnica del dispositiu d’Inserció laboral del Consell 

Aquestes xerrades sorgeixen de la 
des dels centres educatius i tenen com a objectiu 

treballar a partir de dinàmiques i role playing l’entrevista de feina i els 
serveis que els ofereix el Consell alhora d’iniciar el procés de recerca de 

Es du a terme una difusió 
dels diferents programes que s’ofereixen des  de diferents organismes i/o  entitats.i 
informació general en matèria d’ocupació a través de les xarxes socials o informació 

oncrets de tota aquella informació 
que es considera rellevant (programes on poden participar, ajuts a l’emprenedoria, 
reforma laboral,,.. etc). Alguns exemples com els programes de Joves en Pràctiques o 

Des de l’oficina s’ofereixen diferents cursos de formació específica, 
bàsicament relacionats amb el món del lleure que permeten als joves treballar a la 
comarca durant els períodes de les vacances escolars. Aquests cursos tenen molt 
bona acollida i a més de representar una oportunitat laboral per molts joves en les 
èpoques de vacances, cobreixen una necessitat del territori de disposar personal de 
lleure format per du a terme aquestes activitats, atenent als compliments de les ràtios 



 

 
 
 

També s’organitzen altres cursos que si bé no tenen tan visible aquesta incorporació 
laboral, donen resposta a demandes de formació que van sorgint i representen una 
oportunitat de formació complementària pe

Objectius generals del 

programa 

-continuar impulsant la borsa i 
augmentar la captació d’ofertes 
i la seva difusió entre 
organismes, empreses i joves. 

 
- Facil.litar les oportunitats 
laborals a la comarca perquè 
esl joves s’hi puguin quedar a 
viure.  

 
-Acompanyar i donar suport als 
joves en la recerca de feina. 
   
- Crèixer en el nombre de joves 
atesos. 
 
-Continuar treballant amb 
aquells joves que es troben en 
una situació d’inactivitat 
educativa i/o laboral.  
 
-Acompanyar i donar suport als 
joves que han finalitzat els 
seus estudis i desconeixen
quins són els recursos 
existents per realitzar recerca 
de feina. 
 
 
 
-Continuar amb les xerrades 
realitzades als centres 
educatius de la comarca. 
 
- Acompanyament a la 
transició “escola-treball” 
 
- Crèixer en el nombre de joves 
atesos. 
 

 

També s’organitzen altres cursos que si bé no tenen tan visible aquesta incorporació 
laboral, donen resposta a demandes de formació que van sorgint i representen una 
oportunitat de formació complementària per anar enriquint el currículum.

Objectius generals del 
PROJECTES Actuacions

continuar impulsant la borsa i 
augmentar la captació d’ofertes 
i la seva difusió entre 
organismes, empreses i joves.  

Facil.litar les oportunitats 
laborals a la comarca perquè 

s s’hi puguin quedar a 

BORSA DE TREBALL 

 

-Recollida i captació 
d’ofertes  

-Difusió setmanal d’ofertes 
per les xarxes socials de 
joventut i enviament als 
correus electrònic de joves 
demandants d’ocupió.

suport als 
 

Crèixer en el nombre de joves 

Continuar treballant amb 
aquells joves que es troben en 
una situació d’inactivitat 

Acompanyar i donar suport als 
joves que han finalitzat els 
seus estudis i desconeixen 
quins són els recursos 
existents per realitzar recerca 

Continuar amb les xerrades 
realitzades als centres 

Acompanyament a la 

Crèixer en el nombre de joves 

 

 

 

REFERENT D’OCUPACIÓ 
JUVENIL 

 

-Servei d’atenció 
personalitzada als usuaris al 
servei de Joventut i 
descentralitzada als 
municipis. 

- Treball en xarxa amb altres 
serveis i tècnics d’ocupació

-Difusió d’informació en 
matèria d’ocupació

- Xerrades als centres 

educatius de secundària 

sobre temes d’ocupació
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També s’organitzen altres cursos que si bé no tenen tan visible aquesta incorporació 
laboral, donen resposta a demandes de formació que van sorgint i representen una 

l currículum. 

Actuacions 

Recollida i captació 

Difusió setmanal d’ofertes 
per les xarxes socials de 
joventut i enviament als 
correus electrònic de joves 
demandants d’ocupió. 

Servei d’atenció 
personalitzada als usuaris al 
servei de Joventut i 
descentralitzada als 

 

Treball en xarxa amb altres 
serveis i tècnics d’ocupació 

Difusió d’informació en 
matèria d’ocupació . 

 

Xerrades als centres 

de secundària 

sobre temes d’ocupació. 



 

 
 
 

 

-Promoure cursos de formació 

que facil.litin la incorporació 

laboral 

- Donar resposta a una 

necessitat de personal titulat a 

la comarca per les activitats de 

lleure. 

- Promoure   formació 

complementària per enriquir el 

CV 

 

Altres aspectes a destacar en l’àmbit de l’ocupabilitat a la Rib

- Els espais destinats a vivers d’empreses i coworking, que són clau a l’hora d’acollir  
nova població que vulgui treballar des de la comarca i l’impuls de l’activitat 
emprenedora. Actualment es compta amb espais a Flix, Riba
 

- El projecte LEADER ODISSEU, impulsat per grups d’acció local catalans que 
acompanyen als i les joves interessats en conèixer millor les oportunitats que hi ha 
als entorns rurals per a desenvolupar
- CoebreLab 
- Àrea 5G 
- joves en pràctiques Odisseu

 
- Per altra banda també fer referència a La digitalització fruit de la irrupció del 

teletreball ha permès desvincular moltes tasques de localitzacions específiques, 
fent possible la descentralització de molts processos pr
de població, sovint amb elevats nivells formatius, a les seves comarques d’origen. 
D’aquesta manera, és possible acollir la població que anteriorment no podia 
desenvolupar-se professionalment i això pot esdevenir  una gran 
retenir el talent jove que fins ara tenia poques oportunitats a la comarca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoure cursos de formació 

que facil.litin la incorporació 

necessitat de personal titulat a 

la comarca per les activitats de 

el 

FORMA’T I TREBALLA 

 

Cursos de formació 

específica: 

-curs de monitoratge,  

premonitor o director de 

lleure 

-Curs vetllador/a, curs 

monitor menjador transport

-Altra formació educativa 

Altres aspectes a destacar en l’àmbit de l’ocupabilitat a la Ribera d’Ebre serien: 

Els espais destinats a vivers d’empreses i coworking, que són clau a l’hora d’acollir  
nova població que vulgui treballar des de la comarca i l’impuls de l’activitat 
emprenedora. Actualment es compta amb espais a Flix, Riba-roja i Móra 

El projecte LEADER ODISSEU, impulsat per grups d’acció local catalans que 
acompanyen als i les joves interessats en conèixer millor les oportunitats que hi ha 
als entorns rurals per a desenvolupar-hi el seu projecte professional. 

joves en pràctiques Odisseu 

Per altra banda també fer referència a La digitalització fruit de la irrupció del 
teletreball ha permès desvincular moltes tasques de localitzacions específiques, 
fent possible la descentralització de molts processos productius i facilitant el retorn 
de població, sovint amb elevats nivells formatius, a les seves comarques d’origen. 
D’aquesta manera, és possible acollir la població que anteriorment no podia 

se professionalment i això pot esdevenir  una gran 
retenir el talent jove que fins ara tenia poques oportunitats a la comarca.
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Cursos de formació 

 

curs de monitoratge,  

premonitor o director de 

Curs vetllador/a, curs 

monitor menjador transport 

Altra formació educativa  

era d’Ebre serien:  

Els espais destinats a vivers d’empreses i coworking, que són clau a l’hora d’acollir  
nova població que vulgui treballar des de la comarca i l’impuls de l’activitat 

roja i Móra d’Ebre. 

El projecte LEADER ODISSEU, impulsat per grups d’acció local catalans que 
acompanyen als i les joves interessats en conèixer millor les oportunitats que hi ha 

hi el seu projecte professional.  

Per altra banda també fer referència a La digitalització fruit de la irrupció del 
teletreball ha permès desvincular moltes tasques de localitzacions específiques, 

oductius i facilitant el retorn 
de població, sovint amb elevats nivells formatius, a les seves comarques d’origen. 
D’aquesta manera, és possible acollir la població que anteriorment no podia  

se professionalment i això pot esdevenir  una gran oportunitat de 
retenir el talent jove que fins ara tenia poques oportunitats a la comarca. 



 

 
 
 

PROGRAMA: M

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, tre

educació. 

 

Aquest programa, té l’objectiu informar i assessorar a tots aquells joves que volen una 
experiència a l’estranger. Hi ha diferents opcions com realitzar pràctiques curriculars o 
participar en diferents voluntariats o intercanvis juvenils
tipologia tenen una durada temporal i característiques diferents. 
Aquest assessorament i gestió és du a terme per un l’entitat del territori,  OBRE’T 
EBRE, especialitzada amb la mobilitat internacional.
Per mitjà de la Coordinació
aquest servei als equipaments comarcals de joventut de Terres de l’Ebre per poder 
oferir un assessorament especialitzat als joves.
Aquest servei s’ofereix de manera itinerant a les 4 comarques am
divendres al mes al servei de joventut de la Ribera d’Ebre. No obstant, també es fa 
atenció en línia per disposar del servei en un període de temps més immediat.
 

Objectius generals del 

programa 

 

- Donar a conèixer programes 
en mobilitat internacional. 
 

-Assessorar als joves que 
s’interessen per una 
experiència de mobilitat 
internacional. 

 
Per altra banda també es duen a terme les xerrades i tallers emmarcats dins la 
de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

 

 

 

 

 

PROGRAMA: MobilitatInternacional 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, tre

Aquest programa, té l’objectiu informar i assessorar a tots aquells joves que volen una 
experiència a l’estranger. Hi ha diferents opcions com realitzar pràctiques curriculars o 
participar en diferents voluntariats o intercanvis juvenils.  Les estades segons la 
tipologia tenen una durada temporal i característiques diferents.  
Aquest assessorament i gestió és du a terme per un l’entitat del territori,  OBRE’T 
EBRE, especialitzada amb la mobilitat internacional. 
Per mitjà de la Coordinació Territorial de Joventut es va facil.litar a partir del 2019 
aquest servei als equipaments comarcals de joventut de Terres de l’Ebre per poder 
oferir un assessorament especialitzat als joves. 
Aquest servei s’ofereix de manera itinerant a les 4 comarques am
divendres al mes al servei de joventut de la Ribera d’Ebre. No obstant, també es fa 
atenció en línia per disposar del servei en un període de temps més immediat.

Objectius generals del 
PROJECTES Actuacions

mes 

Assessorar als joves que 
s’interessen per una 
experiència de mobilitat 

 

 

MOBILITAT INTERNACIONAL 

 

-Treball en xarxa amb 
l’entitat Obre’t Ebre

-Difusió del servei 

-Derivació dels joves

é es duen a terme les xerrades i tallers emmarcats dins la 
de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 
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Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

Aquest programa, té l’objectiu informar i assessorar a tots aquells joves que volen una 
experiència a l’estranger. Hi ha diferents opcions com realitzar pràctiques curriculars o 

.  Les estades segons la 

Aquest assessorament i gestió és du a terme per un l’entitat del territori,  OBRE’T 

Territorial de Joventut es va facil.litar a partir del 2019 
aquest servei als equipaments comarcals de joventut de Terres de l’Ebre per poder 

Aquest servei s’ofereix de manera itinerant a les 4 comarques amb atenció un 
divendres al mes al servei de joventut de la Ribera d’Ebre. No obstant, també es fa 
atenció en línia per disposar del servei en un període de temps més immediat. 

Actuacions 

Treball en xarxa amb 
l’entitat Obre’t Ebre 

Difusió del servei  

Derivació dels joves 

é es duen a terme les xerrades i tallers emmarcats dins la cartera 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ:  HABITATGE

 

PROGRAMA:  #V

 

Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Afavorir l’emancipació ju
educació. 

 

La manca d’habitatge és una de les grans problemàtiques que queda palesa en 
l’apartat corresponent de la diagnosi d’aquest pla.  

Sortia aquesta problemàtica en els diferents estudis qu
una reivindicació de les regidories de joventut dels ajuntaments.  Feiem la foto de 
pobles de la comarca, com de ben segur altres zones rurals de Catalunya,  amb 
moltes  cases velles buides i moltes d’elles en mal estat.  Llav
sense ús, ja que pel seu mal estat no són objecte de posar
fet que els propietaris no és plantegen opcions de venta o lloguer. 

Pel tema de l’opció de compra els habitatges són cars, en molts casos els jo
disposen de poder adquisitiu per fer
rebre el finançament de les entitats bancàries.  

I d’aquesta situació els pobles més petits són els més perjudicats. A la comarca es un 
reflex que joves de municip
Móra la Nova o Flix, tot i que en aquests municipis com que la demanda és superior a 
l’oferta, aquesta també es escassa. I altres ja per motius laborals optin anar a viure a 
altres zones més grans ja que l’habitage a la comarca és en molts casos més una 
dificultat que un reclam. 

L’altra situació que afecta a l’emancipació i lligada estretament es la falta de treball. 
Molts joves a l’atur o en feines precàries o de temporalitats curtes ocasionen el re
d’aquest pas d’emancipar-
projectes de vida.  

Atenent a la situació actual s’atendrà aquesta problemàtica intentant promoure 
diverses accions com impulsar una borsa comarcal d’habitatge, crear u
debat amb els regidors/es i diferents agents dels pobles per analitzar la realitat amb 
detall i consensuar accions.

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ:  HABITATGE 

PROGRAMA:  #ViureAlaRibera 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

La manca d’habitatge és una de les grans problemàtiques que queda palesa en 
l’apartat corresponent de la diagnosi d’aquest pla.   

Sortia aquesta problemàtica en els diferents estudis que s’han consultat i també com 
una reivindicació de les regidories de joventut dels ajuntaments.  Feiem la foto de 
pobles de la comarca, com de ben segur altres zones rurals de Catalunya,  amb 
moltes  cases velles buides i moltes d’elles en mal estat.  Llavors hi ha molt habitatge 
sense ús, ja que pel seu mal estat no són objecte de posar-les en lloguer o també pel 
fet que els propietaris no és plantegen opcions de venta o lloguer.  

Pel tema de l’opció de compra els habitatges són cars, en molts casos els jo
disposen de poder adquisitiu per fer-hi front i no es requereixen les condicions per 
rebre el finançament de les entitats bancàries.   

I d’aquesta situació els pobles més petits són els més perjudicats. A la comarca es un 
reflex que joves de municipis més petits optin per opcions de vivenda a Móra d’Ebre, 
Móra la Nova o Flix, tot i que en aquests municipis com que la demanda és superior a 
l’oferta, aquesta també es escassa. I altres ja per motius laborals optin anar a viure a 

a que l’habitage a la comarca és en molts casos més una 

L’altra situació que afecta a l’emancipació i lligada estretament es la falta de treball. 
Molts joves a l’atur o en feines precàries o de temporalitats curtes ocasionen el re

-se de la vivenda familiar i amb això es van retardant els 

Atenent a la situació actual s’atendrà aquesta problemàtica intentant promoure 
diverses accions com impulsar una borsa comarcal d’habitatge, crear u
debat amb els regidors/es i diferents agents dels pobles per analitzar la realitat amb 
detall i consensuar accions. 
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venil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

La manca d’habitatge és una de les grans problemàtiques que queda palesa en 

e s’han consultat i també com 
una reivindicació de les regidories de joventut dels ajuntaments.  Feiem la foto de 
pobles de la comarca, com de ben segur altres zones rurals de Catalunya,  amb 

ors hi ha molt habitatge 
les en lloguer o també pel 

Pel tema de l’opció de compra els habitatges són cars, en molts casos els joves no 
hi front i no es requereixen les condicions per 

I d’aquesta situació els pobles més petits són els més perjudicats. A la comarca es un 
is més petits optin per opcions de vivenda a Móra d’Ebre, 

Móra la Nova o Flix, tot i que en aquests municipis com que la demanda és superior a 
l’oferta, aquesta també es escassa. I altres ja per motius laborals optin anar a viure a 

a que l’habitage a la comarca és en molts casos més una 

L’altra situació que afecta a l’emancipació i lligada estretament es la falta de treball. 
Molts joves a l’atur o en feines precàries o de temporalitats curtes ocasionen el retard 

se de la vivenda familiar i amb això es van retardant els 

Atenent a la situació actual s’atendrà aquesta problemàtica intentant promoure 
diverses accions com impulsar una borsa comarcal d’habitatge, crear una taula de 
debat amb els regidors/es i diferents agents dels pobles per analitzar la realitat amb 



 

 
 
 

I per altra banda, també fer difusió de tota la informació ja sigui de borses, tràmits, 
convocatòries d’ajuts etc en matèria d’a
d’habitatge del Consell Comarcal.

 

Objectius generals del 
programa 

 

-Treballar amb els ajuntaments 
el tema de l’habitatge a la 
comarca i proposar accions 
conjuntes. 
 

-Crear una borsa d’habitatge 
municipal i/o comarcal 
augmentar l’oferta. 

 
-Difondre i informar sobre els 
recursos existents en matèria 
d’habitatge. 

 

-Promoure ajuts municipals a 
l’habitatge 

 

També destacar que des de 
d’Ebre  és gestiona una borsa 
s’ofereix un servei d’atenció i tramitació dels diferents ajuts posats a disposició pel 
servei públic d’habitatge. 

Per altra banda també es duen a terme les xerrades i tallers emmarcats dins la 
de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

 

 

 

 

 

 

 

 

I per altra banda, també fer difusió de tota la informació ja sigui de borses, tràmits, 
convocatòries d’ajuts etc en matèria d’ahbitatge, així com la coordinació amb la tècnica 
d’habitatge del Consell Comarcal. 

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

Treballar amb els ajuntaments 
el tema de l’habitatge a la 
comarca i proposar accions 

habitatge 
municipal i/o comarcal 

Difondre i informar sobre els 
recursos existents en matèria 

Promoure ajuts municipals a 

 

 

 

VIURE A LA RIBERA 

 

 

-Establir una taula de treball 
de l’habitatge amb els 
regidors de joventut, tècnica 
d’habitatge i altres agents.

 

- Difondre mitjançant les 
xarxes i altres canals tota la 
informació en matèria 
d’habitatge.

 

 

També destacar que des de servei d’habitatge del Consell Comarcal de la Ribera 
és gestiona una borsa d’habitatge de lloguer comarcal, així com també 

s’ofereix un servei d’atenció i tramitació dels diferents ajuts posats a disposició pel 

Per altra banda també es duen a terme les xerrades i tallers emmarcats dins la 
veis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 
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I per altra banda, també fer difusió de tota la informació ja sigui de borses, tràmits, 
hbitatge, així com la coordinació amb la tècnica 

Actuacions 

Establir una taula de treball 
de l’habitatge amb els 

de joventut, tècnica 
d’habitatge i altres agents. 

Difondre mitjançant les 
xarxes i altres canals tota la 
informació en matèria 
d’habitatge. 

servei d’habitatge del Consell Comarcal de la Ribera 
d’habitatge de lloguer comarcal, així com també 

s’ofereix un servei d’atenció i tramitació dels diferents ajuts posats a disposició pel 

Per altra banda també es duen a terme les xerrades i tallers emmarcats dins la cartera 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ:  EDUCACIÓ

 

 

Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 
educació. 

