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INTRODUCCIÓ 

El pla local de joventut es defineix com un instrument resultat d'un procés estratègic 

dirigit a facilitar una intervenció transformadora, amb joves  a mig-llarg termini. És per 

tant una eina de planificació estratègica de les polítiques locals de joventut. 

 

 

 

El Pla Local de Joventut Tortosa quadrienni 2021/2025 és un document viu, 

estratègic i de continuïtat amb la tasca realitzada en l’anterior Pla (PLJ 2016-2020), on 

pretén recollir les línies de treball en matèria de joventut impulsades des d’una 

perspectiva comunitària, i sota l’aixopluc d’un treball complex desenvolupat per diferents 

agents de la ciutat. 

Aquest document, que té en compte el treball interdepartamental, interinstitucional i el 

teixit de diferents perfils de joves, s’engloba dintre d’un procés d’elaboració comunitari, 

de forma que durant la seva creació han estat partícips i s’ha donat veu a totes les 

persones actores que tenen a veure amb la joventut de Tortosa, incloent també als 

propis protagonistes: els i les tortosins/es. 

Les franges d'edats que formen el col·lectiu de joves s'identifiquen amb l'inici del 

projecte de vida personal i independent, per la qual cosa la seva exposició a la 

vulnerabilitat a l'hora d'afrontar aquestes transformacions personals i socials és més 

accentuada que en altres edats. Aquestes mateixes transformacions tenen ritmes i 

intensitats diferents, i d'aquí neix la necessitat de revisar les polítiques juvenils i, 

conseqüentment, els plans locals de joventut. 
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D'ençà el primer Pla de Joventut de Tortosa a l'any 2002, les polítiques i les accions 

dirigides a aquest col·lectiu s'han anat redefinint i adaptant a les seves necessitats i 

realitats, transformant-se i adaptant-les en cada moment a les complexitats i canvis 

d’aquests col·lectiu, el jovent, tenint com a eixos principals de treball,  factors claus: la 

crisi econòmica, la pluralitat cultural de Tortosa,  la transformació constant de la 

societat amb relació a les noves formes de comunicació (Xarxes Socials) i com 

no, les crisis provocades per la pandèmia mundial del COVID-19. 

El Pla Local de Joventut – Tortosa quadrienni 2021-2025 respon a una ferma voluntat 

de la Unitat de Joventut de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Tortosa 

per articular un projecte transversal en les polítiques municipals on quedin implicats 

tots aquells agents que treballin de manera directa o indirecta amb el jovent del 

municipi, creant projectes aglutinadors, transversals i que donin resposta a les 

necessitats reals, tenint en compte els diferents factors i problemàtiques vinculades a 

les condicions socials, econòmiques, familiars, sanitàries, essent capaç de ser un Pla 

Local viu, on s’adapti en tot moment a les necessitats reals viscudes o sobrevingudes. 

El Pla Local de Joventut – Tortosa quadrienni 2021-2025 respon a una ferma voluntat 

de la Unitat de Joventut de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Tortosa 

per articular un projecte transversal en les polítiques municipals on quedin implicats 

tots aquells agents que treballin de manera directa o indirecta amb el jovent del 

municipi, creant projectes aglutinadors, transversals i que donin resposta a les 

necessitats reals, tenint en compte els diferents factors i problemàtiques vinculades a 

les condicions socials, econòmiques, familiars, sanitàries, essent capaç de ser un Pla 

Local viu, on s’adapti en tot moment a les necessitats reals viscudes o sobrevingudes. 

Aquests factors, agrupem als joves amb necessitats molt diverses, per la qual cosa 

caldrà observar aquestes transformacions per preveure recursos i per posar l'accent en 

les polítiques que respectin, atenguin i responguin a les seves característiques i 

necessitats del moment. Amb tot, l'apropament a la realitat juvenil la realitzem des d’una 

perspectiva respectuosa i prudent, atenent a una nova metodologia de transformació i 

canvi, on en algunes ocasions s’ha desenvolupat prioritzant algunes de les 

problemàtiques principals, que poden afectar a la vida d’un jove com a grup 

generacional, fent un treball profund d’anàlisi de les causes i intentant anar a l’arrel dels 

factors que han ocasionat aquesta problemàtica, buscant així factors comuns, i 

redefinint accions per a la seva transformació. 
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COM S’HA FET? 

Per elaborar el Pla Local de Joventut quadrienni 2021-2025, hem partit del treball 

resultant fet en l’anterior Pla Local de Joventut (2016-2020) que s’emmarcà en un 

procés de planificació estratègica que va constar de quatre fases interrelacionades: 

 Diagnosi: conèixer i analitzar la situació de partida dels col·lectius juvenils i de les 

polítiques de joventut per orientar el disseny del PLJ. 

 Disseny: formular estratègicament la seqüència lògica de les actuacions, el com 

dur-les a terme i avaluar-les, a fi que permetin transformar la realitat detectada i 

prioritzada a la diagnosi. 

 Implementació: executar les actuacions previstes, així com la seva avaluació. 

 Avaluació: contribuir a millorar la qualitat de les polítiques de joventut. 

 

 

PER FER LA DIAGNOSI 

La diagnosi de la realitat juvenil és la fase en què es coneix i s'analitza la situació de 

partida, tant dels col·lectius juvenils (ARJ) com de les polítiques que se'ls adrecen 

(APJ), per tant ajuden a orientar el disseny el pla local de joventut. 

 

 

 

El pla de joventut 2021-2025 és la continuació de la tasca feta i un nou 

enfocament transversal. 
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Del pla de joventut 2016-2020 han hagut una sèrie d’accions que s’han desenvolupat 

amb èxit, altres que encara s’estan executant, i d’altres que no s’han dut a terme, per 

tant,  el que plantegem en aquest nova fase del Pla Local de Joventut, és tenir una 

mirada multidimensional, dels diferents programes desenvolupats a la ciutat, sent el 

present document, una continuació de la feina que s’ha anat realitzant durant aquests 

4 anys de treball comunitari. 

Amb el pla del 2021-2025 es té com a objectiu fer l’anàlisi tècnic, amb la mirada 

tècnica i la implicació dels agents que formen part dels  Espais Tècnics de Relació 

del procés comunitari (90 professionals), així com seguir treballant colze a colze 

amb el grup de professionals que formen: el Grup de Treball en Joves (12 

professionals). Qui són? 

 ETR’s: L’Espai Tècnic de Relació del Procés Comunitari de la Ciutat de 

Tortosa com l’espai de relació/interacció i treball conjunt dels recursos tècnics 

(públics –ajuntament, generalitat- i privats) que a la ciutat de Tortosa treballen 

directa (o indirectament) al voltant de la convivència i la cohesió social. És l’espai 

on es troben els Recursos tècnics dels diferents ETRs sectorials, els participants 

foren: 

 

 Grup de Treball en Joves: En aquest context, ubicat en l’ETR socioeducatiu, va 

néixer el Grup de treball en joves. Aquest neix sota l’anàlisi de diferents factors 

previs com el treball realitzat a l’Espai Tècnic de Relació (ETR) de la ciutat de 

Tortosa, baix el paraigua d’aquest procés comunitari, posa damunt la taula les 

mancances que existeixen a la ciutat en recursos i activitats per a les persones 

joves en general, i especialment amb més vulnerabilitat social. 
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Les conclusions de la Monografia Comunitària per la millora de la Convivència i la 

cohesió social a Tortosa (diagnosi comunitària) evidencien que les relacions entre els 

i les joves de Tortosa són de coexistència més que no pas de convivència, pel qual 

seria bo facilitar llocs de trobada i relació per als joves de la ciutat. 

Així doncs i segons la necessitat del territori en el 2014 sobre un espai obert i de 

lliure participació per als joves i punt de referència per a ells, en què els 

dinamitzadors els escolten, els acompanyin, els motivin, els orientin, els facilitin 

informació, formació i recursos... per tal d’empoderar al jovent de la ciutat i potenciar la 

seva participació en el municipi, fent propostes i tirant endavant les seves pròpies 

iniciatives. En aquell moment, aquest espai es cedit gratuïtament per una entitat social 

de la ciutat (Grup Esplai Blanquerna). 

El Grup de Treball en Joves neix inicialment per a gestionar aquest nou equipament i 

involucrar en la seva tasca educativa a tots els joves de Tortosa. Paral·lelament el 

Grup de Treball en Joves veu la necessitat de involucrar una xarxa més gran d’altres 

tècnics de la ciutat i entitats del municipi. 

És per això que en el 2015 es treballa conjuntament amb la elaboració del Pla Local de 

Joventut 2016-19 amb la participació de tres agents: ciutadans joves, tècnics/ques de 

diferents àmbits i els agents polítics. És gràcies a aquest treball que en el 2016 

L’Ajuntament de Tortosa decideix cedir un espai públic anomenat “Edifici Jove 

Lo Carrilet” on a part d’ubicar el Punt Jove i l’Oficina Jove i també un espai per a 

l’Espai Jove Tortosa i la gestió d’aquest.  

Entenem que el  treball realitzat fins ara en el marc del procés comunitari (voluntariat, 

transparència, formació, implicació de la ciutadania) i el procés participatiu per a la 

redacció del Pla Local de Joventut (participació dels 3 protagonistes) foren part 

d’aquesta estratègia per tal d'empoderar a la joventut.  

Actualment formen part d’aquest grup de treball les entitats:  Grup Esplai Blanquerna, 

ACISI-FitesEbre, Atzavara-arrels, l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de 

Tortosa, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya i com eix central la 

Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Tortosa. 

Durant el treball desenvolupat pel Grup de Treball en Joves s’ha treballat per àmbits 

específics de treball i fent un anàlisi amb profunditat de les problemàtiques reals dels 

joves. Realitzada des d’una perspectiva respectuosa i prudent, atenent a una nova 
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metodologia de transformació i canvi. S’han desenvolupat i prioritzat algunes de les 

problemàtiques principals ja extretes i analitzades per aquest equip d’experts,  que 

poden afectar a la vida d’un jove com a grup generacional, on durant dos anys, s’ha 

portat a terme un treball profund d’anàlisi de les causes i intentant anar a l’arrel dels 

factors que han ocasionat aquesta problemàtica, buscant així factors comuns i 

redefinint accions per a la seva transformació.  

Aquests anàlisi doncs, ens servirà per oferir un marc metodològic i així definir, 

coordinar i impulsar les polítiques de joventut de la nostra ciutat a través d’unes línies 

d’actuació creades a partir d’aquest anàlisi en profunditat i amb col·laboració final dels 

ETR’s de ciutat, així com d’aquelles accions que donen respostes a d’altres 

problemàtiques validades per  tots els agents i tècnics que treballen en matèria de 

joventut, implicant-los de forma participativa i activa en aquest projecte comú de 

cohesió de ciutat. 

Així doncs el Pla Local de Joventut –Tortosa- quadrienni 2021 – 2025 segueix i 

s’ha adaptat al marc estratègic del nou Pla Nacional de Joventut i redefinint els Àmbits 

i Eixos treballats en el Pla anterior, els quals fan referència a les dimensions i els 

processos vitals en les trajectòries juvenils que són cabdals per a la realització del 

projecte de vida de les persones joves i per al seu protagonisme i desenvolupament 

individual i col·lectiu. 

Aquest treball comunitari comporta un retorn i treball amb els ETR’s de Ciutat, 

implicant-los en la seva execució i posterior  avaluació.  

 

EXI 1. DRETS DE LES PERSONES JOVES 

Les conseqüències derivades de la pandèmia i de les mesures restrictives aquest eix 

engloba els àmbits: Educatiu, Treball i Ocupació, Habitatge, Salut, Cultura, 

Participació i Cohesió Social  ja estan impactant de forma negativa sobre la joventut 

augmentant la seva vulnerabilitat i empitjorant les seves condicions de vida.  Per això 

és fonamental establir les mesures per pal·liar i revertir els efectes de l’actual context, 

hereu de l’anterior crisi econòmica, i garantir la igualtat de drets de tota una generació.  
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LÍNIES DE TREBALL 

1. EDUCACIÓ. Mitigar l’abandonament escolar prematur i  millora de les condicions i 

oportunitats educatives  

2. TREBALL I OCUPACIÓ. Millora de l’ocupació juvenil  

3. HABITATGE.  Dret a un habitatge digne  

4. SALUT. Garantia de salut i benestar  

5. CULTURA. Accés cultural  

6. PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL. Dret a la participació i millora de la cohesió 

social  

 

EXI 2. INCLUSIÓ SOCIAL I DIGITAL A TOTES 

La joventut igual que la societat és diversa. No totes les persones joves estan 

afectades per la crisi incipient, ni disposen dels mateixos recursos per fer-hi front. De 

fet, les crisis econòmiques i socials accentuen les desigualtats dins de cada grup 

social, i la joventut no n’és una excepció.  

 

Es vol fer des d’una perspectiva interseccional, tenint en compte els possibles 

encreuaments i interseccions dels eixos de desigualtat, que generen situacions de 

vulnerabilitat especifiques vetllant per combatre les exclusions que les mateixes 

mesures i programes que es puguin posar en marxa puguin generar. 

És evident que la pandèmia ha fet augmentar l’ús de les TIC i n’ha diversificat els 

usos, però en canvi, és menys visible la desigualtat que s’amaga darrera l’etiqueta 

generació digital a la qual se li pressuposa que accedeix en igualtat de condicions a la 

xarxa.  

En aquests temps de pandèmia les polítiques de joventut a nivell municipal s’han anat 

transformant i adaptant dins l’esfera digital esdevenint en línia, oberta i per tots els 

públics, on molts dels recursos es quedaran per seguir existint ja per sempre en el 

nostre dia a dia.  