 

L’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de les oportunitats presents 
i futures de la persona. La tria d’uns o altres estudis i els resultats acadèmics són 
elements que determinaran les oportunitats dels i les joves en el món laboral. Davant 
les diferents problemàtiques esmentades a la diagnosi en matèria d’educació, l’Ofic
Jove de la Ribera aposta per un 
facilita l’accés a la formació de les persones joves, oferint
vocacional.  
L’orientació és un repte fonamental que ens serveix per activar altres reptes com el de 
l’ocupació, l’emancipació, etc. Per això,  l’hem d’entendre com un acompanyament, no 
només en moment puntual de presa de decisions, sinó com quelcom tra
continu que dona la mà a la persona. 
Aquest servei dona informació, eines i recursos que ajudin a millorar l’itinerari formatiu 
del jovent: se’ls informa de l’oferta educativa, se’ls guia en el seu autoconeixement i 
se’ls acompanya en la seva p

 

-Servei d’orientació educativa 
pretén donar resposta a les consultes sobre itineraris formatius i professionals; l’oferta 
de formació reglada obligatòria i postobligatòria; les beques 
formació; les convalidacions i homologacions d’estudis, etc. Així com, facilitar 
l’autoconeixement de les habilitats, motivacions, competències, interessos 
professionals, valors ocupacionals i actituds. En definitiva, ajudar
projecte acadèmic i professional, resolent dubtes sobre el procés d’elecció, els 
elements a tenir en compte per escollir correctament, identificant els condicionants de 
la seva tria, i fent l’acompanyament en la seva transició acadèmica i/o profe

La sistematització del procés d’orientació acadèmica i professional, en formació grupal 
en format de xerrades i tallers, ajuda a garantir un recolzament a tot l’alumnat durant la 
seva etapa al centre educatiu. Aquestes xerrades, que es realitzen 
educatius de la Ribera als següents cursos: 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat, 
alumnat de la UEC, alumnat dels PFI, 1r i 2n curs de CFGM i 1r i 2n curs de CFGS, es 
complementen amb atencions individuals al propi centre i amb atencions
família els dimarts a la tarda a l’Oficina Jove, fora de l’horari lectiu escolar. 

 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ:  EDUCACIÓ 

PROGRAMA:  #PosaRumb 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

cació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de les oportunitats presents 
i futures de la persona. La tria d’uns o altres estudis i els resultats acadèmics són 
elements que determinaran les oportunitats dels i les joves en el món laboral. Davant 

iferents problemàtiques esmentades a la diagnosi en matèria d’educació, l’Ofic
Jove de la Ribera aposta per un  servei específic d’orientació educativa. U
facilita l’accés a la formació de les persones joves, oferint-los orientació acadèmica

L’orientació és un repte fonamental que ens serveix per activar altres reptes com el de 
l’ocupació, l’emancipació, etc. Per això,  l’hem d’entendre com un acompanyament, no 
només en moment puntual de presa de decisions, sinó com quelcom tra
continu que dona la mà a la persona.  
Aquest servei dona informació, eines i recursos que ajudin a millorar l’itinerari formatiu 
del jovent: se’ls informa de l’oferta educativa, se’ls guia en el seu autoconeixement i 
se’ls acompanya en la seva presa de decisions. 

Servei d’orientació educativa –PosaRumb: Des del servei d’orientació educativa es 
pretén donar resposta a les consultes sobre itineraris formatius i professionals; l’oferta 
de formació reglada obligatòria i postobligatòria; les beques i recursos per a la 
formació; les convalidacions i homologacions d’estudis, etc. Així com, facilitar 
l’autoconeixement de les habilitats, motivacions, competències, interessos 
professionals, valors ocupacionals i actituds. En definitiva, ajudar-los a defin
projecte acadèmic i professional, resolent dubtes sobre el procés d’elecció, els 
elements a tenir en compte per escollir correctament, identificant els condicionants de 
la seva tria, i fent l’acompanyament en la seva transició acadèmica i/o profe

La sistematització del procés d’orientació acadèmica i professional, en formació grupal 
en format de xerrades i tallers, ajuda a garantir un recolzament a tot l’alumnat durant la 
seva etapa al centre educatiu. Aquestes xerrades, que es realitzen a tots els espais 
educatius de la Ribera als següents cursos: 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat, 
alumnat de la UEC, alumnat dels PFI, 1r i 2n curs de CFGM i 1r i 2n curs de CFGS, es 
complementen amb atencions individuals al propi centre i amb atencions
família els dimarts a la tarda a l’Oficina Jove, fora de l’horari lectiu escolar. 
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Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

cació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de les oportunitats presents 
i futures de la persona. La tria d’uns o altres estudis i els resultats acadèmics són 
elements que determinaran les oportunitats dels i les joves en el món laboral. Davant 

iferents problemàtiques esmentades a la diagnosi en matèria d’educació, l’Oficina 
específic d’orientació educativa. Un servei que 

los orientació acadèmica i 

L’orientació és un repte fonamental que ens serveix per activar altres reptes com el de 
l’ocupació, l’emancipació, etc. Per això,  l’hem d’entendre com un acompanyament, no 
només en moment puntual de presa de decisions, sinó com quelcom transversal i 

Aquest servei dona informació, eines i recursos que ajudin a millorar l’itinerari formatiu 
del jovent: se’ls informa de l’oferta educativa, se’ls guia en el seu autoconeixement i 

Des del servei d’orientació educativa es 
pretén donar resposta a les consultes sobre itineraris formatius i professionals; l’oferta 

i recursos per a la 
formació; les convalidacions i homologacions d’estudis, etc. Així com, facilitar 
l’autoconeixement de les habilitats, motivacions, competències, interessos 

los a definir el seu 
projecte acadèmic i professional, resolent dubtes sobre el procés d’elecció, els 
elements a tenir en compte per escollir correctament, identificant els condicionants de 
la seva tria, i fent l’acompanyament en la seva transició acadèmica i/o professional.  

La sistematització del procés d’orientació acadèmica i professional, en formació grupal 
en format de xerrades i tallers, ajuda a garantir un recolzament a tot l’alumnat durant la 

a tots els espais 
educatius de la Ribera als següents cursos: 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat, 
alumnat de la UEC, alumnat dels PFI, 1r i 2n curs de CFGM i 1r i 2n curs de CFGS, es 
complementen amb atencions individuals al propi centre i amb atencions amb la 
família els dimarts a la tarda a l’Oficina Jove, fora de l’horari lectiu escolar.  



 

 
 
 

Els centres educatius en els que es fan les xerrades grupals i les atencions individuals 
són les següents:   

- Institut Julio Antonio 
- Institut Flix – Flix  
- Institut-Escola 3 d’Abril 
- Col·legi Santa Teresa 
- UEC el Taller  
- Escola Municipal d’Art i Disseny de Móra la Nova

 

-Fòrum Jove Terres de l’Ebre: 
formació postobligatòria de Cicles Formatius i universitaris de Terres de l’Ebre. Els 
destinataris són l’alumnat de 4rt d’ESO i Cicles formatius dels centres educatius de 
secundària ebrencs. 

Aquesta fira està impulsada per l’ajuntament d’Amposta i col.laboren en la seva 
organització la Coordinació Territorial de Joventut i els serveis de joventut de Terres de 
l’Ebre.  

 

 
Objectius generals del 

programa 

 
- Apoderar, orientar i 

acompanyar la persona 
jove en el seu procés 
educatiu, a fi d’afavorir la 
realització del seu 
projecte de vida i la seva 
autonomia personal.

 
- Facilitar l’accés, la 

permanència en el 
sistema educatiu i la 
finalització dels estudis 
dels i de les joves, per 
minimitzar el fracàs 
escolar i l’abandonament 
prematur en tots els 
nivells educatius 

 
- Atendre la diversitat de 

l’alumnat dins del sistema 

 

Els centres educatius en els que es fan les xerrades grupals i les atencions individuals 

Institut Julio Antonio – Móra d’Ebre  

Escola 3 d’Abril – Móra la Nova  
Col·legi Santa Teresa – Móra d’Ebre  

Escola Municipal d’Art i Disseny de Móra la Nova 

Fòrum Jove Terres de l’Ebre: Es tracta d’una fira per donar a conèixer l’oferta de 
de Cicles Formatius i universitaris de Terres de l’Ebre. Els 

destinataris són l’alumnat de 4rt d’ESO i Cicles formatius dels centres educatius de 

Aquesta fira està impulsada per l’ajuntament d’Amposta i col.laboren en la seva 
ació la Coordinació Territorial de Joventut i els serveis de joventut de Terres de 

Objectius generals del 
 

PROJECTES Actuacions

Apoderar, orientar i 
acompanyar la persona 
jove en el seu procés 
educatiu, a fi d’afavorir la 

projecte de vida i la seva 
autonomia personal. 

sistema educatiu i la 
finalització dels estudis 
dels i de les joves, per 
minimitzar el fracàs 
escolar i l’abandonament 
prematur en tots els 

Atendre la diversitat de 
l’alumnat dins del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#POSA.RUMB 

 
- Xerrades grupals  a 

l’alumnats dels centres 
educatius de l
comarca (ESO, 
Batxillerat, Formació 
Professional, 
Ensenyaments 
artístics) 

-  Atencions individuals 
als centres educatius  

- Atencions per a joves i 
famílies a l’Oficina 
Jove de la Ribera 
d’Ebre 

- Acompanyament en 
les sol·licituds de les 
beques del 
Departame
d’Educació i 
Universitats.
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Els centres educatius en els que es fan les xerrades grupals i les atencions individuals 

Es tracta d’una fira per donar a conèixer l’oferta de 
de Cicles Formatius i universitaris de Terres de l’Ebre. Els 

destinataris són l’alumnat de 4rt d’ESO i Cicles formatius dels centres educatius de 

Aquesta fira està impulsada per l’ajuntament d’Amposta i col.laboren en la seva 
ació la Coordinació Territorial de Joventut i els serveis de joventut de Terres de 

 
Actuacions 

 

Xerrades grupals  a 
l’alumnats dels centres 
educatius de la 
comarca (ESO, 
Batxillerat, Formació 
Professional, 
Ensenyaments 
artístics)  
Atencions individuals 

als centres educatius   
Atencions per a joves i 
famílies a l’Oficina 
Jove de la Ribera 
d’Ebre  
Acompanyament en 
les sol·licituds de les 
beques del 
Departament 
d’Educació i 
Universitats. 



 

 
 
 

educatiu, donant resposta 
a les diferents 
necessitats, especificitats 
i punts de partida 
desiguals de les persones 
joves. 

 
- Donar a conèixer l’oferta 

formativa del territori 
- Acompanyar al jovent en 

la tria del seu itinerari 
formatiu 

 

 

Per altra banda també es duen a terme les xerrades 
de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

 

 

 

 

 

 

educatiu, donant resposta 

necessitats, especificitats 

desiguals de les persones 

- Acompanyament en la 
preinscripció i 
matrícula de les 
diferents formacions 
del Departament 
d’Educació i 
Universitats. 

- Creació de contingut 
informatiu sobre 
educació per a les 
xarxes socials de 
l’Oficina Jove. 

- Xerrades online 
informatives a través 
de les xarxes socials 
de l’Oficina Jove. 

 

Donar a conèixer l’oferta 
formativa del territori  
Acompanyar al jovent en 
la tria del seu itinerari 

 
 

FÒRUM JOVE 
TERRES DE 

L’EBRE 

 
- Reunions de 

programació 
conjuntament amb la 
resta d’OJ de les 
Terres de l’Ebre.

- Participació presencial 
al Fòrum Jove

- Coordinació transport 
per tal que les joves de 
la comarca hi puguin 
assistir.
 

Per altra banda també es duen a terme les xerrades i tallers emmarcats dins la 
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 
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Acompanyament en la 
preinscripció i 
matrícula de les 
diferents formacions 
del Departament 
d’Educació i 
Universitats.  
Creació de contingut 
informatiu sobre 
educació per a les 
xarxes socials de 
l’Oficina Jove.  
Xerrades online 
informatives a través 
de les xarxes socials 
de l’Oficina Jove.  

Reunions de 
programació 
conjuntament amb la 

a d’OJ de les 
Terres de l’Ebre. 
Participació presencial 
al Fòrum Jove 
Coordinació transport 
per tal que les joves de 
la comarca hi puguin 

. 

emmarcats dins la cartera 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: SALUT
 
 

PROGRAMA:   #LASALUTPERDAVANT

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Promoure un estil de vida saludavble entre els joves.

 

Aquella frase de la saviesa popular “el primer es la
consciència plena quan la pronunciem cadascú de nosaltres com a persones i en 
conjunt com a societat.  Destinar recursos en la promoció de la salut i la prevenció 
contribuiran a una societat més saludable.

Hem de posar el focus en la Salut dels joves i sobretot després de l’època de 
pandèmia viscuda amb tot el que ha comportat i per l’afectació en molts joves que han 
viscut estats d’angoixa i depressió. 

Aquesta situació ha posat més  de relleu que és important treballar per la 
i atendre aquest estat de l’organisme des d’una vessant física, psíquica, social, 
emocional i espiritual o de creixement personal.  

D’aquesta manera el treball ha d’incidir i atendre les necessitats dels joves a les quals 
s’afronten en la seva etapa vital de joventut com: La descoberta de la sexualitat, el 
consum de tòxics, canvis corporals, trastorns alimentaris, salut emocional.. i també ha 
de fer un pas més enllà incidint en el treball personal.

D’acord amb les dades de l’enquesta que det
que cal treballar amb  joves serien: els trastorns emocionals, la sexualitat, els consum 
de tòxics (sobretot el consum d’alcohol), els trastorna alimentaris, l’addicció a 
pantalles.   

 

La previsió de projectes a des
seràn: 

-Projecte “Crèixer per dins”: 
personal i integral de l’ésser. És tracta d’una proposta de creixement personal per a 
joves i també per a professi
s’abordaran temes com l’autoestima, les expectatives, la frustració, hàbits que ens 
ajuden, tècniques de meditació, respiració, entre altres. 

- Activitats en dies mundials i donar a conèixer recur
salut: Dinamitzar informació per les xarxes  i organitzar diferents activitats segons la 
temàtica per exemple dies mundials. També la col.laboració amb les infermeres del 
salut i escola en algunes activitats com el Dia Mundial del ta

També donar a conèixer recursos i serveis en l’àmbit de la salut ja siguin comarcals, 
per exemple l’atenció de la llevadora al CAP de Móra per temes de sexualitat, o altres 
recursos destinats a joves en l’area de salut, de diferents de
Generalitat com joventut o salut.

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: SALUT 

PROGRAMA:   #LASALUTPERDAVANT 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Promoure un estil de vida saludavble entre els joves. 

Aquella frase de la saviesa popular “el primer es la salut” n’hauríem de prendre 
consciència plena quan la pronunciem cadascú de nosaltres com a persones i en 
conjunt com a societat.  Destinar recursos en la promoció de la salut i la prevenció 
contribuiran a una societat més saludable. 

en la Salut dels joves i sobretot després de l’època de 
pandèmia viscuda amb tot el que ha comportat i per l’afectació en molts joves que han 
viscut estats d’angoixa i depressió.  

Aquesta situació ha posat més  de relleu que és important treballar per la 
i atendre aquest estat de l’organisme des d’una vessant física, psíquica, social, 
emocional i espiritual o de creixement personal.   

D’aquesta manera el treball ha d’incidir i atendre les necessitats dels joves a les quals 
eva etapa vital de joventut com: La descoberta de la sexualitat, el 

consum de tòxics, canvis corporals, trastorns alimentaris, salut emocional.. i també ha 
de fer un pas més enllà incidint en el treball personal. 

D’acord amb les dades de l’enquesta que detallem a la diagnosi els principals temes 
que cal treballar amb  joves serien: els trastorns emocionals, la sexualitat, els consum 
de tòxics (sobretot el consum d’alcohol), els trastorna alimentaris, l’addicció a 

La previsió de projectes a desenvolupar per donar resposta a les diferents necessitats 

Crèixer per dins”: amb l’objectiu de treballar aquesta vessant més 
personal i integral de l’ésser. És tracta d’una proposta de creixement personal per a 
joves i també per a professionals que treballen amb joves.  Un treball on entre altres 
s’abordaran temes com l’autoestima, les expectatives, la frustració, hàbits que ens 
ajuden, tècniques de meditació, respiració, entre altres.  

Activitats en dies mundials i donar a conèixer recursos relacionats amb la 
Dinamitzar informació per les xarxes  i organitzar diferents activitats segons la 

temàtica per exemple dies mundials. També la col.laboració amb les infermeres del 
salut i escola en algunes activitats com el Dia Mundial del tabac o de l’alcohol. 

També donar a conèixer recursos i serveis en l’àmbit de la salut ja siguin comarcals, 
per exemple l’atenció de la llevadora al CAP de Móra per temes de sexualitat, o altres 
recursos destinats a joves en l’area de salut, de diferents departaments de la 
Generalitat com joventut o salut. 
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salut” n’hauríem de prendre 
consciència plena quan la pronunciem cadascú de nosaltres com a persones i en 
conjunt com a societat.  Destinar recursos en la promoció de la salut i la prevenció 

en la Salut dels joves i sobretot després de l’època de 
pandèmia viscuda amb tot el que ha comportat i per l’afectació en molts joves que han 

Aquesta situació ha posat més  de relleu que és important treballar per la salut integral 
i atendre aquest estat de l’organisme des d’una vessant física, psíquica, social, 

D’aquesta manera el treball ha d’incidir i atendre les necessitats dels joves a les quals 
eva etapa vital de joventut com: La descoberta de la sexualitat, el 

consum de tòxics, canvis corporals, trastorns alimentaris, salut emocional.. i també ha 

allem a la diagnosi els principals temes 
que cal treballar amb  joves serien: els trastorns emocionals, la sexualitat, els consum 
de tòxics (sobretot el consum d’alcohol), els trastorna alimentaris, l’addicció a 

envolupar per donar resposta a les diferents necessitats 

amb l’objectiu de treballar aquesta vessant més 
personal i integral de l’ésser. És tracta d’una proposta de creixement personal per a 

onals que treballen amb joves.  Un treball on entre altres 
s’abordaran temes com l’autoestima, les expectatives, la frustració, hàbits que ens 

sos relacionats amb la 
Dinamitzar informació per les xarxes  i organitzar diferents activitats segons la 

temàtica per exemple dies mundials. També la col.laboració amb les infermeres del 
bac o de l’alcohol.  

També donar a conèixer recursos i serveis en l’àmbit de la salut ja siguin comarcals, 
per exemple l’atenció de la llevadora al CAP de Móra per temes de sexualitat, o altres 

partaments de la 



 

 
 
 

- Jornada per a professionals: 
professionals de la zona que treballen amb joves des de diferents àmbits ( educació, salut, 
serveis socials, joventut.. En aque
novembre i s’hi van tractant temes diferents al voltant de la  salut o d’afectació social i el 
que és pretén és facilitar informació i eines als professionals dels temes que s’hi van 
tractant per poder disposar de més recursos en la seva atenció als joves.

Alhora aquesta activitat també genera coneixença i treball en xarxa entre els diferents 
professionals. 

- Formacions en salut. Es tracta d’una programació de cursos o directes a instagram: 
Dins la programació d’activitats formatives al llarg de l’any, s’inclouran temes de salut. Per 
exemple l’any anterior  és va programamr un directe a instagram sobre autoestima o el 
curs sobre el bullyng o el curs sobre trastorns de la consucta alimentària dirigit a 
professionals. Es tracta de d’oferir xerrades i formació sobre temes de salut.

Per altra banda, també cal dir ser conscients que no  sempre resulta fàcil treballar 
directament la salut amb els joves ja que és poden organitzar diferents activitats 
interessants però a vegades no hi acudeixen i és possible desenvolupar algunes accions 
als centres educatius de secundària.  