Aquest eix doncs no és més que el reflex d’unes línies de treball present en tot l’eix 1 

DRET DE LES PERSONES JOVES, i és aquesta mirada interseccional i 

multidisciplinar i present a cada repte, objectiu i activitat a desenvolupar. 
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LÍNIES DE TREBALL 

1. Igualtat d’oportunitats 

2. Aposta per la interculturalitat 

3. Atenció, acompanyament i serveis multicanal per i amb les persones 

joves 
 

Paral·lelament també s’han analitzat altres problemàtiques,  amb la finalitat de buscar 

la línia d’acció en més pes específic i englobar-la en les diferents causes i 

problemàtiques, defugint de la lògica lineal (per exemple: fracàs escolar – classes de 

reforç) i apostant per unes accions conjuntes interrelacionades amb els diferents 

àmbits (per exemple: baixa autoestima – fracàs escolar – sessions de reforç escolar 

treballant no sol continguts sinó altres dimensions d’empoderament i entorn del jove). 

D’aquesta manera cada eix no serà una realitat independent sinó un eix transversal on 

tot estarà interconnectat, elaborant així el que anomenem PROGRAMA 

TRANSVERSAL D’ACCIONS. 

El jovent necessita una política transversal que sigui fruit de la coordinació efectiva 

entre els diferents departaments de l’administració local que treballen en polítiques 

juvenils dins del mateix territori. És un imperatiu el fet de consolidar una opció 

integrada que tingui en compte les nombroses dimensions de la realitat juvenil, una 

política transversal amb la resta d’àrees i serveis de les diferents administracions. 

Per aquest motiu a finals de l’any 2020, principis del 2021  i tenint present el context en 

el qual ens trobem, la veu de les persones joves en aquesta diagnosi ha estat clau 

per copsar, a part de les accions treballades durant 2018-2019 amb els ETR’s, la 

realitat que actualment estan vivint i la participació en la decisió de les accions que ells 

mateixos consideren més adients.  

Han contestat a l’enquesta un total de 130 joves, procedents de diferents barris i 

pobles de Tortosa, i de franges d’edat diferenciades, aspectes molt enriquidors alhora 

de valorar les seves opinions i que siguin representatives.  

  

D’acord amb les dades extretes de la web Idescat.cat, a l’any 2020 la ciutat de Tortosa 

compta amb 7.167 joves. Per calcular la mesura de la mostra objecte d’estudi i tenint 

en compte que el nostre univers és finit, s’ha aplicat la següent fórmula:  
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N : Total de la població objecte d'estudi, en el 

nostre cas serien els 7.167 joves. 

Zα: 1,96 al quadrat si el nivell de confiança és 

del 90%. 

p: proporció esperada, és a dir, el percentatge de la població que té característiques 

objecte de l'estudi 22%.  

q: 1-p, en aquest cas 1 - 0,22 = 0,78 = 78% 

d: error mostral en aquest cas un 7,50% 

 

 

D'acord amb el resultat obtingut tenint en compte totes les variables de l'extracció de la 

mostra podem dir que a partir del 115 joves la mostra seria representativa. En aquest 

cas l’enquesta s’ha realitzat a un total de 130 persones.  

 

En tot aquest context però, l’any 2021 ens servirà com a impàs degut a les 

circumstàncies derivades de la COVID-19, les quals,  han agreujat alguns dels 

aspectes que afecten la situació de les persones joves i que ja són estructurals (atur, 

precarietat laboral, segmentació del mercat laboral, índex de pobresa, criminalització 

del col·lectiu jove, etc.). La pandèmia i les mesures associades també han precipitat i 

fet visibles diversos canvis que ja s’estaven produint en la societat, alguns dels quals 

tenen una afectació especial entre les persones joves. Per tant, al mateix temps que 

iniciem el procés d’implementació del nou Pla Local de Joventut de Tortosa 2021-2025 

pels propers anys, es fa necessari atendre el 2021,  mesures concretes per fer front a 

les necessitats i les situacions que afecten a les persones joves fruit de la COVID-19.  

Així doncs, un dels principals reptes d’aquest Pla de Joventut és perfilar les línies 

d’actuació que, conjuntament amb la resta d’administracions i agents socials de la 

ciutat, han de regir les línies d’actuació de l’Ajuntament de Tortosa des de 2021 a 

2025. 

Aquestes, materialitzades amb un programa transversal d’accions que englobarà 

projectes i activitats per atendre a les necessitats i problemàtiques existents, inclouran 

les accions encara vigents que ja s’han consolidat al territori com a actuacions 

regulars,  mentre altres estaran subjectes a la pròpia necessitat del jove arran la 

pandèmia i, finalment, altres seran un treball més a llarg termini per assolir els 

objectius plantejats i donar sortida a les necessitats dels i les joves.  

7167 x 1,962 x 0,22 x 0,78 

0,0752 x (7167 -1) + 1,962 x 0,78 x 0,22 
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REALITAT JUVENIL DE TORTOSA  

 

CARACTERÍSTIQUES. VISIÓ GENERAL DE LA CIUTAT 

El primer pas per desenvolupar accions per a joves, és obtenir una visió general de 

com són els joves i en quina situació es troben des d'una vessant més quantitativa. 

L’anàlisi quantitatiu correspon al tractament de dades estadístiques, per conèixer la 

realitat objectiva de la joventut de Tortosa i les seves condicions de vida. Les principals 

fonts de dades utilitzades han estat l’IDESCAT (Institut d’estadística de Catalunya) i el 

Padró Municipal. 

El Pla Local de Joventut –Tortosa- quadrienni 2021/2025 treballa i analitza els joves 

des dels 15 anys fins als 34 anys. La franja d’edat s’amplia dins el col·lectiu jove, fet 

que ajuda a explicar millor les trajectòries dels joves i l’evolució que tenen en la 

transició de l’escola al treball, molt endarrerida en les últimes dècades. Per tant, per 

visualitzar millor aquest procés es considera oportú allargar l’edat administrativa dels 

joves (així ho fa, per exemple, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya) en temes 

d’habitatge i treball, amb la finalitat de poder definir millor cap a on van els seus 

itineraris. 

A continuació s’analitzaran les taules i les gràfiques que són de major interès per a 

l'estudi de la realitat juvenil, com són les característiques sociodemogràfiques de la 

ciutat de Tortosa. 
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1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

Tortosa és la ciutat en nombre d’habitants més gran de les Terres de l’Ebre, que 

comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, La Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 

Aquesta evolució, tal com es mostra en la següent taula i gràfica, ha seguit una 

tendència positiva des de 1998 fins al 2008. A partir d’aquest any, la població ha anat 

descendint i mantenint-se fins a 2020, en 33.439, 67 habitants més que al 2019. En 

aquesta gràfica es pot veure clarament l’evolució dels habitants al llarg dels anys.  

 

EVOLUCIÓ DE  LA POBLACIÓ DE TORTOSA 1998-2019 

 

 Font: INE 
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2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

Pel que fa a l'estructura de la població, la següent taula mostra el número d'habitants 

del municipi de Tortosa diferenciats per grups d'edat quinquennals l'any 2020. 