També una gran opció de promoció de la salut és l’esport i el lleure saludable on es 
d’interès per molts joves. Aquest àmbit esportiu l’aborda
ja que directament des dels municipis s’inicien diferents activitats. 

 

 

Objectius generals del 
programa 

 

-Promoure la salut integral i el 
creixement personal dels 
joves. 

 

 

-Dinamitzar informació, serveis 
i recursos en salut juvenil. 

 
 

 

-Oferir als professionals eines i 
recursos per treballar amb els 
joves temes de salut/socials 

-Crear sinèrgies entre els 
professionals de diferents 
àmbits. 

-Cuidar al professional que 
treballa amb joves 

 

 

 

 

Jornada per a professionals: Es tracta d’una jornada de formació adreçada a 
professionals de la zona que treballen amb joves des de diferents àmbits ( educació, salut, 
serveis socials, joventut.. En aquesta jornada cada any s’acostuma a realitzar al mes de 
novembre i s’hi van tractant temes diferents al voltant de la  salut o d’afectació social i el 
que és pretén és facilitar informació i eines als professionals dels temes que s’hi van 

disposar de més recursos en la seva atenció als joves. 

Alhora aquesta activitat també genera coneixença i treball en xarxa entre els diferents 

Es tracta d’una programació de cursos o directes a instagram: 
amació d’activitats formatives al llarg de l’any, s’inclouran temes de salut. Per 

exemple l’any anterior  és va programamr un directe a instagram sobre autoestima o el 
curs sobre el bullyng o el curs sobre trastorns de la consucta alimentària dirigit a 

fessionals. Es tracta de d’oferir xerrades i formació sobre temes de salut.

Per altra banda, també cal dir ser conscients que no  sempre resulta fàcil treballar 
directament la salut amb els joves ja que és poden organitzar diferents activitats 

però a vegades no hi acudeixen i és possible desenvolupar algunes accions 
als centres educatius de secundària.   

També una gran opció de promoció de la salut és l’esport i el lleure saludable on es 
d’interès per molts joves. Aquest àmbit esportiu l’abordarem al programa d’arrelament rural 
ja que directament des dels municipis s’inicien diferents activitats.  

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

Promoure la salut integral i el 
creixement personal dels 

 

CRÈIXER PER DINS 

 

-Organitz
a joves i també per a 
professionals que treballen 
amb joves sobre temes de 
creixement persona

Dinamitzar informació, serveis 

 

 

DIFUSIÓ DE MATERIAL DE 
SALUT 

 

 

-Difusió de material de 
salut al voltant dels
mundials, difusió de 
programes, recursos i 
serveis i organització  
d’activitats.

Oferir als professionals eines i 
recursos per treballar amb els 

Crear sinèrgies entre els 
professionals de diferents 

professional que 

 

 

JORNADA PER A 
PROFESSIONALS 

 

 

 

-Organitzar la Jornada per 
a professionals.
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Es tracta d’una jornada de formació adreçada a 
professionals de la zona que treballen amb joves des de diferents àmbits ( educació, salut, 

sta jornada cada any s’acostuma a realitzar al mes de 
novembre i s’hi van tractant temes diferents al voltant de la  salut o d’afectació social i el 
que és pretén és facilitar informació i eines als professionals dels temes que s’hi van 

 

Alhora aquesta activitat també genera coneixença i treball en xarxa entre els diferents 

Es tracta d’una programació de cursos o directes a instagram: 
amació d’activitats formatives al llarg de l’any, s’inclouran temes de salut. Per 

exemple l’any anterior  és va programamr un directe a instagram sobre autoestima o el 
curs sobre el bullyng o el curs sobre trastorns de la consucta alimentària dirigit a 

fessionals. Es tracta de d’oferir xerrades i formació sobre temes de salut. 

Per altra banda, també cal dir ser conscients que no  sempre resulta fàcil treballar 
directament la salut amb els joves ja que és poden organitzar diferents activitats 

però a vegades no hi acudeixen i és possible desenvolupar algunes accions 

També una gran opció de promoció de la salut és l’esport i el lleure saludable on es 
rem al programa d’arrelament rural 

Actuacions 

Organitzar formacions per 
a joves i també per a 
professionals que treballen 
amb joves sobre temes de 
creixement persona 

Difusió de material de 
salut al voltant dels dies 
mundials, difusió de 
programes, recursos i 
serveis i organització  
d’activitats. 

Organitzar la Jornada per 
a professionals. 



 

 
 
 

-Promoure xerrades i 
formacions en salut per 
potenciar la prevenció de 
trastorns o malalties. 

 

 

 

Des de l’àrea de joventut de la Ribera d’Ebre en l’àmbit de la salut també es participa en 
Taula del PlaSEC de Terres de l’Ebre
professionals d’educació, salut i joventut, entre altres
diferents temes, destacant l’organització de la Jornada d’adolescència a Terres de l’Ebre.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promoure xerrades i 
formacions en salut per 
potenciar la prevenció de 

FORMACIÓ EN SALUT -Organitzar xerrades 
formacions en salut

Des de l’àrea de joventut de la Ribera d’Ebre en l’àmbit de la salut també es participa en 
Taula del PlaSEC de Terres de l’Ebre. És tracta d’un espai de treball on participen 
professionals d’educació, salut i joventut, entre altres de Terres de l’Ebre. Es treballen 
diferents temes, destacant l’organització de la Jornada d’adolescència a Terres de l’Ebre.
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Organitzar xerrades i 
formacions en salut 

Des de l’àrea de joventut de la Ribera d’Ebre en l’àmbit de la salut també es participa en 
. És tracta d’un espai de treball on participen 

de Terres de l’Ebre. Es treballen 
diferents temes, destacant l’organització de la Jornada d’adolescència a Terres de l’Ebre. 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: IGUALTAT / INCLUSIÓ
 

 

PROGRAMA:   #laViolènci

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Promoure un estil de vida saludable entre els joves.

 

Un dels punts més importants a treballar és el de poder viure en una comarca i en 
definitiva en una societat on les persones hi puguin viure en llibertat i amb resp
unes amb les altres en qualsevol dels aspectes de la seva vida. 

Segons les dades reflexades a la diagnosi corresponenent a aquest apartat és evident que 
els joves  perceben com a importants problemàtiques socials, majoritàriament les dones, la 
desigualtat entre homes i dones, la violència masclista i lgtbfòbica. I no és només un tema 
de percepció si no que només ens cal mirar les dades d’alguns estudis de les dones que 
afirmen haver patiti violència o fixar
aquesta causa i els feminicidis. Es tracta d’un problema estructural de la societat i resulta 
imprescindible abordar-lo. 

Per tal de poder-hi incidir cal treballar en la sensibilització i formació de la gent jove des de 
ben aviat. Per aquest motiu, des del 2012 les tècniques del Servei de Joventut i SIAD  vam 
iniciar accions conjuntes per treballar d’una manera continua en aquest àmbit als centres 
educatius de secundària. Després dels anys el projecte ha anat creixent i s’han incorporat 
altres projectes de treball i que mantindrem amb les seves adaptacions i canvis els propers 
anys.  

Aquest programa es un clar exemple de treball interdepartamental ja que la majoria dels 
projectes  es desenvolupen conjuntament amb l’àrea del SIAD i SAI del Consell C
de la Ribera d’Ebre. Aquesta suma de coneixements i tasca pròpia de cada àrea ens 
permet dissenyar i desplegar una acció de qualitat.

 

-Kant per la Igualtat: és un projecte dissenyat per treballar la igualtat, la coeducació i la 
prevenció de la violència masclista i lgtbfòbica amb l’alumnat de secundària i primària de la 
Ribera d’Ebre. 

Aquest projecte té 2 línies d’actuació:

- Tallers a secundària: a través de tallers als instituts destinats a l’alumnat de la ESO, 
s’imparteixen per les professionals d
temàtiques de la prevenció de la violència masclista, destinat a 4rt d’ESO, els mites de 
l’amor romàntic, taller destinat a 2n d’ESO i el taller sobre la diversitat sexual i 
assetjament per aquesta causa d
sexual està promogut per la Coordinació Territorial de Joventut a TE i desplegat a la 
demarcació pels diferents serveis de joventut.

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: IGUALTAT / INCLUSIÓ 

PROGRAMA:   #laViolènciaNoTeEntradaAlaRibera

u estratègic al qual dona resposta:  

Promoure un estil de vida saludable entre els joves. 

Un dels punts més importants a treballar és el de poder viure en una comarca i en 
definitiva en una societat on les persones hi puguin viure en llibertat i amb resp
unes amb les altres en qualsevol dels aspectes de la seva vida.  

Segons les dades reflexades a la diagnosi corresponenent a aquest apartat és evident que 
els joves  perceben com a importants problemàtiques socials, majoritàriament les dones, la 

sigualtat entre homes i dones, la violència masclista i lgtbfòbica. I no és només un tema 
de percepció si no que només ens cal mirar les dades d’alguns estudis de les dones que 
afirmen haver patiti violència o fixar-nos en les denúncies que s’interposen ca
aquesta causa i els feminicidis. Es tracta d’un problema estructural de la societat i resulta 

hi incidir cal treballar en la sensibilització i formació de la gent jove des de 
u, des del 2012 les tècniques del Servei de Joventut i SIAD  vam 

iniciar accions conjuntes per treballar d’una manera continua en aquest àmbit als centres 
educatius de secundària. Després dels anys el projecte ha anat creixent i s’han incorporat 

jectes de treball i que mantindrem amb les seves adaptacions i canvis els propers 

Aquest programa es un clar exemple de treball interdepartamental ja que la majoria dels 
projectes  es desenvolupen conjuntament amb l’àrea del SIAD i SAI del Consell C
de la Ribera d’Ebre. Aquesta suma de coneixements i tasca pròpia de cada àrea ens 
permet dissenyar i desplegar una acció de qualitat. 

és un projecte dissenyat per treballar la igualtat, la coeducació i la 
lència masclista i lgtbfòbica amb l’alumnat de secundària i primària de la 

Aquest projecte té 2 línies d’actuació: 

: a través de tallers als instituts destinats a l’alumnat de la ESO, 
s’imparteixen per les professionals de Joventut i del SIAD de la Ribera d’Ebre vers les 
temàtiques de la prevenció de la violència masclista, destinat a 4rt d’ESO, els mites de 
l’amor romàntic, taller destinat a 2n d’ESO i el taller sobre la diversitat sexual i 
assetjament per aquesta causa destinat a 1r d’ESO. Aquest últim, sobre la diversitat 
sexual està promogut per la Coordinació Territorial de Joventut a TE i desplegat a la 
demarcació pels diferents serveis de joventut. 
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laRibera 

Un dels punts més importants a treballar és el de poder viure en una comarca i en 
definitiva en una societat on les persones hi puguin viure en llibertat i amb respecte les 

Segons les dades reflexades a la diagnosi corresponenent a aquest apartat és evident que 
els joves  perceben com a importants problemàtiques socials, majoritàriament les dones, la 

sigualtat entre homes i dones, la violència masclista i lgtbfòbica. I no és només un tema 
de percepció si no que només ens cal mirar les dades d’alguns estudis de les dones que 

nos en les denúncies que s’interposen cada any per 
aquesta causa i els feminicidis. Es tracta d’un problema estructural de la societat i resulta 

hi incidir cal treballar en la sensibilització i formació de la gent jove des de 
u, des del 2012 les tècniques del Servei de Joventut i SIAD  vam 

iniciar accions conjuntes per treballar d’una manera continua en aquest àmbit als centres 
educatius de secundària. Després dels anys el projecte ha anat creixent i s’han incorporat 

jectes de treball i que mantindrem amb les seves adaptacions i canvis els propers 

Aquest programa es un clar exemple de treball interdepartamental ja que la majoria dels 
projectes  es desenvolupen conjuntament amb l’àrea del SIAD i SAI del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre. Aquesta suma de coneixements i tasca pròpia de cada àrea ens 

és un projecte dissenyat per treballar la igualtat, la coeducació i la 
lència masclista i lgtbfòbica amb l’alumnat de secundària i primària de la 

: a través de tallers als instituts destinats a l’alumnat de la ESO, 
e Joventut i del SIAD de la Ribera d’Ebre vers les 

temàtiques de la prevenció de la violència masclista, destinat a 4rt d’ESO, els mites de 
l’amor romàntic, taller destinat a 2n d’ESO i el taller sobre la diversitat sexual i 

estinat a 1r d’ESO. Aquest últim, sobre la diversitat 
sexual està promogut per la Coordinació Territorial de Joventut a TE i desplegat a la 



 

 
 
 

Creiem que és molt important poder arribar a totes les persones joves
casa nostra, i els instituts són el lloc on acudeixen diàriament i on podem fer aquest 
treball que no volem que sigui puntual, sinó que ens el plantegem com una tasca 
constant, treballant diversos aspectes a través de tallers dissenyats amb co
proper, actual i que els arribi. Aquest és el canal que pensem que ens pot permetre 
generar reflexió i canvi en les seves conductes diàries.

Aquests tallers també s’imparteixen a l’alumnat comprès en les edats de la ESO al 
centre d’educació especia

- A Primària: I una segona línia, que sorgeix arrel dels suggeriments de la joves als que 
ens feien als tallers als instituts, els quals ens recomanaven baixar aquest  treball 
també a primària. Aquesta línia s’aconsegueix a través
contes coeducatius per totes les edats de Primària. La gestiona els Serveis Educatius i  
se cedeix en prèstec gratuïtament a les escoles de la comarca, de manera que té un 
funcionament itinerant al llarg del curs escolar. A fin
funcionament, així com de millores i propostes a introduïr. 

També es planteja la possibilitat que durant l’estiu el préstec de la maleta pugui obrir
se a les entitats de lleure de la comarca.  

 

-.#Laviolènciasexualnotéentradaalaribera (Protocol de prevenció de les violències 
sexuals en espais públic d’oci)

Des de la Direcció General de Joventut, aterrat a la demarcació mitjançant la Coordinació 
Territorial sen’s va proposar desenvolupar un protocol de prevenció de la 
espais públics d’oci.  Aquest protocol, implicaba un estudi previ de la situació a la comarca, 
una enquesta a la població i un treball intens per establir canals de treball conjunt. Aquest 
anàlisi es va treballar intensament, de manera conjunt
ajuntaments, teixit associatiu i persones a nivell individual de la comarca. Després de 10  
mesos de treball al llarg del 2020 es va aconseguir elaborar l’informe del Protocol que 
inclou una diagnosi comarcal i un seguit d’
de prioritats, que cal anar desplegant en els espais de festa dels municipis de la comarca, 
integrament adherits al protocol.

D’entre les accions, destacar el disseny de la campanya #trobesquehohasfet 
#trobesquehohasdit que és va implantar o la gestió del material de préstec de les carpes 
per establir punts lila informatius.

Actualment, seguim treballant en les accions acordades al protocol i que els ajuntaments 
hauran danar desplegant en els seus actes festius.

 

-Tenim  molta cara: seguint en aquesta línia de treball sobre la igualtat i  concretament 
LGTBI+  i amb l’objectiu que els  joves creixin amb els valors clars i ferms per tal de 
generar una societat igualitària i que no discrimini cap altra persona i ate
tema de l’assetjament que és percebut pels joves com una de les problemàtiques socials 
més rellevants, sent la de gènere la que genera un índex d’assetjament més elevat a les 
aules és va generar una campanya potent i visual, i com a projecte 
Jove, el SIAD i el SAI del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, on uns joves  joves 
professionals de la comarca van pintar uns grafits 

amb temàtica IGUALTAT EN TOTS ELS ÀMBITS
coordinació amb tots els ajuntaments de la comarca a mode de projecte únic comarcal. 
Aquests grafits, que formen el projecte 
www.riberaebre.org/tenimmoltacara

 

Creiem que és molt important poder arribar a totes les persones joves
casa nostra, i els instituts són el lloc on acudeixen diàriament i on podem fer aquest 
treball que no volem que sigui puntual, sinó que ens el plantegem com una tasca 
constant, treballant diversos aspectes a través de tallers dissenyats amb co
proper, actual i que els arribi. Aquest és el canal que pensem que ens pot permetre 
generar reflexió i canvi en les seves conductes diàries. 

Aquests tallers també s’imparteixen a l’alumnat comprès en les edats de la ESO al 
centre d’educació especial  que hi ha a la comarca.  

: I una segona línia, que sorgeix arrel dels suggeriments de la joves als que 
ens feien als tallers als instituts, els quals ens recomanaven baixar aquest  treball 
també a primària. Aquesta línia s’aconsegueix a través d’una maleta pedagògica amb 
contes coeducatius per totes les edats de Primària. La gestiona els Serveis Educatius i  
se cedeix en prèstec gratuïtament a les escoles de la comarca, de manera que té un 
funcionament itinerant al llarg del curs escolar. A final de curs  és fa una valoració del 
funcionament, així com de millores i propostes a introduïr.  

També es planteja la possibilitat que durant l’estiu el préstec de la maleta pugui obrir
se a les entitats de lleure de la comarca.    

éentradaalaribera (Protocol de prevenció de les violències 
sexuals en espais públic d’oci): 

Des de la Direcció General de Joventut, aterrat a la demarcació mitjançant la Coordinació 
Territorial sen’s va proposar desenvolupar un protocol de prevenció de la 
espais públics d’oci.  Aquest protocol, implicaba un estudi previ de la situació a la comarca, 
una enquesta a la població i un treball intens per establir canals de treball conjunt. Aquest 
anàlisi es va treballar intensament, de manera conjunta, amb representants de tots els 
ajuntaments, teixit associatiu i persones a nivell individual de la comarca. Després de 10  
mesos de treball al llarg del 2020 es va aconseguir elaborar l’informe del Protocol que 
inclou una diagnosi comarcal i un seguit d’accions a desenvolupar, ordenades per nivells 
de prioritats, que cal anar desplegant en els espais de festa dels municipis de la comarca, 
integrament adherits al protocol. 

D’entre les accions, destacar el disseny de la campanya #trobesquehohasfet 
ehohasdit que és va implantar o la gestió del material de préstec de les carpes 

per establir punts lila informatius. 

Actualment, seguim treballant en les accions acordades al protocol i que els ajuntaments 
hauran danar desplegant en els seus actes festius. 

: seguint en aquesta línia de treball sobre la igualtat i  concretament 
LGTBI+  i amb l’objectiu que els  joves creixin amb els valors clars i ferms per tal de 
generar una societat igualitària i que no discrimini cap altra persona i ate
tema de l’assetjament que és percebut pels joves com una de les problemàtiques socials 
més rellevants, sent la de gènere la que genera un índex d’assetjament més elevat a les 
aules és va generar una campanya potent i visual, i com a projecte conjunt entre l’Oficina 
Jove, el SIAD i el SAI del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, on uns joves  joves 
professionals de la comarca van pintar uns grafits  

IGUALTAT EN TOTS ELS ÀMBITS. Aquesta acció va ser duta a terme en 
tots els ajuntaments de la comarca a mode de projecte únic comarcal. 