POBLACIÓ PER SEXE I EDAT QUINQUENNAL A TORTOSA 2020 

Població Tortosa per sexe i  edat 2020 (grups 
quinquennals) 

Edat Homes Dones Total 

0-5 770 821 1.591 

5-10 883 823 1.706 

10-15 941 850 1.791 

15-20 972 783 1.755 

20-25 926 842 1.768 

25-30 935 838 1.773 

30-35 947 910 1.857 

35-40 1.160 1.127 2.287 

40-45 1.404 1.247 2.651 

45-50 1.346 1.193 2.539 

50-55 1.213 1.217 2.430 

55-60 1.142 1.160 2.302 

60-65 988 1.090 2.078 

65-70 800 888 1.688 

70-75 773 865 1.638 

75-80 605 705 1.310 

80-85 369 558 927 

85- 420 928 1.348 

Total 16.594 16.845 33.439 

 

L’any 2020, la població total del municipi de Tortosa era de 33.439, i tal i com es pot 

observar, el número de dones i homes és força igualat fins als 65 anys, on es mostra  

com les dones tenen l’índex de mortalitat menys elevat que els homes. A continuació 

es mostra l'estructura gràfica de la població en relació a les dades anteriorment 

esmentades. 
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POBLACIÓ PER SEXE I EDAT QUINQUENNAL A TORTOSA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estructura de població de Tortosa, és semblant a la piràmide poblacional catalana, 

on el grup més nombrós de la població es troba a la franja d’edat entre els 40 als 44 

anys, aspecte aquest que té la seva explicació en el fenomen conegut com el baby 

boom dels anys 70. S’observa una tendència general a l’envelliment de la població, 

com a conseqüència principal de la davallada de la taxa de natalitat, després de la 

generació del baby boom (a banda d’altres factors com l’augment de l’esperança de 

vida). Una dada destacada és veure com les dones tenen un índex de mortalitat més 

baix que la dels homes a partir dels 85 anys. 

La població total del municipi de Tortosa a l’any 2020 fou de: 33.439 habitants. 

D’aquests, hi trobem 7.153 habitants entre 15 i 35 anys, els quals, representen un 

21,39% de la població total del municipi. Ha hagut una pèrdua respecte a anys 

anteriors. 
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3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE A TORTOSA 

La població total del municipi de Tortosa a l’any 2020 fou de: 33.439 habitants. 

D’aquests, hi trobem 7.153 habitants entre 15 i 35 anys, els quals, representen un 

21,39% de la població total del municipi. Ha hagut una pèrdua respecte a anys 

anteriors. 

 
Taula 2.4. POBLACIÓ JOVE PER EDAT I SEXE 

A TORTOSA 

 
2020 

 

EDAT HOMES DONES TOTAL  

De 15 a 19 anys 972 783 1.755 

De 20 a 24 anys 926 842 1.768 

De 25 a 29 anys 935 838 1.773 

De 30 a 34 anys 947 910 1.857 

TOTAL 3.780 3.373 7.153 

 

Atès que la franja d’edat que entra dins del paràmetre de joventut és molt ampla, cal 

diferenciar quatre subgrups dins del col·lectiu jove amb diferents interessos i 

necessitats: 

 Les persones adolescents (de 15 a 19 anys). 

 Les persones joves (de 20 a 24 anys). 

 Les persones joves adults (entre 25 i 29 anys). 

 Les persones adults joves (entre 30 i 35 anys). 

 

Fixant-nos amb aquesta diferència, si ens centrem en l’any 2020 (7.153 joves), la 

franja d’edat més nombrosa són les persones adults joves (30-35) que representen 

un 26,5%, seguit, joves adults (25-29) que representen el 25,07%, joves (20-24) 

representen un 24,72% i per últim adolescents (15-19) que representen un 23,73%, 

del total de la població jove. 
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4. AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 ENTRE EL JOVENT 

Estudi  del Centre d’Estudis d’Opinió Principals resultats referents a la població 

jove Observatori Català de la Joventut 4 de maig de 2020. Síntesi dels principals 

resultats.  

Les dades de l’informe reforcen la percepció creixent que la joventut està sent i serà, 

el col·lectiu més afectat per l’impacte de la pandèmia. Tot i això, els resultats 

mostren una vivència diferent de la situació dins la joventut, entre les persones joves 

de menys edat (de 16 a 24 anys) i les de més (de 25 a 34 anys).  

D’una banda, el col·lectiu de 16 a 24 anys és el menys afectat per la crisi 

pandèmica a nivell laboral, ja que és principalment població depenent no autònoma; 

viuen a la llar familiar d’origen, estudien i no treballaven abans de la crisi.  A més, una 

part del seu comportament reflecteix aquesta situació de relativa dependència: són els 

qui menys segueixen les notícies respecte la pandèmia i els qui més s’informen a 

través de familiars. Igualment, són el col·lectiu més optimista respecte les possibilitats 

de contagiar-se i respecte les possibilitats de recuperar-se bé en cas de contagi. 

Conseqüentment, la valoració que fan de la pandèmia com una amenaça és més alta 

per als altres (col·lectius de generacions diferents) que per a ells (propi jovent). 

Finalment, també són les persones que més realitzen, com ocorria abans del 

confinament, activitats d’oci (esport, TV, música, videojocs, etc.).  

Tot i això, entre les persones més joves que treballaven abans de la pandèmia 

l’afectació laboral és la més alta, i una part d’aquestes persones ja estaven a l’atur, 

o eren inactius no estudiants abans de la pandèmia. Aquesta circumstància 

incrementa la dependència d’aquest col·lectiu respecte la llar d’origen. A més, aquesta 

dependència no evita, sinó que en part hi està directament relacionada en 

l’empitjorament de la seva situació econòmica. Més de la meitat d’aquests joves 

viuen en llars on s’han reduït els ingressos arran de la pandèmia, ja que gairebé la 

meitat consideren que la seva situació econòmica s’ha deteriorat i gairebé una tercera 

part consideren que tindran dificultats per arribar a finals de mes.  

Igualment, entre la joventut més jove és on els indicadors d’estats d’ànim obtenen 

els pitjors resultats, tant respecte els estats d’ànim negatius (tristesa, angoixa, 

avorriment i incertesa) com els positius (confiança i esperança). Dues terceres parts, 

la proporció més alta de tota la població, tenen problemes per dormir arran de la 
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pandèmia. Relacionat amb això, tot i que els indicadors en general són positius, són el 

segon grup que menys capaç se sent de manegar el confinament i que més difícil el 

troba.  

El grup de 25 a 34 anys és possiblement el més afectat negativament per l’impacte 

de la pandèmia. La seva situació de dependència és inferior (només una quarta part 

dels membres del grup no està emancipada), i per tant també es trobaven ocupats, 

abans de la crisi, en una proporció més elevada.  

Entre els que treballaven, una quarta part està ara en situació d’atur, ERO / ERTO. 

Així, més de la meitat d’aquestes persones viuen en llars on s’han reduït els ingressos 

i la situació econòmica ha empitjorat i més d’una tercera part considera que tindrà 

problemes per arribar a finals de mes.  

Els estats d’ànims (positius i negatius), les dificultats per dormir i la percepció de 

poca capacitat personal i de dificultats davant el confinament també són altes i 

properes a les del grup més jove.  