Aquests grafits, que formen el projecte Tenim molta cara, es poden veure al web  
www.riberaebre.org/tenimmoltacara, on apareixen també les explicacions de cada un d’ells 
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Creiem que és molt important poder arribar a totes les persones joves que viuen a 
casa nostra, i els instituts són el lloc on acudeixen diàriament i on podem fer aquest 
treball que no volem que sigui puntual, sinó que ens el plantegem com una tasca 
constant, treballant diversos aspectes a través de tallers dissenyats amb contingut 
proper, actual i que els arribi. Aquest és el canal que pensem que ens pot permetre 

Aquests tallers també s’imparteixen a l’alumnat comprès en les edats de la ESO al 

: I una segona línia, que sorgeix arrel dels suggeriments de la joves als que 
ens feien als tallers als instituts, els quals ens recomanaven baixar aquest  treball 

d’una maleta pedagògica amb 
contes coeducatius per totes les edats de Primària. La gestiona els Serveis Educatius i  
se cedeix en prèstec gratuïtament a les escoles de la comarca, de manera que té un 

al de curs  és fa una valoració del 

També es planteja la possibilitat que durant l’estiu el préstec de la maleta pugui obrir-

éentradaalaribera (Protocol de prevenció de les violències 

Des de la Direcció General de Joventut, aterrat a la demarcació mitjançant la Coordinació 
Territorial sen’s va proposar desenvolupar un protocol de prevenció de la violència en 
espais públics d’oci.  Aquest protocol, implicaba un estudi previ de la situació a la comarca, 
una enquesta a la població i un treball intens per establir canals de treball conjunt. Aquest 

a, amb representants de tots els 
ajuntaments, teixit associatiu i persones a nivell individual de la comarca. Després de 10  
mesos de treball al llarg del 2020 es va aconseguir elaborar l’informe del Protocol que 

accions a desenvolupar, ordenades per nivells 
de prioritats, que cal anar desplegant en els espais de festa dels municipis de la comarca, 

D’entre les accions, destacar el disseny de la campanya #trobesquehohasfet 
ehohasdit que és va implantar o la gestió del material de préstec de les carpes 

Actualment, seguim treballant en les accions acordades al protocol i que els ajuntaments 

: seguint en aquesta línia de treball sobre la igualtat i  concretament 
LGTBI+  i amb l’objectiu que els  joves creixin amb els valors clars i ferms per tal de 
generar una societat igualitària i que no discrimini cap altra persona i atenent també al 
tema de l’assetjament que és percebut pels joves com una de les problemàtiques socials 
més rellevants, sent la de gènere la que genera un índex d’assetjament més elevat a les 

conjunt entre l’Oficina 
Jove, el SIAD i el SAI del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, on uns joves  joves 

. Aquesta acció va ser duta a terme en 
tots els ajuntaments de la comarca a mode de projecte únic comarcal. 

, es poden veure al web  
també les explicacions de cada un d’ells 



 

 
 
 

i les coordenades per tal de poder visitar
manifestar i posar en reflexió diferents realitats com: l’amor lgtbi, l’amor madur, les 
identitats de gènere o com els eixos int
identitat, orientació..) 

Pensem que aquest projecte mereix que tingui continuïtat els propers anys i per això, 
actualment, estem treballant en la  creació de  material de treball de cadascun d’aquests 
grafits per arribar a les escoles i instituts. 

 

-Amb xarxa per la violència zero
àrees, departaments i/o organismes, ferne la màxima difusió i establir col.laboracions amb 
el treball de la igualtat i la prevenció de les violències

Accions com preparar activitats i difondre materials per les xarxes en dies mundials com el 
25N, Dia mundial contra la violència masclista, 8M, Dia Mundial de la dona, 17 maig, Dia 
mundial contra l’homofòbia, 26 de juny, Dia
apropar donar a conèixer els diferents recursos i serveis a nivell comarcal i dels 
Departaments de la Generalitat.

 

-Taules de treball comarcal
comarcal establertes en aquest àmbit:  

- La Taula de l’equip comarcal. 
hi assisteixen  professionals de diferents àmbits, per tractar temes entorn la prevenció i 
l’atenció de la violència masclista. 
trimestralment. 

- La Taula del SAI. Aquesta taula la convoca la tècnica del SAI del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre on participen diferents professionals de la comarca vinculats als joves ( 
centres educatius, infermeres, siad, sai, joventut...). es comparteixen experiències, es 
detecten necessitats i és coordinen accions.

 

-Viure es conviure: Aquest projecte que és promou i s’impulsa conjuntament amb la 
Coordinació Territorial de Joventut a TE i els servei
ebrenques té per objectiu afavorir el coneixement, la comprensió i l’estima per totes les 
formes de vida, vinguis d’on vinguis i siguis com siguis. 

Aquesta projecte consta de  àmbits d’actuació: 1 taller de 2 h destin
Un dossier amb diferents activitats per tal que pugui dur a terme el professorat amb les 
seves classes, 1 proposta d’activitats per treballar alumnat i comunitat, 1 formació del 
professorat. 

Actualment aquesta proposta de projecte n
a terme un pilot a un centre de cada comarca amb l’objectiu de valorar la seva 
implementació a partir del proper curs 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

i les coordenades per tal de poder visitar-los, un o en conjunt.  Els grafits venen a 
manifestar i posar en reflexió diferents realitats com: l’amor lgtbi, l’amor madur, les 
identitats de gènere o com els eixos interseccionals  atravessen la persona (cultura, raça, 

Pensem que aquest projecte mereix que tingui continuïtat els propers anys i per això, 
actualment, estem treballant en la  creació de  material de treball de cadascun d’aquests 

fits per arribar a les escoles i instituts.  

Amb xarxa per la violència zero: Es tracta de recollir programes i accions de diferents, 
àrees, departaments i/o organismes, ferne la màxima difusió i establir col.laboracions amb 

a prevenció de les violències.  

Accions com preparar activitats i difondre materials per les xarxes en dies mundials com el 
25N, Dia mundial contra la violència masclista, 8M, Dia Mundial de la dona, 17 maig, Dia 
mundial contra l’homofòbia, 26 de juny, Dia de l’Orgull LGTBI+... i molts altres.  També 
apropar donar a conèixer els diferents recursos i serveis a nivell comarcal i dels 
Departaments de la Generalitat. 

Taules de treball comarcal:l’àrea tècnica de joventut participa de les taules de treball 
rcal establertes en aquest àmbit:   

La Taula de l’equip comarcal. Aquesta taula convocada a nivell territorial a cada comarca 
hi assisteixen  professionals de diferents àmbits, per tractar temes entorn la prevenció i 
l’atenció de la violència masclista. Aquesta teula té una periodicitat de reunir

Aquesta taula la convoca la tècnica del SAI del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre on participen diferents professionals de la comarca vinculats als joves ( 

ius, infermeres, siad, sai, joventut...). es comparteixen experiències, es 
detecten necessitats i és coordinen accions. 

Aquest projecte que és promou i s’impulsa conjuntament amb la 
Coordinació Territorial de Joventut a TE i els serveis de joventut de les altres comarques 
ebrenques té per objectiu afavorir el coneixement, la comprensió i l’estima per totes les 
formes de vida, vinguis d’on vinguis i siguis com siguis.  

Aquesta projecte consta de  àmbits d’actuació: 1 taller de 2 h destinat a un curs de la ESO, 
Un dossier amb diferents activitats per tal que pugui dur a terme el professorat amb les 
seves classes, 1 proposta d’activitats per treballar alumnat i comunitat, 1 formació del 

Actualment aquesta proposta de projecte nascut d’un treball al llarg del 2021, s’està duent 
a terme un pilot a un centre de cada comarca amb l’objectiu de valorar la seva 
implementació a partir del proper curs 2022-2023. 
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los, un o en conjunt.  Els grafits venen a 
manifestar i posar en reflexió diferents realitats com: l’amor lgtbi, l’amor madur, les 

erseccionals  atravessen la persona (cultura, raça, 

Pensem que aquest projecte mereix que tingui continuïtat els propers anys i per això, 
actualment, estem treballant en la  creació de  material de treball de cadascun d’aquests 

Es tracta de recollir programes i accions de diferents, 
àrees, departaments i/o organismes, ferne la màxima difusió i establir col.laboracions amb 

Accions com preparar activitats i difondre materials per les xarxes en dies mundials com el 
25N, Dia mundial contra la violència masclista, 8M, Dia Mundial de la dona, 17 maig, Dia 

de l’Orgull LGTBI+... i molts altres.  També 
apropar donar a conèixer els diferents recursos i serveis a nivell comarcal i dels 

:l’àrea tècnica de joventut participa de les taules de treball 

Aquesta taula convocada a nivell territorial a cada comarca 
hi assisteixen  professionals de diferents àmbits, per tractar temes entorn la prevenció i 

Aquesta teula té una periodicitat de reunir-se 

Aquesta taula la convoca la tècnica del SAI del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre on participen diferents professionals de la comarca vinculats als joves ( 

ius, infermeres, siad, sai, joventut...). es comparteixen experiències, es 

Aquest projecte que és promou i s’impulsa conjuntament amb la 
s de joventut de les altres comarques 

ebrenques té per objectiu afavorir el coneixement, la comprensió i l’estima per totes les 

at a un curs de la ESO, 
Un dossier amb diferents activitats per tal que pugui dur a terme el professorat amb les 
seves classes, 1 proposta d’activitats per treballar alumnat i comunitat, 1 formació del 

ascut d’un treball al llarg del 2021, s’està duent 
a terme un pilot a un centre de cada comarca amb l’objectiu de valorar la seva 



 

 
 
 

Objectius generals del 
programa 

 

-Promoure la igualtat i la 
coeducació 

-Prevenir les conductes 
masclistes i lgtbfòbiques 

-Sensibilització de la joventut 
en l’`ambit de la diversitat de 
gènere. 

-Afavorir la inclusió 

 

 

-Treballar per l'eradicació de la 
violència en espais d’oci. 

 

 

-Sensibilitzar la joventut al 
voltant de la igualtat i el 
respecte en qualsevol dels 
àmbits de la vida. 

 

-Promoure, dinamitzar i 
col.laborar en estratègies 
conjuntes des de diferents 
organismes, entitats per la 
prevenció de les violències. 

 

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

gualtat i la 

Prevenir les conductes 

Sensibilització de la joventut 
en l’`ambit de la diversitat de 

 

 

KANT PER LA IGUALTAT 

 

 

-Tallers als instituts de la 
comarca a 1r, 3r i 4rt d’ESO i 
centre educació especial

-Maleta pedagògica itinerant 
per les escoles de la comarca

 

Treballar per l'eradicació de la 

 

#LA VIOLÈNCIA SEXUAL 
NO TÉ ENTRADA A LA 

RIBERA 

(PROTOCOL DE 
PREVENCIÓ DE LA 

VIOLÈNCIA SEXUAL EN 
ESPAIS D’OCI) 

 

 

-Implementació de les accions 
que es deriven del protocol a 
nivell comarcal i municipal.( 
comissió de seguiment, 
campanya, préstec carpes..)

Sensibilitzar la joventut al 
voltant de la igualtat i el 
respecte en qualsevol dels 

 

 

TENIM MOLTA CARA 

 

 

-Disseny d’activitats per 
treballar a les escoles i 
instituts de la comarca al 
voltant dels grafits de cada 
poble. 

Promoure, dinamitzar i 
col.laborar en estratègies 
conjuntes des de diferents 
organismes, entitats per la 

 

 

AMB XARXA 

PER LA VIOLÈNCIA 0 

 

.-Difondre campanyes, dies 
mundials programes i 
col.laborar en estratègies de 
difusió. 

-Donar a conèixer serveis i 
recursos dels diferents 
organismes i departaments per 
fer front a la violència.
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Actuacions 

Tallers als instituts de la 
comarca a 1r, 3r i 4rt d’ESO i 

ntre educació especial 

Maleta pedagògica itinerant 
per les escoles de la comarca 

Implementació de les accions 
que es deriven del protocol a 
nivell comarcal i municipal.( 
comissió de seguiment, 
campanya, préstec carpes..) 

Disseny d’activitats per 
treballar a les escoles i 
instituts de la comarca al 
voltant dels grafits de cada 

Difondre campanyes, dies 
mundials programes i 
col.laborar en estratègies de 

Donar a conèixer serveis i 
recursos dels diferents 
organismes i departaments per 
fer front a la violència. 



 

 
 
 

 

-Afavorir el treball en equip 
interdisciplinar i comarcal per 
promoure accions d’igualtat i la 
prevenció de les violències 
masclistes. 

- Afavorir el treball en equip 
interdisciplinar i comarcal per 
promoure accions d’igualat i la 
prevenció de les violències 
lgtbfòbiques 

 

-Promoure i afavorir el 
respecte cap a totes les formes 
de ser i de viure. 

 

-Afavorir el coneixement i 
l’estima cap a totes les 
cultures. 

 

 

 

Cal anomenar els diferents serveis i accions que es duen en matèria d’igualtat i prevenció 
de les violències, impulsats per altres  serveis i organismes  a la comarca: 

-Serveis comarcals SIAD ( Servei d’informació i Atenció a la Dona), SAI ( Serve
Integral LGTBI+), SIE ( Servei d’Intervecnió especialitzada en violència masclista), Mossos 
d’esquadra ( grup d’Atenció violència). 

- Servei comarcal d’acollida i immigració

- Campanyes i servesi  del Dept. De feminismes i igualtat

-També anomenar les diferents accions que impulsen directament els ajuntaments de la 
comarca emmarcades en el  pacto d’estado.

- També citar que a part dels tallers destinats a l’alumnat de la ESO que s’han referenciat 
en el projecte Kant per la Igualtat
en aquest àmbit destinats a secundària com 
per la Direcció General de Joventut i altres també impulsats pel Departament d’Educació a 
primària i secundària.  

 

 

 

 

 
 
 

 

eball en equip 
interdisciplinar i comarcal per 
promoure accions d’igualtat i la 
prevenció de les violències 

Afavorir el treball en equip 
interdisciplinar i comarcal per 
promoure accions d’igualat i la 
prevenció de les violències 

 

 

TAULES DE TREBALL 
COMARCAL 

 

 

-Participació de l’àrea tècnica 
de joventut en:

-  La taula de l’equip 
comarcal de prevenció de 
la violència

- La Taula comarcal del SAI

Promoure i afavorir el 
respecte cap a totes les formes 

oneixement i 
l’estima cap a totes les 

 

  

     VIURE ÉS CONVIURE 

 

- Tallers Milers de milions 
d’estrelles, formes, 
colors..”  a l’alumnat de 2n 
de la ESO.

 
- Dossier d’activitats 

de tutoria
 

- Activitats de dinamització i 
treball amb la comunit

 

Cal anomenar els diferents serveis i accions que es duen en matèria d’igualtat i prevenció 
de les violències, impulsats per altres  serveis i organismes  a la comarca: 

Serveis comarcals SIAD ( Servei d’informació i Atenció a la Dona), SAI ( Serve
Integral LGTBI+), SIE ( Servei d’Intervecnió especialitzada en violència masclista), Mossos 
d’esquadra ( grup d’Atenció violència).  

Servei comarcal d’acollida i immigració 

Campanyes i servesi  del Dept. De feminismes i igualtat 

enar les diferents accions que impulsen directament els ajuntaments de la 
comarca emmarcades en el  pacto d’estado. 

També citar que a part dels tallers destinats a l’alumnat de la ESO que s’han referenciat 
Kant per la Igualtat citat en aquest programa, també es duen a terme tallers 

en aquest àmbit destinats a secundària com els tallers Revoluciona el gènere
per la Direcció General de Joventut i altres també impulsats pel Departament d’Educació a 
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Participació de l’àrea tècnica 
de joventut en: 

La taula de l’equip 
comarcal de prevenció de 
la violència 
La Taula comarcal del SAI 

Milers de milions 
d’estrelles, formes, 

..”  a l’alumnat de 2n 
de la ESO. 

Dossier d’activitats + enllà 
de tutoria 

Activitats de dinamització i 
treball amb la comunitat. 

Cal anomenar els diferents serveis i accions que es duen en matèria d’igualtat i prevenció 
de les violències, impulsats per altres  serveis i organismes  a la comarca:  

Serveis comarcals SIAD ( Servei d’informació i Atenció a la Dona), SAI ( Servei d’Atenció 
Integral LGTBI+), SIE ( Servei d’Intervecnió especialitzada en violència masclista), Mossos 

enar les diferents accions que impulsen directament els ajuntaments de la 

També citar que a part dels tallers destinats a l’alumnat de la ESO que s’han referenciat 
est programa, també es duen a terme tallers 
els tallers Revoluciona el gènere impulsats 

per la Direcció General de Joventut i altres també impulsats pel Departament d’Educació a 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ EN LLEURE
 

 

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 
educació. 

- Garantir el desplegament de les polítiques de Joventu
 
En resposta a la necessitat detectada a la diagnosi de donar resposta a la necessitat 
d’organitzar activitats de lleure educatiu a la comarca i que d’uns anys cap aquí no només 
ha augmentat la demanda, si no que el lleure ha agafat una c
l’educació dels infants  allunyan
d’activitats purament d’oci, i amb un nou plantejament de projectes de qualitat.

L’educació en el lleure representa:

-Una oportunitat d’aprenentatg

-Respon  a una necessitat de conciliació laboral de les famílies en èpoques de vacances 
escolars. 

-Es una sortida laboral important per molts joves formats en el lleure

 

Donarem resposta en aquest programa mitjançant: 

-Delegació de competències;

-Des del Servei Comarcal de Joventut és difon la informació sobre el lleure i s’atenen totes 
les consultes en relació a l’organització de les activitats a la comarca que és promouen des 
dels ajuntaments, Ampa o o entitats de lleure. 

-Per delegació de competències és fa un seguiment i comprovació de les actvitats de lleure 
a la comarca i la comprovació, inspecció i gestió en matèria d’instal.lacions juvenils. Les 
instal.lacions són imprescindibles per desenvolupar moltes de les activitat
les colònies i/o afavorir allotjaments pensats per joves i/o famílies.

 

- Organització d’activitats de lleure a nivell comarcal
promouen 2 activitats:  

-Colònies d’estiu: Tenen lloc la última setmana de juny i
de 8 a 12 anys.  

 

-Tallers de Nadal itinerants als municipis de la comarca:
lleure educatiu als infants durant l’època de vacances de Nadal. Es proposa als 
ajuntaments de la comarca un paquet de 3 tallers 
itinerant es realitzen als diferents municipis. Destaquem la importància d’aquests 
tallers ja que les temàtiques d’activitats  que s’hi treballen són a proposta del servei 
de joventut i on s’hi inclouen treballar en l’àmbit d

 

A D’INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ EN LLEURE 

PROGRAMA:  #LleureActiu 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

Garantir el desplegament de les polítiques de Joventut a la comarca.

En resposta a la necessitat detectada a la diagnosi de donar resposta a la necessitat 
d’organitzar activitats de lleure educatiu a la comarca i que d’uns anys cap aquí no només 
ha augmentat la demanda, si no que el lleure ha agafat una connotació important dins 
l’educació dels infants  allunyan-nos d’aquella idea més de temps d’entreteniment o 
d’activitats purament d’oci, i amb un nou plantejament de projectes de qualitat.

L’educació en el lleure representa: 

Una oportunitat d’aprenentatge i creixement dels infants 

Respon  a una necessitat de conciliació laboral de les famílies en èpoques de vacances 

Es una sortida laboral important per molts joves formats en el lleure 

Donarem resposta en aquest programa mitjançant:  

ó de competències;  

Des del Servei Comarcal de Joventut és difon la informació sobre el lleure i s’atenen totes 
les consultes en relació a l’organització de les activitats a la comarca que és promouen des 
dels ajuntaments, Ampa o o entitats de lleure.  

er delegació de competències és fa un seguiment i comprovació de les actvitats de lleure 
a la comarca i la comprovació, inspecció i gestió en matèria d’instal.lacions juvenils. Les 
instal.lacions són imprescindibles per desenvolupar moltes de les activitat
les colònies i/o afavorir allotjaments pensats per joves i/o famílies. 