També són el grup més empàtic amb les dificultats que creuen que el confinament té 

per altres grups. Es troben en una posició intermèdia entre els més joves i el grup 

següent d’edat respecte a la preocupació per les possibilitats de contagi i de 

recuperar-se bé, sobre les fonts d’informació i les activitats d’oci realitzades, entre 

d’altres.  

En definitiva, és el grup que més pateix pel seu futur (més de la meitat del col·lectiu) 

i el més pessimista respecte les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Cal 

recordar, com s’ha apuntat en la nota introductòria, que és possible que degut a 

l’absència del col·lectiu de nacionalitat estrangera en la mostra de l’enquesta, la 

situació del conjunt de la joventut catalana sigui pitjor que la reflectida per aquests 

resultats.  
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5. RESULTATS DE L’ENQUESTA AMB NÚMEROS 

Del jovent enquestat, la franja d’edat més representada seria la de 15-19 anys amb un 

46%, seguida per la franja dels 20-24 anys amb un 22,6%. Pel que fa al sexe podem 

dir que les persones que més han participat és el sector femení amb un 63,70% 

enfront del gairebé 35% del masculí. La procedència de les persones enquestades 

majoritàriament són del municipi de Tortosa, i la majoria coincideixen amb el grup 

d’edat que més ha participat, els quals es troben en situació d’estudiar, seguida pel 

jovent que treballa, i per últim el jovent que estudia i treballa. 

 

 

GRÀFICA D’EDAT DE LES PERSONES ENQUESTADES 

 

 

GRÀFICA DE SEXE DE LES PERSONES ENQUESTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

18 
 
 

 

GRÀFICA DE PROCÈNCIA DE LES EPRSONES ENQUESTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICA D’OCUPACIÓ DE LES PERSONES ENQUESTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les persones enquestats, el 47,20% representen als joves de 15 a 19 anys, i això 

és conseqüència de la coordinació que s’ha fet amb els instituts per a que ens donin 

suport entre l’alumnat. L’altre 22% representen als joves que més habitualment tenim 

contacte que són els de 20-24 anys seguit amb un 15% del jovent de 25 a 29 anys, i el 

15,7% que representen al jovent adult de 30 a 34 anys. Les dones són les més 

representatives, amb un 63.8% seguit dels homes amb un 34.6% i els que es 

consideren no binaris amb un 1.6%. 
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El lloc de procedència, al tractar-se del Pla Local de Joventut a nivell municipal, doncs 

la majoria provenen de Tortosa i les seves EMD, els quals representen el 74,8% de les 

persones enquestades, i on sent Roquetes, la població més veïna amb el 11.8% i el 

13,4% representen al jovent de la comarca.  

Pel que fa a l’ocupació el 50,80% es troba estudiant, que coincideix gairebé amb el 

47.20% amb el jovent en edat 15 a 19 anys. El 21.3% es troba treballant i el 19.7% 

està en situació d’estudiar i treballar i tant sols el 7,3% ni estudia ni treballa. 

6. RECURSOS HUMANS 

L’Ajuntament de Tortosa compta amb recursos humans de contractació municipal 

adscrits a l’Àrea de Serveis a les Persones i a la seva Unitat de Joventut de 

l'Ajuntament: 

 1 Director d´Àrea (Àrea de Serveis a les Persones) 

 1 Cap de Festes i Joventut 

 1 Tècnica de Joventut amb dedicació exclusiva 

 Suport administratiu puntual (programes del SOC) 

 

D'altra banda, hi ha professionals contractats mitjançant Plans d'Ocupació: 

 1 Tècnics/es de Dinamització Juvenil. 

 1 Monitors/es Juvenils Interculturals. 

 

També estan dintre del Contracte Programa de l’Ajuntament de Tortosa: 

 1 Tècnic/a d'Inserció Laboral de l’Oficina Jove. 

 1 Tècnic/a de Salut de l’Oficina Jove. 

 1 Tècnic/a Espai Jove a mitja jornada. 

 1 Tècnic/a del programa de Garantia Juvenil del Consell Comarcal Baix Ebre  

 1 Voluntari/a Europeu 

 1 Tècnica de Mobilitat Internacional conveni amb l’entitat Obre’t’ebre. 
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ÀMBIT EDUCATIU 

 

ANTECEDENTS 

L’educació és una eina per al desenvolupament, apoderament i emancipació del 

jovent; així com també és un factor important per al desenvolupament econòmic i 

social, és per això que aquest àmbit és clau per al jovent i la comunitat. 

Durant l’any 2016 a Tortosa, per a l’elaboració de la diagnosi del Pla Local de Joventut 

es van realitzar diferents col·loquis a joves, tècnics/ques de joventut i polítics. Amb 

aquesta informació es van definir eixos, problemàtiques i accions del Pla Local de 

Joventut 2016 – 2020. 

Durant el 2018 i 2019 el grup de treball d’educació conformat per tècnics/ques 

d’Atzavara-arrels, Grup Esplai Blanquerna, Unitat de Joventut i Oficina Jove del Baix 

del Baix Ebre van estudiar les problemàtiques detectades al 2016 per tal d’analitzar-

les, redefinir-les i transformar-les. Posteriorment van seleccionar una problemàtica 

considerant com criteri l’impacte i les conseqüències en el jove i la comunitat. Una 

vegada que va estar triada la problemàtica, es van analitzar per àmbits les seves 

causes, per finalment fer un plantejament d’accions proposades per l’ETR 

Socioeducatiu. A continuació es descriuen les etapes esmentades. 

 

PROBLEMÀTIQUES ANALITZADES 

Durant el 2018 i 2019 el grup de treball d’educació va analitzar les problemàtiques 

detectades. Ha estat un treball minuciós,  on s’han analitzat les diferents visions 

d’aquestes problemàtiques a la ciutat de Tortosa, a més d’incorporar i validar aquestes 

pel ETR Socioeducatiu (PEE/P6-16) amb la participació de més de 32 professionals 

de l’àmbit de l’educació. Aquestes problemàtiques s’han classificat de la següent 

manera. 
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Abandonament escolar 

 Manca d’adequació de l’oferta formativa al mercat laboral. 

 Mercat laboral restrictiu i limitat (dificultats d’ocupació al mercat laboral). 

 Manca de convivència als centres educatius. 

 Manca d’igualtat d’oportunitats. 

 Desigualtat d’oportunitats d’accés a l’educació no formal. 

 En alguns casos el nivell de l’ESO està per sota de les demandes de l’educació                        

superior. 

 Manca de coordinació entre els diferents serveis que treballem amb els joves. 

 Crisi econòmica. 

 Sistema educatiu que prioritza la transformació de continguts i no els aprenentatges 

vivencials i inclusius. 

 Joves migrats sols i l’oferta educativa que no se’ls adequa. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA SELECCIONADA 

De les problemàtiques detectades i analitzades pel grup de treball educatiu, es va 

seleccionar l’abandonament escolar prematur (AEP), ja que es considera que les 

conseqüències d’abandonar els estudis afecten de manera greu al jovent en el seu 

desenvolupament integral i en la seva futura emancipació, així com també repercuteix 

negativament a la comunitat i al municipi. 

Algunes de les conseqüències de l’AEP que afecten el desenvolupament de diferents 

àmbits són: 

Jovent 

 Menys oportunitats d’ocupació que el jovent que va acabar estudis post obligatoris 

 Treball en feines poc remunerades, temporals o amb males condicions laborals 

 Sense feina o amb sous baixos, per tant  risc d’exclusió social i econòmic 

 Possibilitat de dependència d’ajuts socials o de serveis socials. 
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Comunitat i la societat 

 Manca de cohesió social (joves en risc d’exclusió) 

 Empobriment socioeconòmic 

Mercat de treball i territori 

 Manca de joves qualificats 

 Manca de productivitat i innovació 

L’Abandonament Escolar Prematur afecta el percentatge de població d'entre 18 i 24 

anys, que en l’actualitat no es troben estudiant i que han assolit com a màxim la 

primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup 

d'edat. 

A Catalunya la taxa d'abandonament escolar prematur al 2017 i 2018 va ser del 17% i 

al 2019 d’un 19%,  cal esmentar que l’objectiu a aconseguir per la Unió Europea per al 

2028 és del 10%. 

A continuació es presenten i analitzen dades quantitatives, qualitatives; així com les 

causes per àmbits de l’abandonament escolar. 

 

ANÀLISI QUANTITATIU DE LES DADES DE L’ABANDONAMENT  

ESCOLAR 

A continuació es presenten dades quantitatives sobre matriculació,  graduació i 

abandonament escolar. 

Alumnat Matriculats/des per règim general i especial a Catalunya 

Curs / 

Matriculats-des 

ESO PFI Batxillerat CFGM CFGS 

2018 - 2019  323.334 6.999 92.584 60.450 61.579 

2017 - 2018 313.401 6.938 92.441 59.403 60.907 

2016 - 2017 304.548 7.115 91.211 57.657 58.595 

 

D’acord amb la taula anterior, es pot concloure que en el règim general la major part 

de l’alumnat matriculats/des es troben a l’ESO, seguits dels que es troben a Batxillerat. 
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Per una altra part es pot observar un augment significatiu de matriculats al llarg del 

anys en la ESO i també en la de Cicles Formatius. 

En el cas del règim especial, la major part de l’alumnat matriculats/des es troben a 

l’EBO (Educació Bàsica Obligatòria) 

Curs / 
Matriculats-des 

 EBO PFI 

2018 - 2019 5.523 761 

2017 - 2018 5.454 664 

2016 - 2017 5.347 683 

 

A continuació es presenten dades de matriculació a les Terres de l’Ebre 

Alumnat matriculat segons ensenyament, nivell, naturalesa centre i sexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/estadistica-inici-curs/ 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/estadistica-inici-curs/
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Alumnat matriculat al PFI segons naturalesa centre  

 

 En el cas dels  PFI les persones matriculades foren 156, dels quals 56 eren de 

Tortosa. 

 

Taula comparativa dades de matriculats/des a Catalunya i  Terres de l’Ebre 

 

Si es comparen les dades dels joves matriculats/des a les Terres de l’Ebre amb les de 

Catalunya, es pot observar que coincideixen en que el primer lloc o la major part de 

l’alumnat es troba matriculat a l’ESO, no obstant això, en segon lloc a Catalunya es 

troba el batxillerat i les Terres de l’Ebre els CFGM. 

 

 

Curs / 

 Matriculats-des 

ESO Batxillerat CFGS CFGM PFI Total 

Catalunya 

2019 - 2020 

331.681 

 

59% 

94.437 

 

17% 

62.883 

 

11% 

62.905 

 

11% 

7.189 

 

1% 

559.095 

Terres de l'Ebre 

2019 - 2020 

7.243 

 

57% 

1.670 

 

13% 

1.412 

 

11% 

2.034 

 

16% 

156 

 

1% 

12.515 
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Alumnat matriculat als PFI segons nacionalitat i naturalesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de l’alumnat matriculat des als PFI a les Terres de l’Ebre, en les tres 

comarques la majoria són de nacionalitat espanyola, seguit de la magrebina. 

Alumnat  matriculat a l’ESO, segons comarca, municipi i sexe   

Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/eso/ 

 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/eso/
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Com s’observa de les Terres de l’Ebre, Baix Ebre és la comarca i Tortosa és el 

municipi amb més matriculats/des a l’ESO. 

Alumnat matriculat al Batxillerat, segons comarca, municipi i sexe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-

actual/batxillerat/ 

Com s’observa de les Terres de l’Ebre, Baix Ebre és la comarca i Tortosa el municipi 

amb més matriculats/des al Batxillerat. A continuació es presenten dades de 

matriculació a Tortosa. 

 

Taula d’alumnat matriculat al curs 2019-2020 i 2018-2019, a Tortosa 

 

 

 

 

 

Nivell 
Acadèmic 

Alumnat Matriculat 
2018 -2019 

Alumnat Matriculat 
2019 - 2020 

ESO 1631 1.632 

PFI - 56 

CFG Mitjà 759 - 

Batxillerat 526 540 

CFG Superior 554 - 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/batxillerat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/batxillerat/
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Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-

actual/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-

2018-2019/fp/ 

En conclusió, a Tortosa igual que a els Terres de l’Ebre, el primer lloc es troba a l’ESO, 

en segon lloc als CFGM, en el cas de Catalunya en general coincideixen en quant que 

la majoria es troba matriculat a l’ESO, no obstant això a Catalunya la segona posició 

l’ocupa el batxillerat en canvi a les Terres de l’Ebre i Tortosa l’ocupen els CFGM. 

En la següent taula es presenta la taxa de graduació a 4t d’ESO segons nacionalitat. 

Taxa de graduació 4t ESO, per nacionalitat a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-

escolar/avaluacions-internes/ 

 

Com es pot observar a la taula de la taxa de graduació a 4t d’ESO segons 

nacionalitat, l’alumnat nacional és el que té un percentatge més alt de graduació i en 

el cas de l’alumnat de la resta d’Àfrica és el que té un percentatge més baix de 

graduació. 

A continuació es presenten dades de la taxa de graduació a Batxillerat. 

 

 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2018-2019/fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2018-2019/fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
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Taxa d’alumnat que es graduen a batxillerat, respecte dels matriculats   

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-

escolar/avaluacions-internes/ 

 

Taxa d’alumnat que es graduen a batxillerat, respecte dels matriculats, per sexe  

a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-

escolar/avaluacions-internes/ 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
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Com s’observa a la taules anteriors, referent a la taxa de graduació a batxillerat, la 

tendència en general és que va augmentant el percentatge d’alumnat graduat i que 

són més les dones que es graduen a batxillerat que els homes. 

 

 

 

Número d’alumnat que completen el CFGM  

 
Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-

escolar/avaluacions-internes/ 

D’acord amb l’anterior, es pot dir que la tendència de l’alumnat matriculat que 

completen el CFGM és a l’alça. 