Organització d’activitats de lleure a nivell comarcal: Des del Servei de Joventut és 

: Tenen lloc la última setmana de juny i estan destinades a infants 

Tallers de Nadal itinerants als municipis de la comarca: es tracta d’apropar el 
lleure educatiu als infants durant l’època de vacances de Nadal. Es proposa als 
ajuntaments de la comarca un paquet de 3 tallers que poden escollir i de manera 
itinerant es realitzen als diferents municipis. Destaquem la importància d’aquests 
tallers ja que les temàtiques d’activitats  que s’hi treballen són a proposta del servei 
de joventut i on s’hi inclouen treballar en l’àmbit de la igualtat, la interculturalitat, la 
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Afavorir l’emancipació juvenil mitjançant polítiques actives d’habitatge, treball i 

t a la comarca.  

En resposta a la necessitat detectada a la diagnosi de donar resposta a la necessitat 
d’organitzar activitats de lleure educatiu a la comarca i que d’uns anys cap aquí no només 

onnotació important dins 
nos d’aquella idea més de temps d’entreteniment o 

d’activitats purament d’oci, i amb un nou plantejament de projectes de qualitat. 

Respon  a una necessitat de conciliació laboral de les famílies en èpoques de vacances 

Des del Servei Comarcal de Joventut és difon la informació sobre el lleure i s’atenen totes 
les consultes en relació a l’organització de les activitats a la comarca que és promouen des 

er delegació de competències és fa un seguiment i comprovació de les actvitats de lleure 
a la comarca i la comprovació, inspecció i gestió en matèria d’instal.lacions juvenils. Les 
instal.lacions són imprescindibles per desenvolupar moltes de les activitats de lleure com 

Des del Servei de Joventut és 

estan destinades a infants 

es tracta d’apropar el 
lleure educatiu als infants durant l’època de vacances de Nadal. Es proposa als 

que poden escollir i de manera 
itinerant es realitzen als diferents municipis. Destaquem la importància d’aquests 
tallers ja que les temàtiques d’activitats  que s’hi treballen són a proposta del servei 

e la igualtat, la interculturalitat, la 



 

 
 
 

convivència, entre altres. Aquesta activitat s’organitza i s’implementa conjuntament 
entre els ajuntaments que s’acullen al projecte i el consell Comarcal.

 

- Forma’t i treballa: aquest projecte ja s’ha referenciat a l
el qual s’organitzen diferents cursos de lleure per tal de disposar de personal format a 
la comarca per du a terme les activitats de lleure ( cursos de monitors, premonitos , 
directors..). Alhora aquestes titulacions ofereix
molts joves, sobretot en èpoques de vacances. 

 

Objectius generals del 
programa 

 

-Informar i assessorar en 
l’organització d’activitats de 
lleure i gestió de les 
instal.lacions juvenils. 

 

-Garantir l’ajust a la normativa i 
el correcte funcionament de les 
activtats de lleure i 
instal.lacions juvenils. 

 

 

-Apropar experiències de lleure 
educatiu als infants de la 
comarca 

 

 

- Donar resposta a una 
necessitat de personal titulat a 
la comarca per les activitats de 
lleure. 

 

 
 
En l’àmbit del lleure des de la  Direcció General de Joventut s’organitzen diferents 
projectes com:  

les colònies de l’estiu és teu
programa de la Xanascat i a les  quals des del Servei Comarcal de Joventut és dona la 
màxima difusió i sorienta en la recerca d’informació als espais web específics, donant 
resposta a les consultes que arriben. 

 

 

convivència, entre altres. Aquesta activitat s’organitza i s’implementa conjuntament 
entre els ajuntaments que s’acullen al projecte i el consell Comarcal.

aquest projecte ja s’ha referenciat a lapartat d’ocupació i mitjançant 
el qual s’organitzen diferents cursos de lleure per tal de disposar de personal format a 
la comarca per du a terme les activitats de lleure ( cursos de monitors, premonitos , 
directors..). Alhora aquestes titulacions ofereixen una sortida laboral important per 
molts joves, sobretot en èpoques de vacances.  

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

l’ajust a la normativa i 
el correcte funcionament de les 

 

 

 

DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES 

 

 

 

 

-Oferir un servei d’informació 
i assessorament en 
l’organització d’activitats de 
lleure.  

-Visites de Seguiment i 
comprovació d’ajust a la 
normativa de les activitats de 
lleure. 
-Visites d’inspecció i gestió 
de tràmits en matèria 
d’instal.lacions juvenils

Apropar experiències de lleure 

 

 

VIU EL LLEURE 

 

 

-Organització de les colònies
d’estiu 

-Organització dels tallers de 
Nadal itinerants pels 
municipis de la comarca.

necessitat de personal titulat a 
la comarca per les activitats de 

FORMA’T I TREBALLA 

 

-Cursos de formació 
específica en el lleure: 
monitoratge, premonitor, 
Director/a lleure

  

En l’àmbit del lleure des de la  Direcció General de Joventut s’organitzen diferents 

les colònies de l’estiu és teu, les vacances en família, o els camps de treball
i a les  quals des del Servei Comarcal de Joventut és dona la 

màxima difusió i sorienta en la recerca d’informació als espais web específics, donant 
resposta a les consultes que arriben.  
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convivència, entre altres. Aquesta activitat s’organitza i s’implementa conjuntament 
entre els ajuntaments que s’acullen al projecte i el consell Comarcal. 

apartat d’ocupació i mitjançant 
el qual s’organitzen diferents cursos de lleure per tal de disposar de personal format a 
la comarca per du a terme les activitats de lleure ( cursos de monitors, premonitos , 

en una sortida laboral important per 

Actuacions 

Oferir un servei d’informació 
i assessorament en 
l’organització d’activitats de 

Visites de Seguiment i 
ovació d’ajust a la 

normativa de les activitats de 

Visites d’inspecció i gestió 
de tràmits en matèria 
d’instal.lacions juvenils  

Organització de les colònies 

Organització dels tallers de 
Nadal itinerants pels 
municipis de la comarca. 

Cursos de formació 
específica en el lleure: 

oratge, premonitor, 
Director/a lleure 

En l’àmbit del lleure des de la  Direcció General de Joventut s’organitzen diferents 

els camps de treball, dins el 
i a les  quals des del Servei Comarcal de Joventut és dona la 

màxima difusió i sorienta en la recerca d’informació als espais web específics, donant 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: CULTURA
 

 

PROGRAMA:   #CulturaPatxetina

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.
 

Tal com es desprèn de l’enquesta a la Joventut, l’oferta cultural d’activitats a la comarca és 
força bona.  Els ajuntaments organitz
majors, sinó que la tendència els últims temps és programar
vegades agafant com a marc una setmana cultural o la commemoració d’un dia 
internacional. 

També cal destacar les activi
vegades organitzades conjuntament amb els ajuntaments, i que fan augmentar el gruix 
d’aquestes activitats. De de fa uns anys, una de les línies iniciades per algunes regidories 
és la de demanar la implicació de les entitats en l’organització de les activitats anuals. 
Aquesta col·laboració és molt interessant des de totes les perspectives, perquè permet que 
les activitats siguin d’interès per una part de la població, com a mínim, i els organitzadors
incentivin el seu entorn per participar
temps, estem veient com dona fruits en positiu.  

A la diagnosi també s’assenyalava la possibilitat de crear una taula comarcal de cultura per 
engegar accions conjuntes dels municipis i alhora evitar solapaments d’activitats diverses. 

La cultura i l’oci són necessaris per la societat creen xarxa, arrelament i a més afavoreixen 
punts de trobada dels joves, tan necessària aquesta sociabilitat per la seva salut. 

La pandèmia també ha obert possibilitats d’organitzar i consumir cultura per les xarxes, així 
com apostar per una major  difusió de les activitats per les xarxes socials i que tan 
ajuntaments com associacions han fet un esforç i s’han anant adaptant a  aquests nous
canals de comunicació. 

Des de l’àrea de joventut, mitjançant les xarxes socials @joventutriberadebre són claus per 
la difusió dels diferents actes culturals  que s’organitzen a la comarca i en resposta es va 
crear fa uns any enrere i que amb el pas del te

 

Els projectes que es duen a terme en l’àmbit cultural són l’agenda d’actes comarcal i el 
projecte de concursos artístics “de dins a fora”.

 

-Agenda Comarcal: Les noves tecnologies ens permeten poder apropar aquestes
activitats a la població de manera més fàcil que abans. 

Setmanalament es fa un recull de les activitats culturals a nivell comarcal que es publiquen 
a l’apartat web (www.agenda.riberaebre.org

 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: CULTURA 

PROGRAMA:   #CulturaPatxetina 

bjectiu estratègic al qual dona resposta:  

Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.

Tal com es desprèn de l’enquesta a la Joventut, l’oferta cultural d’activitats a la comarca és 
força bona.  Els ajuntaments organitzen activitats amb freqüència, no només per festes 
majors, sinó que la tendència els últims temps és programar-les de manera habitual, de 
vegades agafant com a marc una setmana cultural o la commemoració d’un dia 

També cal destacar les activitats organitzades per les entitats de cada població, moltes 
vegades organitzades conjuntament amb els ajuntaments, i que fan augmentar el gruix 
d’aquestes activitats. De de fa uns anys, una de les línies iniciades per algunes regidories 

implicació de les entitats en l’organització de les activitats anuals. 
Aquesta col·laboració és molt interessant des de totes les perspectives, perquè permet que 
les activitats siguin d’interès per una part de la població, com a mínim, i els organitzadors
incentivin el seu entorn per participar-hi. Pensem que és una bona fòrmula que, amb el 
temps, estem veient com dona fruits en positiu.   

A la diagnosi també s’assenyalava la possibilitat de crear una taula comarcal de cultura per 
dels municipis i alhora evitar solapaments d’activitats diverses. 

La cultura i l’oci són necessaris per la societat creen xarxa, arrelament i a més afavoreixen 
punts de trobada dels joves, tan necessària aquesta sociabilitat per la seva salut. 

ia també ha obert possibilitats d’organitzar i consumir cultura per les xarxes, així 
com apostar per una major  difusió de les activitats per les xarxes socials i que tan 
ajuntaments com associacions han fet un esforç i s’han anant adaptant a  aquests nous

Des de l’àrea de joventut, mitjançant les xarxes socials @joventutriberadebre són claus per 
la difusió dels diferents actes culturals  que s’organitzen a la comarca i en resposta es va 
crear fa uns any enrere i que amb el pas del temps cada cop ha agafat més protgonisme.

Els projectes que es duen a terme en l’àmbit cultural són l’agenda d’actes comarcal i el 
projecte de concursos artístics “de dins a fora”. 

Les noves tecnologies ens permeten poder apropar aquestes
activitats a la població de manera més fàcil que abans.  

Setmanalament es fa un recull de les activitats culturals a nivell comarcal que es publiquen 
www.agenda.riberaebre.org) i després és comparteixen a les històries de 
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Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca. 

Tal com es desprèn de l’enquesta a la Joventut, l’oferta cultural d’activitats a la comarca és 
en activitats amb freqüència, no només per festes 

les de manera habitual, de 
vegades agafant com a marc una setmana cultural o la commemoració d’un dia 

tats organitzades per les entitats de cada població, moltes 
vegades organitzades conjuntament amb els ajuntaments, i que fan augmentar el gruix 
d’aquestes activitats. De de fa uns anys, una de les línies iniciades per algunes regidories 

implicació de les entitats en l’organització de les activitats anuals. 
Aquesta col·laboració és molt interessant des de totes les perspectives, perquè permet que 
les activitats siguin d’interès per una part de la població, com a mínim, i els organitzadors 

hi. Pensem que és una bona fòrmula que, amb el 

A la diagnosi també s’assenyalava la possibilitat de crear una taula comarcal de cultura per 
dels municipis i alhora evitar solapaments d’activitats diverses.  

La cultura i l’oci són necessaris per la societat creen xarxa, arrelament i a més afavoreixen 
punts de trobada dels joves, tan necessària aquesta sociabilitat per la seva salut.  

ia també ha obert possibilitats d’organitzar i consumir cultura per les xarxes, així 
com apostar per una major  difusió de les activitats per les xarxes socials i que tan 
ajuntaments com associacions han fet un esforç i s’han anant adaptant a  aquests nous 

Des de l’àrea de joventut, mitjançant les xarxes socials @joventutriberadebre són claus per 
la difusió dels diferents actes culturals  que s’organitzen a la comarca i en resposta es va 

mps cada cop ha agafat més protgonisme. 

Els projectes que es duen a terme en l’àmbit cultural són l’agenda d’actes comarcal i el 

Les noves tecnologies ens permeten poder apropar aquestes 

Setmanalament es fa un recull de les activitats culturals a nivell comarcal que es publiquen 
omparteixen a les històries de  



 

 
 
 

les xarxes socials del perfil de Joventut Facebook i Instagram (@joventutriberadebre). Es 
un espai web únic que aglutina els diferents actes i que la ciutadania pot consultar en 
qualsevol moment.  

-“De dins a fora”: Aquest projecte conté 2 concursos mitjançant els quals s’intenta donar 
sortida a l’expressió artística i posar en valor el talent dels joves en diferents disciplines 
com l’escriptura, la pintura o el disseny gràfic.

- El concurs Llibresebrencs.org, de relats curs
tracta d’un concurs que uneix la creativitat literària amb l’ús de les noves 
tecnologies ja que dels relats en sorgeix una publicació digital a wattpad que 
permet que tothom pugui llegir
està lligat a la Fira del llibre ebrenc i Literarum, fira d’espectacles literaris, que es 
du a terme a la capital de comarca, Móra d’Ebre. Aquest certamen l’organitzem 
amb el suport de la Direcció General de Joventut, i amb el suport de la
llibre ebrenc, l’Institut Ramon Muntaner, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 

S’estableixen 2 tipologies de premi per a cada categoria d’edat. Un premi del jurat 
que rep una dotació econòmica i un premi popular
al relat més votat a la plataforma wattpatd.

-  Concurs Ribera Art: 
proposa cada any diferent i que sol respondre a temes de reflexió social vol 
fomentar la creativitat a través del dibuix, el disseny gràfic, la ceràmica, l’escultura 
o qualsevol de les tècniques que es decideixin per expressar la temàtica. 
Aquest concurs s’organitza conjuntament amb l’Escola d’Arts i Disseny de Móra la 
Nova i la proposta guanyadora
Consell Comarcal per felicitar les festes nadalenques.

 

Des del servei de joventut creiem molt en aquesta línia de treball perquè  permet, per una 
banda, treballar al màxim la creativitat de la joventut, 
la literària, la del disseny, la de la visió fotogràfica… Pot ser un primer pas per poder
expressar i, potser, per descobrir
en els àmbits que més els motiv

 

Objectius generals del 
programa 

 
 
-Augmentar la difusió de les 
activitats comarcals. 
 
-Promoure i donar suport 
per a la realització 
d’activitats culturals. 
 

 

les xarxes socials del perfil de Joventut Facebook i Instagram (@joventutriberadebre). Es 
un espai web únic que aglutina els diferents actes i que la ciutadania pot consultar en 

projecte conté 2 concursos mitjançant els quals s’intenta donar 
sortida a l’expressió artística i posar en valor el talent dels joves en diferents disciplines 
com l’escriptura, la pintura o el disseny gràfic. 

El concurs Llibresebrencs.org, de relats curs a Internet per joves ebrencs, 
tracta d’un concurs que uneix la creativitat literària amb l’ús de les noves 
tecnologies ja que dels relats en sorgeix una publicació digital a wattpad que 
permet que tothom pugui llegir-los, fer-ne comentaris i valoracions…  Aquest premi 
està lligat a la Fira del llibre ebrenc i Literarum, fira d’espectacles literaris, que es 
du a terme a la capital de comarca, Móra d’Ebre. Aquest certamen l’organitzem 
amb el suport de la Direcció General de Joventut, i amb el suport de la
llibre ebrenc, l’Institut Ramon Muntaner, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre.  

S’estableixen 2 tipologies de premi per a cada categoria d’edat. Un premi del jurat 
que rep una dotació econòmica i un premi popular d’una experiència a la comarca 
al relat més votat a la plataforma wattpatd. 

 És tracta d’un concurs artístic que, amb una temàtica que és 
proposa cada any diferent i que sol respondre a temes de reflexió social vol 

vitat a través del dibuix, el disseny gràfic, la ceràmica, l’escultura 
o qualsevol de les tècniques que es decideixin per expressar la temàtica. 
Aquest concurs s’organitza conjuntament amb l’Escola d’Arts i Disseny de Móra la 
Nova i la proposta guanyadora és la que s’edita gràficament i s’utilitza des del 
Consell Comarcal per felicitar les festes nadalenques. 

Des del servei de joventut creiem molt en aquesta línia de treball perquè  permet, per una 
banda, treballar al màxim la creativitat de la joventut, des de totes les vessants artístiques: 
la literària, la del disseny, la de la visió fotogràfica… Pot ser un primer pas per poder
expressar i, potser, per descobrir-se i motivar-se a seguir investigant, creant i formant
en els àmbits que més els motivin. 

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

Augmentar la difusió de les 

 

 

 

AGENDA COMARCAL 

 

 

 
-Actualització de 
l’agenda d’activitats.
Difusió s
activitats a través de 
les xarxes de  
@joventutriberadebre. 
 
-Col·laboració amb els 
municipis per donar 
suport a l’organització 
d’activitats.
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les xarxes socials del perfil de Joventut Facebook i Instagram (@joventutriberadebre). Es 
un espai web únic que aglutina els diferents actes i que la ciutadania pot consultar en 

projecte conté 2 concursos mitjançant els quals s’intenta donar 
sortida a l’expressió artística i posar en valor el talent dels joves en diferents disciplines 

a Internet per joves ebrencs, És 
tracta d’un concurs que uneix la creativitat literària amb l’ús de les noves 
tecnologies ja que dels relats en sorgeix una publicació digital a wattpad que 

s…  Aquest premi 
està lligat a la Fira del llibre ebrenc i Literarum, fira d’espectacles literaris, que es 
du a terme a la capital de comarca, Móra d’Ebre. Aquest certamen l’organitzem 
amb el suport de la Direcció General de Joventut, i amb el suport de la Fira del 
llibre ebrenc, l’Institut Ramon Muntaner, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i 

S’estableixen 2 tipologies de premi per a cada categoria d’edat. Un premi del jurat 
d’una experiència a la comarca 

És tracta d’un concurs artístic que, amb una temàtica que és 
proposa cada any diferent i que sol respondre a temes de reflexió social vol 

vitat a través del dibuix, el disseny gràfic, la ceràmica, l’escultura 
o qualsevol de les tècniques que es decideixin per expressar la temàtica.  
Aquest concurs s’organitza conjuntament amb l’Escola d’Arts i Disseny de Móra la 

és la que s’edita gràficament i s’utilitza des del 

Des del servei de joventut creiem molt en aquesta línia de treball perquè  permet, per una 
des de totes les vessants artístiques: 

la literària, la del disseny, la de la visió fotogràfica… Pot ser un primer pas per poder-se 
se a seguir investigant, creant i formant-se 

Actuacions 

Actualització de 
l’agenda d’activitats. 
Difusió setmanal de les 
activitats a través de 
les xarxes de  
@joventutriberadebre.  

Col·laboració amb els 
municipis per donar 
suport a l’organització 
d’activitats. 



 

 
 
 

 
 
-Incentivar la creativitat 
artística 

 

 

Altres propostes culturals  de concursos, música entre altres es donen a conèixer entre els 
joves, entre elles activitats comarcala impulsades pel CERE o ajuntaments i d’altres 
departaments.  

Impulsat per la Direcció General de Joventu
permet diversos avantatges econòmics als joves en consum cultural i altres d’interès 
juvenil.  