  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
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TAXA D’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR 

La Taxa d’abandonament prematur dels estudis és el percentatge de persones 

entre 18 i 24 anys que han assolit com a màxim la primera etapa de l'educació 

secundària i no continua estudiant, sobre el total de població del mateix grup d'edat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: IDESCAT 
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101 

 

L’objectiu per al 2028 de la Unió Europea referent a l'Abandonament Escolar Prematur 

(l’AEP) és arribar al 10% i d'Espanya al 15% . Com es pot veure al gràfic anterior del 

2005 al 2019 la tendència ha estat a la baixa i de manera general es pot dir que falta 

poc per aconseguir l’objectiu. No obstant això, tant Espanya com Catalunya no han 

arribat com es pot veure al següent quadre referent al 2019. La taxa d’abandonament 

escolar prematur del 2019 a Espanya és del 17,3% i a Catalunya del 19%. 

Abandonament escolar prematur dels estudis 2019 per sexe Unió Europea - 

Espanya - Catalunya 

 

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101 

 

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101
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Com es pot analitzar al quadre anterior són més els homes que abandonen els estudis 

prematurament en comparació amb les dones. Aquesta és una tendència general al 

llarg dels anys com es pot veure a les següents taules. 

 

Abandonament escolar prematur dels estudis 2001 - 2019 per any i sexe Unió 

Europea - Espanya - Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/abandonament-
prematur/ 

A les taules anteriors es confirma la tendència que són més els homes envers les 

dones els  que abandonen els seus estudis de manera prematura.  

També es pot analitzar una tendència a la baixa. No obstant això, del 2017 al 2019 

Catalunya va augmentar dos punts percentuals, passant del 17 % al 2017 i 2018 al 

19% al 2019. 

A continuació es presenta taula de població de 18 a 24 anys, no ocupada i que no 

cursa estudis. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/abandonament-prematur/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/abandonament-prematur/
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Taula de població no ocupada del 18 al 24 anys que no cursa estudis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/poblacio-no-ocupada/ 

De la taula anterior, s’observa que al 2019 havia a Catalunya un 16,6% de joves que 

no estaven estudiant o treballant, a Espanya un 17,3% i a la Unió Europea un 10,3%. 

A continuació es presenta per temes un resum general de totes les dades anteriors per 

temàtica:   

S’observa que a Catalunya, les Terres de l’Ebre i Tortosa la majoria de l’alumnat 

matriculat es troba a l’ESO, no obstant això en el cas de Catalunya el segon lloc de 

matricula és el Batxillerat a diferència de les Terres de l’Ebre i Tortosa que són els 

CFGM. 

La taxa de graduació a Catalunya en general va augmentant. No obstant això en 

alguns casos, com  l’alumnat amb nacionalitat africana, al llarg dels anys ha pujat molt 

poc. Per tant s’ha de tenir en compte aquesta situació per generar més actuacions 

enfocades per a que l’alumnat d’aquest col·lectiu es pugui graduar. 

Una dada interessant és que a la taxa de graduació escolar de l’ESO hi ha més dones 

que es graduen que homes. Referent a la taxa d’abandonament escolar, l’objectiu per 

al 2028 per a la Unió Europea és del 10% i per a Espanya del 15%. La taxa 

d’abandonament real al 2019 són Unió Europea 10%, Espanya 17,3%, Catalunya 19% 

(aquesta última ha augmentat dos punt percentuals del 2017 al 2019), per tant és 

important continuar treballant per arribar als objectius marcats.  

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/poblacio-no-ocupada/


 
 

 

34 
 
 

 

DADES QUALITATIVES SOBRE L’ABANDONAMENT ESCOLAR 

Com s’ha esmentat, el grup de treball d’educació a més de reunir-se per a detectar i 

estudiar les problemàtiques del jovent referent a l’àmbit educatiu, va seleccionar la 

problemàtica d’abandonament escolar, degut a les greus conseqüències que impacten 

en el futur del jovent  i de la societat. Posteriorment aquest grup  va analitzar les 

causes de l’abandonament dels estudis per àmbits i subàmbits (Alumnat, Entorn, 

Sistema Familiar i Sistema Educatiu). 

Línia de treball: Mitigar l’abandonament escolar prematur 

REPTES 

 

1. Reducció del fracàs escolar, la desafecció educativa, l’abandonament prematur i 

l’efecte de les desigualtats socials dins del sistema educatiu i les derivades de la 

pandèmia.  
 

2. Orientar, empoderar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu tenint 

en compte els diversos perfils i el treball en xarxa. 

 

1. ALUMNAT 

L’àmbit de l’alumnat s’ha classificat en tres subàmbits dels quals s’han analitzat les 

seves causes. És a dir l’alumnat abandona els seus estudis per: 

 Manca de motivació, d’adaptació de la metodologia d’ensenyament, aprenentatge 

i dels continguts, per influencia familiar, per manca d’orientació i acompanyament, 

així com identificació i comparació amb el grup d’iguals. 

 

 Baixes expectatives per baixa autoestima, per visió negativa del futur i per 

actituds davant de les dificultats. 

 

 Característiques particulars com podrien ser: llengua,  gènere, origen cultural,  

diversitat funcional, rols assumits, trastorns d’aprenentatge, capacitat intel·lectual, 

característiques socioculturals i de personalitat, bullying. 

 

A continuació es presenta el quadre d’anàlisi de l’àmbit de l’alumnat on es detallen les 

causes i es descriuen objectius. 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR 

Socioeducatiu. 
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Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Alumnat 

Manca de 
motivació 

Adaptació a la metodologia 
d'ensenyament - aprenentatge i 
adaptació dels continguts 

5 

Millorar la 

motivació de 

l'alumnat per a 

què es vinculi als 

estudis 

Influència familiar 3 

Manca d'orientació, 
d'acompanyament professional i 
personal (desorientació) 

4 

Identificació i comparació amb el 
grup d'iguals 

5 

Baixes 
expectatives 

Baixa autoestima 5 

Millorar les 

expectatives de 

l’alumnat 

Visió negativa del futur (els estudis 
no són la solució) 

4 

Actituds davant les dificultats 5 

Característiques 
individuals de 

l'alumnat 

Llengua 4 

Disposar d'una 

igualtat 

d'oportunitats 

real 

Gènere 4 

Origen cultural 4 

Diversitat funcional 5 

Assumpció de rols familiars 
incompatibles amb els estudis 

4 

Dificultats degudes a trastorns 
d'aprenentatge 

5 

Capacitat intel·lectual (QI alt/baix) 4 

Característiques socioculturals 4 

Característiques de personalitat 4 

Víctima d'assetjament i bullying 4 
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2. SISTEMA FAMILIAR 

L’àmbit del sistema familiar s’ha classificat en tres subàmbits dels quals s’han analitzat 

les seves causes. És a dir l’alumnat abandona els seus estudis per: 

 Situacions socioeconòmiques de la família: per desigualtat d’oportunitats, per 

necessitat bàsiques no cobertes, grup de pertinença, implicació de la família, 

manca de recursos, funcionament de la família (rols), manca de xarxa social i 

familiar. 