Els propers anys, emmarcat en aquest pla una possibilitat també serà  valorar la viabilitat i 
eficàcia d’un possible  carnet jove comarcal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

DE DINS A FORA 

 

 
-Concurs relats curts a 
internet 
 
- Concurs Ribera Art

Altres propostes culturals  de concursos, música entre altres es donen a conèixer entre els 
joves, entre elles activitats comarcala impulsades pel CERE o ajuntaments i d’altres 

Impulsat per la Direcció General de Joventut destaquem el projecte del carnet Jove
permet diversos avantatges econòmics als joves en consum cultural i altres d’interès 

Els propers anys, emmarcat en aquest pla una possibilitat també serà  valorar la viabilitat i 
carnet jove comarcal. 
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Concurs relats curts a 
 

oncurs Ribera Art 

Altres propostes culturals  de concursos, música entre altres es donen a conèixer entre els 
joves, entre elles activitats comarcala impulsades pel CERE o ajuntaments i d’altres 

el projecte del carnet Jove que 
permet diversos avantatges econòmics als joves en consum cultural i altres d’interès 

Els propers anys, emmarcat en aquest pla una possibilitat també serà  valorar la viabilitat i 



 

 
 
 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: PARTICIPACIÓ
 

 

PROGRAMA:   

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.

 
Quan parlem de participación dels joves, l’entenem en un oncepte ampli i transversal 
en diferents àmbits de la seva vida. 
La participació és transversal a diferents espais, moments i activitats. 
 
En l’apartat de la diagnosi en les fitxes d’aportacions de les regid
casos la falta de participació dels joves en algunes activitats que s’organitzen. A vegades 
tan des dels municipis com des del mateix servei de joventut es poden organitzar activitats 
posant-hi molta dedicació i esperant que siguin ex
molt important a l’hora de planificar accions escoltar la seves propostes i atendre les seves 
necessitats, així com implicar
Un àmbit en el que sí trobem grups de 
que abordarem al programa respectiu. Aquestes entitats juvenils participen com a 
organitzadors en moltes activitats i són un clar exemple de compromís en la dinamització 
de la vida i el joventu del poble.
 

Des del servei de Joventut és promou la participació dels joves mitjançant diferents 
Canals, ja sigui mitjançant la seva participació en els tallers que es realitzen als intituts 
corresponents als programes d’educació, treball o igualtat i que hem citat al
programes respectius.  
També en totes aquelles activitats que és dinamitzen  per les xarxes socials 
@joventutriberadebre, interpelant la seva opinió.
També recollint les seves aportacions dels qüestionaris d’opinió al finalitzar tallers, o 
formacions  que ens permeten conèixer les seves valoracions.  
I en general qualsevol aportació que és pot recollir de les atencions al servei de 
Joventut. 
 
Per altra banda, la participació dels joves també l’hem tingut en compte a l’hora de 
recollir les seves propostes
mitjançant la participació en 
proposar per recollir la seva opinió per la diagnosi i planificació dels programes del Pla 
comarcal, i l’enquesta del projecte del Protocol
 

 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA:   #SocdelaRibera 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.

m de participación dels joves, l’entenem en un oncepte ampli i transversal 
en diferents àmbits de la seva vida.  
La participació és transversal a diferents espais, moments i activitats.  

En l’apartat de la diagnosi en les fitxes d’aportacions de les regidories, surt en alguns 
casos la falta de participació dels joves en algunes activitats que s’organitzen. A vegades 
tan des dels municipis com des del mateix servei de joventut es poden organitzar activitats 

hi molta dedicació i esperant que siguin exitoses i no sempre és així. Per tant, serà 
molt important a l’hora de planificar accions escoltar la seves propostes i atendre les seves 
necessitats, així com implicar-los en el disseny i organització en molts casos. 
Un àmbit en el que sí trobem grups de joves actius als pobles és en l’associacionisme i 
que abordarem al programa respectiu. Aquestes entitats juvenils participen com a 
organitzadors en moltes activitats i són un clar exemple de compromís en la dinamització 
de la vida i el joventu del poble. 

Des del servei de Joventut és promou la participació dels joves mitjançant diferents 
Canals, ja sigui mitjançant la seva participació en els tallers que es realitzen als intituts 
corresponents als programes d’educació, treball o igualtat i que hem citat al

També en totes aquelles activitats que és dinamitzen  per les xarxes socials 
@joventutriberadebre, interpelant la seva opinió. 
També recollint les seves aportacions dels qüestionaris d’opinió al finalitzar tallers, o 

e ens permeten conèixer les seves valoracions.   
I en general qualsevol aportació que és pot recollir de les atencions al servei de 

Per altra banda, la participació dels joves també l’hem tingut en compte a l’hora de 
recollir les seves propostes i necessitats,  recollides en la diagnosi d’aquest pla 
mitjançant la participació en l’enquesta enlínia del servei de joventut
proposar per recollir la seva opinió per la diagnosi i planificació dels programes del Pla 

projecte del Protocol de prevenció de  la violència sexual.
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Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca. 

m de participación dels joves, l’entenem en un oncepte ampli i transversal 

 

ories, surt en alguns 
casos la falta de participació dels joves en algunes activitats que s’organitzen. A vegades 
tan des dels municipis com des del mateix servei de joventut es poden organitzar activitats 

itoses i no sempre és així. Per tant, serà 
molt important a l’hora de planificar accions escoltar la seves propostes i atendre les seves 

los en el disseny i organització en molts casos.  
joves actius als pobles és en l’associacionisme i 

que abordarem al programa respectiu. Aquestes entitats juvenils participen com a 
organitzadors en moltes activitats i són un clar exemple de compromís en la dinamització 

Des del servei de Joventut és promou la participació dels joves mitjançant diferents 
Canals, ja sigui mitjançant la seva participació en els tallers que es realitzen als intituts 
corresponents als programes d’educació, treball o igualtat i que hem citat als 

També en totes aquelles activitats que és dinamitzen  per les xarxes socials 

També recollint les seves aportacions dels qüestionaris d’opinió al finalitzar tallers, o 

I en general qualsevol aportació que és pot recollir de les atencions al servei de 

Per altra banda, la participació dels joves també l’hem tingut en compte a l’hora de 
i necessitats,  recollides en la diagnosi d’aquest pla 
l’enquesta enlínia del servei de joventut que es van 

proposar per recollir la seva opinió per la diagnosi i planificació dels programes del Pla 
de prevenció de  la violència sexual. 



 

 
 
 

Tot i que el tema de la participació es transversal i és promou des de diferents àmbits, 
incorporem en aquest eix un projecte específic que des del servei de Joventut promovem 
la participació amb un sentit d’arrelament rural mitjançant  el projecte sócdelaribera
 
-#socdelaribera: és tracta d’un concurs de fotografia a instagram i que cada any respon a 
un tema concret al voltant del qual han de girar les imatges presentades.
Després de sis anys que vam iniciar aquest projecte, continuem donant
valor per tot el que representa. 
Mitjançant temes com: “que no et pots perdre de la Ribera
o “tú com xales a la Ribera’” que és la temàtica del 2022,  els jo
imatges i una frase en resposta a la temàtica,  amb el hastag #socdelaribera. 
Aquestes temàtiques lligades a la comarca generen que és comparteixin entre els joves  
espais, activitats, tradicions o maneres de viure a la Ribera d’
La participació és alta cada any i s’han compartit imatges molt representatives de la 
indentitat comarcal des de el riu, les baixades amb piragua, festes de quintos, gengants, la 
clotxa, la floració, els castells, paisatges típics,.... etc  i fins l
acompanya molts dies durant l’hivern.  
A la tardor quan es tanca el concurs, la imatge guanyadora escollida pel jurat té un premi 
per al jove de 2 entrades a Port aventura. 
A més, el jurat selecciona 11 imatges més per dissenyar el
#sócdelaribera.  Aquest calendari que repartim entre els joves que acudeixen a l’oficina i a 
l’institut s’ha convertit en un reclam inesperat però molt satisfactori ja que són cada cop 
més els joves que ens el demanen cada any
El calendari ens recorda cada mes trets característics, vivències i tradicions de la comarca. 
 

 

Objectius generals del 
programa 

 

-Promoure la participació dels 
joves 

-Promoure l’arrelament rural i 
vincle 

-Donar conèixer trets identitaris 
de la comarca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que el tema de la participació es transversal i és promou des de diferents àmbits, 
incorporem en aquest eix un projecte específic que des del servei de Joventut promovem 

mb un sentit d’arrelament rural mitjançant  el projecte sócdelaribera

és tracta d’un concurs de fotografia a instagram i que cada any respon a 
un tema concret al voltant del qual han de girar les imatges presentades. 

ue vam iniciar aquest projecte, continuem donant-
valor per tot el que representa.  

que no et pots perdre de la Ribera?” “com vius dles festes Majors?”
” que és la temàtica del 2022,  els joves publiquen a instagram 

imatges i una frase en resposta a la temàtica,  amb el hastag #socdelaribera. 
Aquestes temàtiques lligades a la comarca generen que és comparteixin entre els joves  
espais, activitats, tradicions o maneres de viure a la Ribera d’Ebre.  
La participació és alta cada any i s’han compartit imatges molt representatives de la 
indentitat comarcal des de el riu, les baixades amb piragua, festes de quintos, gengants, la 
clotxa, la floració, els castells, paisatges típics,.... etc  i fins la típica boira que ens 
acompanya molts dies durant l’hivern.   
A la tardor quan es tanca el concurs, la imatge guanyadora escollida pel jurat té un premi 
per al jove de 2 entrades a Port aventura.  
A més, el jurat selecciona 11 imatges més per dissenyar el calendari de taula anual del 
#sócdelaribera.  Aquest calendari que repartim entre els joves que acudeixen a l’oficina i a 
l’institut s’ha convertit en un reclam inesperat però molt satisfactori ja que són cada cop 
més els joves que ens el demanen cada any.  
El calendari ens recorda cada mes trets característics, vivències i tradicions de la comarca. 

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

Promoure la participació dels 

Promoure l’arrelament rural i 

titaris 

 

 

SOCDELA RIBERA 

 

 

- Concurs de fotografia 
instagram #sóc de la 
Ribera

 
- Edició.calendari 

#socdelaribera
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Tot i que el tema de la participació es transversal i és promou des de diferents àmbits, 
incorporem en aquest eix un projecte específic que des del servei de Joventut promovem 

mb un sentit d’arrelament rural mitjançant  el projecte sócdelaribera 

és tracta d’un concurs de fotografia a instagram i que cada any respon a 

-li cada cop més 

com vius dles festes Majors?” 
ves publiquen a instagram 

imatges i una frase en resposta a la temàtica,  amb el hastag #socdelaribera.  
Aquestes temàtiques lligades a la comarca generen que és comparteixin entre els joves  

La participació és alta cada any i s’han compartit imatges molt representatives de la 
indentitat comarcal des de el riu, les baixades amb piragua, festes de quintos, gengants, la 

a típica boira que ens 

A la tardor quan es tanca el concurs, la imatge guanyadora escollida pel jurat té un premi 

calendari de taula anual del 
#sócdelaribera.  Aquest calendari que repartim entre els joves que acudeixen a l’oficina i a 
l’institut s’ha convertit en un reclam inesperat però molt satisfactori ja que són cada cop 

El calendari ens recorda cada mes trets característics, vivències i tradicions de la comarca.  

Actuacions 

Concurs de fotografia 
instagram #sóc de la 
Ribera 

Edició.calendari 
#socdelaribera 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: ASSOCIACIONISME
 

 PROGRAMA

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta:

- Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.
 

Les associacions tenen un pes important en la dinamització de les activitats i alhora 
aquest teixit associat promou la participació i implicació en la vida social del munici
A tots els municipis de la comarca trobem diferents associacions culturals, musicals, 
esportives, de dones, ... etc on hi participen persones de diferents edats i on també en 
molts casos  molts joves hi tenen un paper destacat. I per altra banda trobem
totes aquelles associacions de joves que hem referenciat a la diagnosi, integrament 
formades per joves i que participen també organitzant diferents activitats. 

 

En aquest apartat i a banda de les associacions, també volem fer referència als casals 
de joves, com espais vius per la dinamització d’aquells joves majoritàriament més 
adolescents. Tot i que aquests espais són reduïts a nivell comarcal ja que actualment 
només funcionen el casal de joves de Flix i d’Ascó, són espais importants per ser punt 
de trobada, dinamització d’activitats i també seu física de l’associació de joves 
d’aquests pobles.  

 

-Associacions vives: Habitualment, quan una persona jove crea o comença a formar 
part d’una associació juvenil, no sap quin n’és el funcionament.  La tasca
gestió d’una associació és senzilla, però cal tenir els coneixements per saber els 
passos a fer i conèixer els diferents canals de finançament que poden tenir les 
associacions. Aquesta tasca d’assessorament és una de les que es duen a terme d
del Servei de Joventut des de sempre.

A més a més, el relleu generacional és un dels aspectes més complexos amb què es 
troba, sobretot, una entitat juvenil.  La vida d’una persona jove de la comarca implica 
que, després dels estudis, pot ser que marxi a
pot estar-s’hi més o menys temps, si retorna a la comarca. Amb això només volem 
destacar que les associacions juvenils tenen grans oscil·lacions segons el nivell 
d’implicació i lideratge de les persones en cada 
que en fem és clau per poder mantenir la motivació i les ganes.

 

També és clau el treball en xarxa entre les mateixes associacions juvenils, donat que 
poden sorgir accions conjuntes o complementàries, i és un mecanisme més 
estar en actiu. 

En aquesta línia, les noves tecnologies també ens ha permès estar més a prop, 
sobretot els últims temps. És feia difícil poder planificar una presencial ja que molts 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: ASSOCIACIONISME  

 

PROGRAMA: #LaXarxaEnsFaMesGrans  

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.

Les associacions tenen un pes important en la dinamització de les activitats i alhora 
aquest teixit associat promou la participació i implicació en la vida social del munici
A tots els municipis de la comarca trobem diferents associacions culturals, musicals, 
esportives, de dones, ... etc on hi participen persones de diferents edats i on també en 
molts casos  molts joves hi tenen un paper destacat. I per altra banda trobem
totes aquelles associacions de joves que hem referenciat a la diagnosi, integrament 
formades per joves i que participen també organitzant diferents activitats. 

En aquest apartat i a banda de les associacions, també volem fer referència als casals 
de joves, com espais vius per la dinamització d’aquells joves majoritàriament més 
adolescents. Tot i que aquests espais són reduïts a nivell comarcal ja que actualment 
només funcionen el casal de joves de Flix i d’Ascó, són espais importants per ser punt 
e trobada, dinamització d’activitats i també seu física de l’associació de joves 

: Habitualment, quan una persona jove crea o comença a formar 
part d’una associació juvenil, no sap quin n’és el funcionament.  La tasca
gestió d’una associació és senzilla, però cal tenir els coneixements per saber els 
passos a fer i conèixer els diferents canals de finançament que poden tenir les 
associacions. Aquesta tasca d’assessorament és una de les que es duen a terme d
del Servei de Joventut des de sempre. 

A més a més, el relleu generacional és un dels aspectes més complexos amb què es 
troba, sobretot, una entitat juvenil.  La vida d’una persona jove de la comarca implica 
que, després dels estudis, pot ser que marxi a estudiar fora, fins i tot a l’estranger, on 

s’hi més o menys temps, si retorna a la comarca. Amb això només volem 
destacar que les associacions juvenils tenen grans oscil·lacions segons el nivell 
d’implicació i lideratge de les persones en cada moment. Per això l’acompanyament 
que en fem és clau per poder mantenir la motivació i les ganes. 

També és clau el treball en xarxa entre les mateixes associacions juvenils, donat que 
poden sorgir accions conjuntes o complementàries, i és un mecanisme més 

En aquesta línia, les noves tecnologies també ens ha permès estar més a prop, 
sobretot els últims temps. És feia difícil poder planificar una presencial ja que molts 
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Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca. 

Les associacions tenen un pes important en la dinamització de les activitats i alhora 
aquest teixit associat promou la participació i implicació en la vida social del municipi. 
A tots els municipis de la comarca trobem diferents associacions culturals, musicals, 
esportives, de dones, ... etc on hi participen persones de diferents edats i on també en 
molts casos  molts joves hi tenen un paper destacat. I per altra banda trobem també 
totes aquelles associacions de joves que hem referenciat a la diagnosi, integrament 
formades per joves i que participen també organitzant diferents activitats.  

En aquest apartat i a banda de les associacions, també volem fer referència als casals 
de joves, com espais vius per la dinamització d’aquells joves majoritàriament més 
adolescents. Tot i que aquests espais són reduïts a nivell comarcal ja que actualment 
només funcionen el casal de joves de Flix i d’Ascó, són espais importants per ser punt 
e trobada, dinamització d’activitats i també seu física de l’associació de joves 

: Habitualment, quan una persona jove crea o comença a formar 
part d’una associació juvenil, no sap quin n’és el funcionament.  La tasca de creació i 
gestió d’una associació és senzilla, però cal tenir els coneixements per saber els 
passos a fer i conèixer els diferents canals de finançament que poden tenir les 
associacions. Aquesta tasca d’assessorament és una de les que es duen a terme des 

A més a més, el relleu generacional és un dels aspectes més complexos amb què es 
troba, sobretot, una entitat juvenil.  La vida d’una persona jove de la comarca implica 

estudiar fora, fins i tot a l’estranger, on 
s’hi més o menys temps, si retorna a la comarca. Amb això només volem 

destacar que les associacions juvenils tenen grans oscil·lacions segons el nivell 
moment. Per això l’acompanyament 

També és clau el treball en xarxa entre les mateixes associacions juvenils, donat que 
poden sorgir accions conjuntes o complementàries, i és un mecanisme més de facilitar 

En aquesta línia, les noves tecnologies també ens ha permès estar més a prop, 
sobretot els últims temps. És feia difícil poder planificar una presencial ja que molts 



 

 
 
 

joves es troben estudiant fora de la comarca durant la setman
pràctica les videoconferències, arrel de la pandèmia ens ha permès poder
en diverses ocasions per conèixer la tasca i fer xarxa. 

També s’ha creat un grup de Whatsapp conjunt on hi ha membres de totes les 
associacions juvenils i el seguiment de les xarxes socials de cada entitat per compartir 
i fer d’altaveu de les seves activitats és la base, per nosaltres, d’aquesta tasca. 
Aquesta base ens ha permès organitzar accions conjuntes dissenyades entre tothom. 
Aquesta és una manera important de generar vincle entre elles i amb la comarca, i per 
nosaltres de poder copsar les seves necessitats.

 

-Espais vius - Casals de joves
dels casals de joves amb la realitat i les necessit
s’està treballant conjuntament amb la Coordinació de Joventut de Terres de l’Ebre per 
tal de fer un anàlisi dels espais i de les activitats que es fan actualment i veure quines 
poden ser les eines de millora per aconseg
amb un dinamitzador propi, a la joventut. 

Des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal també és proposen activitats a 
desenvoulpar en aquests espais per contribuir a la seva dinamització co  per exemple 
tallers de la Cartera de serveis de la XNEJ o formació en el lleure.

 

Objectius generals del 
programa 

 
-Afavorir i mantenir l’activitat 
de les associacions juvenils. 
 
-Promure xarxa i treball 
conjunt a nivell comarcal 
 
 
 

 
 
-Dinamitzar i adequar els 
espais juvenils a les 
necessitats dels joves 

 

 

joves es troben estudiant fora de la comarca durant la setmana. L’arribada de posar en 
pràctica les videoconferències, arrel de la pandèmia ens ha permès poder
en diverses ocasions per conèixer la tasca i fer xarxa.  

També s’ha creat un grup de Whatsapp conjunt on hi ha membres de totes les 
uvenils i el seguiment de les xarxes socials de cada entitat per compartir 

i fer d’altaveu de les seves activitats és la base, per nosaltres, d’aquesta tasca. 
Aquesta base ens ha permès organitzar accions conjuntes dissenyades entre tothom. 

manera important de generar vincle entre elles i amb la comarca, i per 
nosaltres de poder copsar les seves necessitats. 

Casals de joves: És tracta d’una proposta de treball per l’adequació 
dels casals de joves amb la realitat i les necessitats de la joventut. En aquesta línia 
s’està treballant conjuntament amb la Coordinació de Joventut de Terres de l’Ebre per 
tal de fer un anàlisi dels espais i de les activitats que es fan actualment i veure quines 
poden ser les eines de millora per aconseguir apropar aquests espais, que compten 
amb un dinamitzador propi, a la joventut.  

Des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal també és proposen activitats a 
desenvoulpar en aquests espais per contribuir a la seva dinamització co  per exemple 

la Cartera de serveis de la XNEJ o formació en el lleure. 

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

Afavorir i mantenir l’activitat 
de les associacions juvenils.  

Promure xarxa i treball 

 

 

ASSOCIACIONS VIVES 

 

 
-Suport a la creació 
d’entitats juvenils.
-Assessorar en la gestió 
de les entitats juvenils.
 
-Crear sinèrgies de treball 
conjunt entre 
associacions i Serveis de 
joventut.
 

Dinamitzar i adequar els 
espais juvenils a les 

 

ESPAIS VIUS  

(CASALS DE JOVES)  

 
-Trobades itinerants 
casals de joves de Terres 
de l’Ebre: readequació 
dels espais, funcionament  
i activitats als interessos 
dels joves.
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a. L’arribada de posar en 
pràctica les videoconferències, arrel de la pandèmia ens ha permès poder-nos reunir 

També s’ha creat un grup de Whatsapp conjunt on hi ha membres de totes les 
uvenils i el seguiment de les xarxes socials de cada entitat per compartir 

i fer d’altaveu de les seves activitats és la base, per nosaltres, d’aquesta tasca. 
Aquesta base ens ha permès organitzar accions conjuntes dissenyades entre tothom. 

manera important de generar vincle entre elles i amb la comarca, i per 

És tracta d’una proposta de treball per l’adequació 
ats de la joventut. En aquesta línia 

s’està treballant conjuntament amb la Coordinació de Joventut de Terres de l’Ebre per 
tal de fer un anàlisi dels espais i de les activitats que es fan actualment i veure quines 

uir apropar aquests espais, que compten 

Des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal també és proposen activitats a 
desenvoulpar en aquests espais per contribuir a la seva dinamització co  per exemple 

Actuacions 

Suport a la creació 
d’entitats juvenils. 
Assessorar en la gestió 

de les entitats juvenils. 

Crear sinèrgies de treball 
conjunt entre 
associacions i Serveis de 
joventut. 

Trobades itinerants 
casals de joves de Terres 
de l’Ebre: readequació 
dels espais, funcionament  
i activitats als interessos 
dels joves. 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: 
 

PROGRAMA: #PlanetaRibera

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Promoure un estil de vida saludable entre els joves.
 
 

La crisi climàtica ha fet despertar a nivell mundial la urgència de cuidar i atendre les 
necessitats del planeta Terra si volem que continuï sent habitable i soste
futur per albergar-hi la vida humana i de multitud d’espècies animals, vegetals o 
minerals.  

Ha calat de manera important entre el jovent a nivell mundial diversos moviments 
iniciats els últims anys.  

Cadascú des de la seva acció,  haurà de con
planeta perquè cada acció és una acció interdependent a nivell mundial. 

A nivell de Consell Comarcal i per als propers anys, està previst treballar per una 
transició a models energètics més sostenibles, així com dur 
conservació i gestió agroforestal, així com una política actica de reciclatge i altres 
campanyes campanyes mediambientals. 

Des del Servei Comarcal de Joventut i amb el propòsit de contribuir en aquesta 
necessitat mundial, s’organitzaran
del medi.  Aspectes com la conservació dels boscos,  la fauna,  la flora, la cultura de 
l’aigua, el reciclatge, el consum de proximitat, entre altres seran temàtiques per 
proposar diferents activitats a 
previstes iniciar-se amb associacions mediambientals de la comarca.

  

Objectius generals del 
programa 

 
-Promoure la conscienciació 
i la importància de la cura 
del medi.  
 
- Donar a conèixer i cuidar    
  actius naturals de la 
comarca 

 
 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ:  MEDI, CLIMA I SOSTENIBILITAT

 

PROGRAMA: #PlanetaRibera 

u estratègic al qual dona resposta:  

Promoure un estil de vida saludable entre els joves. 

La crisi climàtica ha fet despertar a nivell mundial la urgència de cuidar i atendre les 
necessitats del planeta Terra si volem que continuï sent habitable i soste

hi la vida humana i de multitud d’espècies animals, vegetals o 

Ha calat de manera important entre el jovent a nivell mundial diversos moviments 

Cadascú des de la seva acció,  haurà de contribuir en aquest propòsit de cura del 
planeta perquè cada acció és una acció interdependent a nivell mundial. 

A nivell de Consell Comarcal i per als propers anys, està previst treballar per una 
transició a models energètics més sostenibles, així com dur a terme accions de 
conservació i gestió agroforestal, així com una política actica de reciclatge i altres 
campanyes campanyes mediambientals.  

Des del Servei Comarcal de Joventut i amb el propòsit de contribuir en aquesta 
necessitat mundial, s’organitzaran diverses activitats entorn al coneixement i la cura 
del medi.  Aspectes com la conservació dels boscos,  la fauna,  la flora, la cultura de 
l’aigua, el reciclatge, el consum de proximitat, entre altres seran temàtiques per 
proposar diferents activitats a l’agenda d’aquest programa, algunes de les quals estan 

se amb associacions mediambientals de la comarca. 

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

Promoure la conscienciació 
i la importància de la cura 

a conèixer i cuidar     
actius naturals de la 

 

 

PLANETARIBERA 

 
 
-Organització de 
xerrades i activitats de 
cura del medi i 
sostenibilitat del planeta.
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MEDI, CLIMA I SOSTENIBILITAT 

La crisi climàtica ha fet despertar a nivell mundial la urgència de cuidar i atendre les 
necessitats del planeta Terra si volem que continuï sent habitable i sostenible en el 

hi la vida humana i de multitud d’espècies animals, vegetals o 

Ha calat de manera important entre el jovent a nivell mundial diversos moviments 

tribuir en aquest propòsit de cura del 
planeta perquè cada acció és una acció interdependent a nivell mundial.  

A nivell de Consell Comarcal i per als propers anys, està previst treballar per una 
a terme accions de 

conservació i gestió agroforestal, així com una política actica de reciclatge i altres 

Des del Servei Comarcal de Joventut i amb el propòsit de contribuir en aquesta 
diverses activitats entorn al coneixement i la cura 

del medi.  Aspectes com la conservació dels boscos,  la fauna,  la flora, la cultura de 
l’aigua, el reciclatge, el consum de proximitat, entre altres seran temàtiques per 

l’agenda d’aquest programa, algunes de les quals estan 

Actuacions 

Organització de 
xerrades i activitats de 
cura del medi i 
sostenibilitat del planeta. 



 

 
 
 

 

PROGRAMA D’ARRELAMENT RURAL
 

PROGRAMA: ARRELAMENT RURAL

 

 Objectiu estratègic al qual 

- Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.

 
Com s’ha vist a la diagnosi, la Ribera d’Ebre és una comarca formada, majorment, per 
pobles que giren entorn als 1.000 habitants, lleugerament per sobre i per 
fet conforma el mapa de 14 pobles, 1 EMD i 2 pedanies  que determina la idiosincràcia 
de les necessitats de la joventut que hi viu.
 
Aquest municipis petits que no disposen de tècnics propis de joventut
només en alguns casos, alg
parcial porten a que els regidors/es de joventut hagin de tenir un paper actiu en les 
polítiques de joventut, no momés en la programació i decisions si no que sovint en la 
posada en funcionament de mo
En aquest context es fa imprescindible l’acompanyament dels serveis de joventut 
comarcal, en especial de la tècnica compartida.
 
 
En el nou marc del CP 2022
polítiques locals de joventut
proximitat a les persones joves per tal de donar millor resposta a la realitat juvenil 
actual.  
Per tal que els ens locals  puguin accedir al finançament dels programes de  joventut  
els municipis preferenment menors de 2000 habitants es podien acollir, d’entre 
diverses opcions,  a la de 
línea e).  
 
A la Ribera d’Ebre un total de 9 municipis s’han acollit a aquesta línea

Benissanet, Garcia, Miravet, Rasquera, Riba
Vinebre.  

 
El projecte d’arrelament rural ha de permetre accentuar aquest treball conjunt entre 
pobles en pro a la joventut i 
sigui viable diferents projectes mancomunats i en els 
 
Aquestes necessitats fan que els municipis prioritzin les seves accions amb i per la 
joventut per tal de promoure, per una banda, que en el seu desenvolupament de vida 
tinguin a l’abans el màxim de recurso

 

PROGRAMA D’ARRELAMENT RURAL 

 

PROGRAMA: ARRELAMENT RURAL 

Objectiu estratègic al qual dona resposta:  

Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca.

om s’ha vist a la diagnosi, la Ribera d’Ebre és una comarca formada, majorment, per 
pobles que giren entorn als 1.000 habitants, lleugerament per sobre i per 
fet conforma el mapa de 14 pobles, 1 EMD i 2 pedanies  que determina la idiosincràcia 
de les necessitats de la joventut que hi viu. 

Aquest municipis petits que no disposen de tècnics propis de joventut
algún tècnic o administratiu de l’ajuntament amb dedicació 

parcial porten a que els regidors/es de joventut hagin de tenir un paper actiu en les 
polítiques de joventut, no momés en la programació i decisions si no que sovint en la 
posada en funcionament de moltes activitats.  
En aquest context es fa imprescindible l’acompanyament dels serveis de joventut 
comarcal, en especial de la tècnica compartida. 

En el nou marc del CP 2022-2025 pel que fa referència a la fitxa 43 Desplegament de 
entut, es fa especial èmfasi a la promoció de les polítiques de 

proximitat a les persones joves per tal de donar millor resposta a la realitat juvenil 

Per tal que els ens locals  puguin accedir al finançament dels programes de  joventut  
ipis preferenment menors de 2000 habitants es podien acollir, d’entre 

diverses opcions,  a la de programes d’arrelament rural dels joves a l’entorn rural, 

A la Ribera d’Ebre un total de 9 municipis s’han acollit a aquesta línea: 

rcia, Miravet, Rasquera, Riba-roja, Tivissa, La Torre, La Palma i 

El projecte d’arrelament rural ha de permetre accentuar aquest treball conjunt entre 
pobles en pro a la joventut i al futur de la nostra comarca i desplegar en la mesura que 

viable diferents projectes mancomunats i en els  

Aquestes necessitats fan que els municipis prioritzin les seves accions amb i per la 
joventut per tal de promoure, per una banda, que en el seu desenvolupament de vida 
tinguin a l’abans el màxim de recursos possible, tant a nivell lúdic com de formació i 
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Promoure l’associacionisme, la participació i l’arrelament rural a la comarca. 

om s’ha vist a la diagnosi, la Ribera d’Ebre és una comarca formada, majorment, per 
pobles que giren entorn als 1.000 habitants, lleugerament per sobre i per sota.   Aquest 
fet conforma el mapa de 14 pobles, 1 EMD i 2 pedanies  que determina la idiosincràcia 

Aquest municipis petits que no disposen de tècnics propis de joventut municipals, 
ún tècnic o administratiu de l’ajuntament amb dedicació 

parcial porten a que els regidors/es de joventut hagin de tenir un paper actiu en les 
polítiques de joventut, no momés en la programació i decisions si no que sovint en la 

En aquest context es fa imprescindible l’acompanyament dels serveis de joventut 

Desplegament de 
, es fa especial èmfasi a la promoció de les polítiques de 

proximitat a les persones joves per tal de donar millor resposta a la realitat juvenil 

Per tal que els ens locals  puguin accedir al finançament dels programes de  joventut  
ipis preferenment menors de 2000 habitants es podien acollir, d’entre 

joves a l’entorn rural, 

:  

roja, Tivissa, La Torre, La Palma i 

El projecte d’arrelament rural ha de permetre accentuar aquest treball conjunt entre 
al futur de la nostra comarca i desplegar en la mesura que 

Aquestes necessitats fan que els municipis prioritzin les seves accions amb i per la 
joventut per tal de promoure, per una banda, que en el seu desenvolupament de vida 

s possible, tant a nivell lúdic com de formació i  



 

 
 
 

 
treball com de participació, i, a la vegada, accentuar la identitat amb el territori. Aquest 
aspecte, el de treballar la identitat, permet accentuar les possibilitats que aquella 
persona jove es quedi o r
perquè no hi hagi despoblament. 
 
El projecte d’arrelament rural que es proposa té com a eixos principals l’habitatge, la 
participació i associacionisme, la salut
el treball encetat des de fa anys als pobles.
 
Una de les majors preocupacions actuals pels pobles és la manca
perquè la joventut es pugui independitzar o per poder re
municipi. Aquesta mancança
coordinada per veure quines opcions podem tenir.
 
D’altra banda, la cultura, la participació i 
treball coordinat entre els ajuntaments i 
total autonomia en l'organització d’un calenda
ha estat la clau els últims
musicals i d’oci que dinamitzen la vida del poble i repres
trobada i socialització dels joves.
Del treball de les associacions 
associacions juvenils de la comarca per organitzar activitats d’interès per al jovent 
d’índole diversa, com conc
 
Pel que fa a l’eix de la salut, majoritàriament les activitats relacionades giren entorn al 
món de l’esport, tanten la vessant més popular, com en l’organització de caminades 
sota la lluna plena o campionats de fut
professionals de muntanya de BTT o duatló organitzades a la majoria de municipis de 
la comarca. 
 
Finalment, en l’àmbit de la igualtat, els municipis valoren enormement les xerrades que 
reben els seus joves als in
prevenció de la violència sexual en espais d’oci,
desenvolupant els acords presos, com la marxa exploratòria o les formacions a les 
persones voluntàries per estar
 
Com es deia, accions continuïstes en clau municipal i comarcal per tal de facilitar el 
retorn de la joventut a la comarca i l’arrelament.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treball com de participació, i, a la vegada, accentuar la identitat amb el territori. Aquest 
aspecte, el de treballar la identitat, permet accentuar les possibilitats que aquella 
persona jove es quedi o retorni en un futur a la Ribera d’Ebre. Per tant, és la base 
perquè no hi hagi despoblament.  

El projecte d’arrelament rural que es proposa té com a eixos principals l’habitatge, la 
participació i associacionisme, la salut, l’esport i la igualtat i suposa una continuïtat en 
el treball encetat des de fa anys als pobles.  

Una de les majors preocupacions actuals pels pobles és la manca d’oferta
perquè la joventut es pugui independitzar o per poder rebre noves persones al 

Aquesta mancança ens obligarà a treballar-hi de manera conjunta i 
coordinada per veure quines opcions podem tenir.  

la participació i l’associacionisme van en la línia enc
entre els ajuntaments i les associacions dels municipis

total autonomia en l'organització d’un calendari anual d’activitats.  Aquesta 
ha estat la clau els últims anys i afavoreix una programació d’activitats culturals, 
musicals i d’oci que dinamitzen la vida del poble i representen un important  punt de 
trobada i socialització dels joves. 
Del treball de les associacions  també en sorgeixen accions conjuntes 
associacions juvenils de la comarca per organitzar activitats d’interès per al jovent 
d’índole diversa, com concerts, exposicions, campanyes, xerrades…. 

Pel que fa a l’eix de la salut, majoritàriament les activitats relacionades giren entorn al 
món de l’esport, tanten la vessant més popular, com en l’organització de caminades 
sota la lluna plena o campionats de futbol sala de 12 o 24 h, fins a curses 

als de muntanya de BTT o duatló organitzades a la majoria de municipis de 

Finalment, en l’àmbit de la igualtat, els municipis valoren enormement les xerrades que 
reben els seus joves als instituts i, com a membres de la Taula del Protocol 

de la violència sexual en espais d’oci, destaquen que cal seguir 
desenvolupant els acords presos, com la marxa exploratòria o les formacions a les 
persones voluntàries per estar a un punt lila, entre d’altres.  

Com es deia, accions continuïstes en clau municipal i comarcal per tal de facilitar el 
retorn de la joventut a la comarca i l’arrelament. 
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treball com de participació, i, a la vegada, accentuar la identitat amb el territori. Aquest 
aspecte, el de treballar la identitat, permet accentuar les possibilitats que aquella 

etorni en un futur a la Ribera d’Ebre. Per tant, és la base 

El projecte d’arrelament rural que es proposa té com a eixos principals l’habitatge, la 
una continuïtat en 

d’oferta d’habitatge 
bre noves persones al 

hi de manera conjunta i 

ociacionisme van en la línia encetada de 
municipis perquè tinguin 

Aquesta confiança 
i afavoreix una programació d’activitats culturals, 

enten un important  punt de 

en sorgeixen accions conjuntes entre les 
associacions juvenils de la comarca per organitzar activitats d’interès per al jovent 

Pel que fa a l’eix de la salut, majoritàriament les activitats relacionades giren entorn al 
món de l’esport, tanten la vessant més popular, com en l’organització de caminades 

bol sala de 12 o 24 h, fins a curses 
als de muntanya de BTT o duatló organitzades a la majoria de municipis de 

Finalment, en l’àmbit de la igualtat, els municipis valoren enormement les xerrades que 
aula del Protocol per la 

destaquen que cal seguir 
desenvolupant els acords presos, com la marxa exploratòria o les formacions a les 

Com es deia, accions continuïstes en clau municipal i comarcal per tal de facilitar el 



 

 
 
 

QUADRE DE LES PRINCIPALS 

 

 
HABITATGE 

 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I 
CULTURA 

 
TREBALL 

 
SALUT / ESPORT 

 
IGUALTAT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPALS ACCIONS PROPOSADES PELS MUNICIPIS 

 

 
Cicle de xerrades sobre diferents 
tinences d’habitatges. 
Creació d’una borsa d’habitatge 
comarcal. 

PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I 
 
Suport a les associacions. 
Organització conjunta d’activitats anuals.
Organització d’activitats per a joves des 
de l’ajuntament. 
Agenda cultural 
 
Seguiment amb la borsa de treball 
comarcal.  
Suport a la Garantia Juvenil.
Suport als ajuntaments en els processos 
de selecció.  
Accions relacionades amb el 5G
 
Organització d’activitats esportives 
diverses. 
Xerrades i tallers de prevenció als joves 
dels municipis als instituts.
 
Visibilització de la campanya 
#trobesquehohasfet #trobesquehohasdit.
Marxa exploratòria. 
Formació del voluntariat per als punts lila.
Realització de materials d’igualtat 
relacionats amb el projecte comarcal 
‘Tenim molta cara’ als instituts.
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obre diferents 

Creació d’una borsa d’habitatge 

 
Organització conjunta d’activitats anuals. 
Organització d’activitats per a joves des 

Seguiment amb la borsa de treball 

Suport a la Garantia Juvenil. 
Suport als ajuntaments en els processos 

Accions relacionades amb el 5G 

Organització d’activitats esportives 

i tallers de prevenció als joves 
dels municipis als instituts. 

Visibilització de la campanya 
#trobesquehohasfet #trobesquehohasdit. 

Formació del voluntariat per als punts lila. 
Realització de materials d’igualtat 

cionats amb el projecte comarcal 
‘Tenim molta cara’ als instituts. 



 

 
 
 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: DES
                                          
 

PROGRAMA: #PolítiquesDeJoventutAP

 

 Objectiu estratègic al qual dona resposta: 

- Garantir el desplegament de les polítiques de joventut a la 
 
 

El Pla Comarcal de Joventut és un complement
Joventut. La majoria de pobles po
Joventut dedicat de manera exclusiva i a jornada completa
d’aquests tècnic als municipis més grans 
tasca amb altres àrees de l’ajuntament lligades també als eixos de les polítiques de 
joventut com cultura, esport, festes…
Aquesta casuística fa imprescindible la tasca d
coordinació constant amb la tècnica comarcal 
polítiques de joventut a la Ribera d’Ebre
 
Per altra banda, el Pla Comarcal recull i intervé en aquelles necessitats que 
més complicat que els municipis hi arribin per sí sols. En són exemples les polítiques 
d’igualtat o de salut amb els joves dels instituts on hi acudeixen de tots els pobles o 
l’organització de les formacions en educación en el lleure, entre altres. 
 
Amb el nou CP 2022-2025 en el qual s’emmarca aquest Pla comarcal i atenent a les 
fitxes 41, 42, 43 i 44 cal exercir
gestió i acompanyament als mu
polítiques de joventut, així com oferir els serveis, recursos i accions per fer
possible. 
 
Fitxa 41: Servei Comarcal de Joventut
Fitxa 42: Oficines Joves per a l’emancipació juvenil
Fitxa 43: Desplegament de polítiques locals de joventut
Fitxa 44: Joves en situació de vulnerabilitat
 
 
 
 
 
 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ: DESPLEGAMENT DE LES POLÍTIQUES     
                                          DE JOVENTUT 

 

PROGRAMA: #PolítiquesDeJoventutAPrimeraFila

c al qual dona resposta:  

Garantir el desplegament de les polítiques de joventut a la comarca. 

El Pla Comarcal de Joventut és un complement, reforç de les polítiques municipals
La majoria de pobles pobles de la comarca no disposen de cap tè

Joventut dedicat de manera exclusiva i a jornada completa, només és disposa 
d’aquests tècnic als municipis més grans i de manera parcial ja que comparteix la 
tasca amb altres àrees de l’ajuntament lligades també als eixos de les polítiques de 

tut com cultura, esport, festes… 
Aquesta casuística fa imprescindible la tasca de la tècnica mancomunada
coordinació constant amb la tècnica comarcal per al bon desenvolupament 
polítiques de joventut a la Ribera d’Ebre 

marcal recull i intervé en aquelles necessitats que 
més complicat que els municipis hi arribin per sí sols. En són exemples les polítiques 
d’igualtat o de salut amb els joves dels instituts on hi acudeixen de tots els pobles o 

es formacions en educación en el lleure, entre altres. 

2025 en el qual s’emmarca aquest Pla comarcal i atenent a les 
, 43 i 44 cal exercir per part del Servei Comarcal de Joventut 

gestió i acompanyament als municipis en la gestió d’aquest desplegament de les 
polítiques de joventut, així com oferir els serveis, recursos i accions per fer

Fitxa 41: Servei Comarcal de Joventut 
Fitxa 42: Oficines Joves per a l’emancipació juvenil 

t de polítiques locals de joventut 
Fitxa 44: Joves en situació de vulnerabilitat 
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LEGAMENT DE LES POLÍTIQUES      

rimeraFila 

, reforç de les polítiques municipals de 
bles de la comarca no disposen de cap tècnic de 

, només és disposa 
de manera parcial ja que comparteix la 

tasca amb altres àrees de l’ajuntament lligades també als eixos de les polítiques de 

a mancomunada en 
per al bon desenvolupament de les 

marcal recull i intervé en aquelles necessitats que sovint és 
més complicat que els municipis hi arribin per sí sols. En són exemples les polítiques 
d’igualtat o de salut amb els joves dels instituts on hi acudeixen de tots els pobles o 

es formacions en educación en el lleure, entre altres.  

2025 en el qual s’emmarca aquest Pla comarcal i atenent a les 
de Joventut una tasca de 

en la gestió d’aquest desplegament de les 
polítiques de joventut, així com oferir els serveis, recursos i accions per fer-ho 



 

 
 
 

 
 

Objectius generals del 
programa 

 
 
 
- Garantir el 

desplegament de les 
polítiques de joventut 
municipals i comarcals 

 
 
 
 
 
 
- Exercir per delegació les 

funcions en matèria 
d’instal.lacions juvenils i 
educación en el lleure. 
 
 
 

- Millorar els procesos 
d’emancipació i transició 
juvenil 

 
 
- Assegurar l’assistència i 

cooperació dels 
municipis pel 
desplegament  de les 
polítiques locals de 
joventut. 

 
- Facilitar el projecte de 

vida de joves que és 
troven en situación de 
vulnerabilitat 

 

 

 

Objectius generals del PROJECTES Actuacions

 

Exercir per delegació les 

d’instal.lacions juvenils i 
 

d’emancipació i transició 

Assegurar l’assistència i 
cooperació dels 
municipis pel 
desplegament  de les 
polítiques locals de 

rojecte de 
vida de joves que és 
troven en situación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT A PRIMERA 

FILA 

 
-Acompanyament i 
suport als ens locals en 
el desplegament 
d’activitats.

-Acompanyament i 
suport als ens 
la gestió i tràmits

-Espais de coordinació 
polític i tècnic: taules 
tècniques i polítiques, 
comarcals i territorials.

 
 
-Inspeccions 
instal.lacions juvenils i 
comprovació de les 
activitats de lleure
 
 
 
-Desplegament 
d’accions en  de l’OJ de 
la XNEJ.
Servei.específic 
d’orientac
 
-Assessorament
tècnic compartit
 
 
 
-Professional 
especialitzat per dur a 
terme el servei
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Actuacions 

Acompanyament i 
suport als ens locals en 
el desplegament 
d’activitats. 

Acompanyament i 
suport als ens locals en 
la gestió i tràmits.  

Espais de coordinació 
polític i tècnic: taules 
tècniques i polítiques, 
comarcals i territorials. 

Inspeccions 
instal.lacions juvenils i 
comprovació de les 
activitats de lleure 

Desplegament 
d’accions en  de l’OJ de 
la XNEJ. 

específic 
d’orientació educativa. 

Assessorament 
tècnic compartit 

Professional 
especialitzat per dur a 
terme el servei 



 

PROGRAMES – TEMPORALITZACIÓ - PRESSUPOST

PROGRAMA PROJECTE TEMPORALITZACIÓ 

#T
R

E
B

A
L

L
O

A
P

R
O

P
D

E
C

A
S

A
 

Borsa de 
Treball  

Tècnic 
ocupació 
Juvenil o  

 
Tècnic 

inserció 
laboral/inclu

sió 

 

                                                                                                            
PRESSUPOST 

DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

AGENTS 
IMPLICATS 

PRESSUPOST 

2022 2023 2024

Joves de 16 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

   

Joves de 16 a 
29 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
ROJ (Referent 

d’Ocupació 
Juvenil) 

 
19.904,14€ 

 
19.904,14€ 19.904,14

                                                                    

148 

 

ALTRES AGENTS 

2024 2025 

 

Tècnica de 
prospecció 

empresarial del 
Consell Comarcal 

 
Dispositiu 

d’Inserció Laboral 
del CCRE 

 
 

19.904,14€ 19.904,14€ 

Dispositiu 
d’Inserció Laboral 

del CCRE 
 

Tècnica 
d’assessorament a 

l’emprenedoria 
 

Ajuntaments de la 
comarca 

 
ODL Ascó 

 
Centre d’Empreses 

de Flix 
 

Ajuntaments RE 



 

 
 
 

Forma’t i 
treballa  

M
O

B
IL

IT
A

T
 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

Mobilitat 
Internacional  

#V
IU

R
E

A
L

A
R

IB
E

R
A

 

Viure a la 
Ribera 

  

#P
O

S
A

R
U

M
B

 

Posa Rumb 
 

  

Joves a partir 
dels 16 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00

Joves d'entre 
13 i 30 anys 

  Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Associació 
Obre’t Ebre 

   

Joves de 16 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Ajuntaments de 

la comarca 

   

Joves de 16 a 
35 anys, 

preferentment 
de 15 a 18 

anys. 

l’Oficina de 
Serveis a la 

Joventut 
24.444,44€ 24.444,44€ 30.555,55

 

4.000,00€ 4.000,00€ 

Empreses de 
formació 

 
 

  

 

 
Servei d’habitatge 

comarcal 
 

30.555,55€ 30.555,55€ 
Centres educatius 
de secundària de 

la comarca 



 

 
 
 

Fòrum Jove 
de les Terres 

de l’Ebre  

#L
A

S
A

L
U

T
P

E
R

D
A

V
A

N
T

 

Créixer Per 
Dins  

Difusió De 
Material De 

Salut  

Jornada per 
a 

Professional
s 

 

  

Joves de 16 a 
35 anys, 

preferentment 
de 15 a 18 

anys. 

Serveis de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Coordinació 
Territorial de 

Joventut a les 
Terres de 

l’Ebre 
 
 

800,00€ 800,00€ 800,00

Joves de 16 a 
35 anys  

 
professionals 
que treballen 

amb joves 

l’Oficina de 
Serveis a la 

Joventut 
1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00

Joves de 12 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

   

 
Professionals 
que treballen 
amb joves del 

territori 
 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

600,00€ 600,00€ 600,00

 

€ 800,00€ 

Centres educatius 
de secundària 

 
 

,00€ 1.000,00€ 

Professionals de 
l’àmbit de la salut 

 
Empreses de 

formació 

 
Departaments de 
la Generalitat de 

Ctalunya 

€ 600,00€ 
Hospital Comarcal 

de Móra d’Ebre 



 

 
 
 

Formació En 
Salut  

#l
aV

io
lè

n
ci

N
o

T
eE

n
tr

ad
aa

la
R

ib
er

a Kant per la 
Igualtat  

 
#La 

Violència 
Sexual No Té 
Entrada A La 

Ribera 
(Protocol De 
Prevenció De 
La Violència 
Sexual En 

Espais D’oci) 
 

 

  

Joves de 16 a 
35 anys 

l’Oficina de 
Serveis a la 

Joventut 
   

Alumnes de 1r, 
3r i 4rt de la 

ESO i Centre 
Educació 
Especial 

 
 

 
Infants de 
primària 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Servei SIAD i 

SAI CCRE 
 

Centres 
Educatius de 
Secundària 

 
 

2.000,00€ 2.000,00 € 2.000,00

Joves de 14 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Serveis SIAD i 

SAI 
 

Ajuntaments de 
la comarca 

   

 

 Agents de formació 

2.000,00€ 2.000,00€ 

Coordinació 
Territorial de 

joventut 
 

Serveis educatius 
de la Ribera d’Ebre 

 

Coordinació 
Territorial de 

Joventut a TE 
 

Associacions i 
agents juvenils 

 



 

 
 
 

Tenim Molta 
Cara  

 
Amb Xarxa 

Per La 
Violència 0  

Taules de 
Treball 

Comarcal  

  

Joves de 12 a 
16 anys 

 
Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Servei SAI 

Consell 
Comarcal 

Ribera d’Ebre 

   

Joves de 16 a 
35 anys 

 
Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 

   

Professionals 
de serveis 

especialitzats  
del territori  

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Serveis 

profesionals 
especialitzats 

del territori que 
formen part de 

les taules  

   

 

 
Centres de 

secundària de la 
comarca 

 
Departaments 
Generalitat de 

Catalunya 

 
Departaments de 
la Generalitat de 

Catalunya 



 

 
 
 

Viure És 
Conviure  

#L
le

u
re

A
ct

iu
 

Delegació de 
Competèncie

s  

Viu El Lleure 
 

Forma’t i 
Treballa  

  

Alumnat de 2n 
de la ESO 

 
 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
 

19.904,14€ 19.904,14€ 19.904,14

Titulars 
d’instal·lacions 

juvenils 
 

Ajuntaments i 
Associacions 

 
Entitats de 

lleure 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera   

 
Coordinació 
territorial de 

Joventut 
 

Direcció 
General de 

Joventut d’Ebre 

1.944,21€ 
 

1.200,00€ 

1.944,21€ 
 

1.200,00€ 

1.944,21
 

1.200,00

Infants   

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Consell 

Comarcal 
Ribera d’Ebre 

   

Joves a partir 
de 16 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

   

 

904,14€ 19.904,14€ 
Coordinació 
Territorial de 

Joventut a TE  

1.944,21€ 

1.200,00€ 

1.944,21€ 
 
1.200,00€ 

 

  

 Empreses de 
formació 



 

 
 
 

#C
u

lt
u

ra
p

at
xe

ti
n

a 

Agenda 
Comarcal  

De Dins A 
Fora  

#S
o

cd
el

aR
ib

er
a 

Soc De La 
Ribera  

  

Públic en 
general 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

   

Joves de 16 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Escola d’Art de 
Móra la Nova 

 
 

Coordinació 
Territorial de 

Joventut 
 

Ajuntament de 
Móra d’Ebre 

1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00

Joves de 16 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00

 

 

Ajuntaments de la 
Ribera d’Ebre 

 
Associacions de la 

Ribera d’Ebre 

1.000,00€ 1.000,00€  

1.000,00€ 1.000,00€  



 

 
 
 

#L
aX

ar
xa

E
n

sF
aM

es
G

ra
n

s 

Associacion
s Vives  

Espais Vius  
(Casals De 

Joves)  

#P
L

A
N

E
T

A
R

IB
E

R
A

 

Planeta 
Ribera  

  

Joves de 16 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Associacions 
de joves de la 

comarca 

   

Joves de 12 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Casals de joves 

de la Ribera 
d’Ebre 

   

Joves de 12 a 
35 anys 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 
Àrea 

mediambient 
del Consell 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

600,00€ 600,00€ 600,00

 

  

  

€ 600,00€ 
Entitals i agents 
medioambientals 

de la Ribera d’Ebre 



 

 
 
 

Llegenda: 

 Mesos de l’any 
 Es realitza el projecte 
  
 
 

#A
R

R
E

L
A

M
E

N
T

 R
U

R
A

L
 

Arrelament 
rural a la 
Ribera 
d’Ebre 

 

#P
o

lit
iq

u
es

D
eJ

o
ve

n
tu

tA
p

ri
m

e
ra

F
ila

 Polítiques De 
Joventut A 

Primera Fila  

  

Joves de 12 a 
35 anys 

 
Associacions 

juvenils 

Servei de 
Joventut de la 
Ribera d’Ebre 

 
Ajuntaments 
Ribera d’Ebre 

línea – 
arrelament rural 

37.393,87€ 
 
 

52.177,00€ 
ajuntaments 

 
 
37.393,87€ 
 

 
52.177,00€
ajuntaments 

 
 

37.393,87
 

 
52.177,00
ajuntaments

 
Ajuntaments de 

la Ribera 
d’Ebre 

 
 

Servei de 
Joventut 

Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

37.393,87 37.393,87 37.393,87

 
Ajuntaments 
Ribera d’Ebre 

amb Pla 
Comarcal 

269.492,52€ 270.120,52€ 270.776,77

 

37.393,87€ 

52.177,00€ 
ajuntaments 

37.393,87€ 
 
 

52.177,00€ 
ajuntaments 

Entitats municipals  
 

393,87 37.393,87 Coordinació 
Territorial de 

Joventut a TE 
 

Direcció Genral de 
Joventut 

270.776,77€ 271.462,82€ 



                                                                                                            

 

 

 
_ _ AVALUACIÓ_ _
 

 

L’avaluació més enllà dels resultats obtinguts ens ha de permetre obtener un 
aprenentatge i millora de les polítiques de joven
eficacia i eficiencia dels programes duts a terme.

 

El Pla comarcal té una vigencia de 4 anys i  cada any se’n despendrà un pla d’actuació 
anual. 

 

Es durà a terme mitjançant un procés
cobertura general del programa

Aquesta avaluació es farà 
mitjançant les fitxes rudel o les que és disposin per la memoria i valoració anual.

 

Es tindran en compte: 

- El compliment o avenç d

- Lectura qualitativa per veure si l’actuació ha estat realment eficaç i útil en 
relació a l’objectiu específic que s’havia establert i la metodologia emprada ha 
estat adequada. 

Després d’aquesta avaluaci
anys de vigència d’aquest pla és durà a terme una avaluació general i del compliment i 
cobertura dels objectius estratègics, d’acord amb el desplegament dels programes 
plantejats. 

 

Ens ajudaran en l’avaluació: 

- La participació dels regidors
en les decisions comarcals de les polítiques de Joventut 

- Mitjançant el nombre de reunions amb regidors

. Taules tècniques i polít

-  Valoració de l’àrea tècnica de Joventut

-  L’avaluació dels joves mitjançant qüestionaris d’avaluació de les activitats que 
participin 

- Aportacions professionals 

-  Altres apotacions 

 

                                                                                  

_ _ AVALUACIÓ_ _ 

L’avaluació més enllà dels resultats obtinguts ens ha de permetre obtener un 
aprenentatge i millora de les polítiques de joventut per tal de millorar la qualitat, 
eficacia i eficiencia dels programes duts a terme. 

El Pla comarcal té una vigencia de 4 anys i  cada any se’n despendrà un pla d’actuació 

Es durà a terme mitjançant un procés d’avaluació individual de cada acti
cobertura general del programa:   

Aquesta avaluació es farà per una banda cada any lligat  pla d’actuació anual 
mitjançant les fitxes rudel o les que és disposin per la memoria i valoració anual.

El compliment o avenç dels objectius específics i estratègics  plantejats

Lectura qualitativa per veure si l’actuació ha estat realment eficaç i útil en 
relació a l’objectiu específic que s’havia establert i la metodologia emprada ha 

Després d’aquesta avaluació anual lligada als projectes d’actuació  i al finalitzar els 4 
ncia d’aquest pla és durà a terme una avaluació general i del compliment i 

cobertura dels objectius estratègics, d’acord amb el desplegament dels programes 

n en l’avaluació:  

a participació dels regidors/es de Joventut i el Conseller Comarcal de Joventut 
en les decisions comarcals de les polítiques de Joventut  

itjançant el nombre de reunions amb regidors i la seva assistència

Taules tècniques i polítiques comarcals i territorials 

Valoració de l’àrea tècnica de Joventut 

L’avaluació dels joves mitjançant qüestionaris d’avaluació de les activitats que 

Aportacions professionals  
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L’avaluació més enllà dels resultats obtinguts ens ha de permetre obtener un 
tut per tal de millorar la qualitat, 

El Pla comarcal té una vigencia de 4 anys i  cada any se’n despendrà un pla d’actuació 

d’avaluació individual de cada activitat, i de 

pla d’actuació anual 
mitjançant les fitxes rudel o les que és disposin per la memoria i valoració anual. 

plantejats  

Lectura qualitativa per veure si l’actuació ha estat realment eficaç i útil en 
relació a l’objectiu específic que s’havia establert i la metodologia emprada ha 

ó anual lligada als projectes d’actuació  i al finalitzar els 4 
ncia d’aquest pla és durà a terme una avaluació general i del compliment i 

cobertura dels objectius estratègics, d’acord amb el desplegament dels programes 

i el Conseller Comarcal de Joventut 

i la seva assistència 

L’avaluació dels joves mitjançant qüestionaris d’avaluació de les activitats que 
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