 

 Creences i valors familiars: per assumpció de rols familiars incompatibles, 

valoració negativa de l’escola, etiquetatge familiar i costums familiars 

 

 Característiques del sistema familiar: per manca de xarxa de suport, familiar 

vinculats a salut mental, competències parentals i marentals fràgils,  estil 

educatiu familiar i tipologies familiars. 

 

A continuació es presenta el quadre d’anàlisi del sistema familiar on es detallen les 

causes i es descriuen objectius. 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR 

Socioeducatiu.  
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Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Alumnat 

Manca de motivació 

Adaptació a la 
metodologia 
d'ensenyament - 
aprenentatge i 
adaptació dels 
continguts 

5 

Millorar la 
motivació de 
l'alumnat per 
a què es 
vinculi als 
estudis 

Influència familiar 3 

Manca d'orientació, 
d'acompanyament 
professional i personal 
(desorientació) 

4 

Identificació i 
comparació amb el grup 
d'iguals 

5 

Baixes expectatives 

Baixa autoestima 5 

Millorar les 
expectatives 
de l’alumnat 

Visió negativa del futur 
(els estudis no són la 
solució) 

4 

Actituds davant les 
dificultats 

5 

Característiques 
individuals de 

l'alumnat 

Llengua 4 

Disposar 
d'una igualtat 
d'oportunitats 
real 

Gènere 4 

Origen cultural 4 

Diversitat funcional 5 

Assumpció de rols 
familiars incompatibles 
amb els estudis 

4 

Dificultats degudes a 
trastorns d'aprenentatge 

5 

Capacitat intel·lectual 
(QI alt/baix) 

4 

Característiques 
socioculturals 

4 

Característiques de 
personalitat 

4 

Víctima d'assetjament i 
bullying 

4 
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3. ENTORN 

L’àmbit de l’entorn, s’ha classificat en tres subàmbits dels quals s’han analitzat les 

seves causes. És a dir l’alumnat abandona els seus estudis per: 

 Mitjans de comunicació: en alguns casos per influencers negatius, per models 

de conducta (antivalors) i per ser obstacle per al paper de l’adult referent. 

 Agents socioeconòmics i comunitaris, mercat laboral: per manca d’una millor 

interacció entre agents socioeconòmics i comunitaris. 

 Rumors: per desvaloració dels estudis. 

A continuació es presenta el quadre d’anàlisi de l’entorn on es detallen les causes i es 

descriuen objectius. 

 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR 

Socioeducatiu. 

Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Entorn 

Mitjans de 
comunicació 

Missatges dels mitjans de comunicació, 
influencers com a una eina del mercat:  
xarxes socials 

4 

Reforçar les 
figures dels 

referents adults 
positius amb 

autoritat 

Models de conducta: individualisme, 
poca tolerància a la frustració, 
consumisme, immediatesa 

5 

Obstacle al paper d'adult referent 5 

Agents socio   

econòmics i 

comunitaris. 

Mercat 

Laboral 

Falta d'una millor interacció entre els 
diferents agents socioeconòmics i 
comunitaris (visió utilitària del jove com 
a recurs) 

4 

Millorar la 
comunicació 
entre els 
diferents agents 
socioeconòmics i 
comunitaris 

Realitat del mercat laboral (poca feina, 
temporal i condicions precàries) 

4 

Rumors 
Rumors sobre els estudis. "els estudis 
no són garantia de res" 

4 

Fomentar la 
valorització dels 
estudis 
mitjançant la 
conscienciació 
dels mateixos i 
el desmuntatge 
de rumors 
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4. SISTEMA EDUCATIU 

L’àmbit del sistema educatiu, s’ha classificat en tres subàmbits dels quals s’han 

analitzat les seves causes. És a dir l’alumnat abandona els seus estudis per: 

 Característiques del sistema educatiu: per manca o millora en la formació de 

metodologies inclusives, de ràtio alumnat – professor, manca de recursos per 

atendre la diversitat, manca o millora d’interaccions en espais socioeducatius, 

velocitat dels canvis i adaptació.   

 

 Característiques dels agents socioeducatius: per desconeixement de 

necessitats diverses, manca de formació, homogeneïtat d’agents, etiquetatge 

d’alumnat, manca de recursos de suport per atendre la diversitat. 

 

A continuació es presenta el quadre d’anàlisi del sistema educatiu on es detallen les 

causes i es descriuen objectius. 

 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR 

Socioeducatiu. 

Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Sistema 
Educatiu 

Característiq
ues del 
sistema 
educatiu 

Formació dels agents socioeducatius 
en metodologies inclusives 

2 

Transformar la visió 
de la diversitat com 
a problema en una 
oportunitat 

Ràtio alumnat / professor 2 

Manca de recursos per l'atenció a la 
diversitat 

5 

Manca d'interacció de grups diversos 
en els espais socioeducatius 

4 

Velocitat dels canvis socials més alta 
que la capacitat d'adaptació del 
sistema 

1 

Característiq
ues dels 
agents 

socioeducati
us 

Desconeixement d'algunes necessitats 
diverses de l'alumnat 

1 

Formació dels agents socioeducatius 4 
Homogeneïtat dels agents 
socioeducatius 

4 

Classificació i etiquetatge de l’alumnat 2 
Falta de recursos de suport  per a 
l'atenció a la diversitat de l'alumnat 
(metodologia homogènia) ("la diversitat 
com a problema") 

5 
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RECURSOS DE LA CIUTAT 

Comptem a Tortosa amb l’ETR Socioeducatiu (PEE/P6-16): Programa d'intervenció 

socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies, on 

participen agents de l’administració, d’entitats socials i del món educatiu del municipi. 

Els objectius són aconseguir ser una ciutat educadora, promoure la cohesió social, 

igualtat d'oportunitats, l’èxit educatiu, així com l’aprenentatge fora de l'àmbit formal. 

http://www2.tortosa.cat/ensenyament/616/index.php 

Agents implicats: 

Administració municipal 

 Ajuntament de Tortosa: Unitat de Joventut i d’Ensenyament, Oficina Tècnica del 

Pla Local d’Inclusió Social, Servei d’Informació i Atenció a les Dones, Equip Bàsic 

d’Atenció Social i Primària, Biblioteca Marcel·lí Domingo. 

Altres administracions: 

 Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació, Direcció General de Joventut, 

Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, Servei d’Ocupació de 

Catalunya, Institut Català de les Dones, Servei d’Intervenció Especialitzada, 

Secretaria General de l’Esport 

 Centres educatius de primària i secundària de Tortosa   

 Universitat Rovira i Virgili   

 Universitat Oberta de Catalunya 

 Universitat d’Educació a Distància 

 Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut de les Terres de l’Ebre 

 Equips de pediatria de les àrees bàsiques de salut de Tortosa 

 Oficina Jove del Baix Ebre 

Entitats de la ciutat: 

 ACISI-FITES Ebre 

 Grup Esplai Blanquerna 

 Atzavara-arrels 

 Càritas Interparroquial Tortosa 

 Creu Roja Tortosa 

 Espai Patronat de Tortosa 

 Fundació Gentis 

 Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre 

 Associació  d’Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa 

 Banc d’aliments 

 Artxicofradia Mare de Déu de la Cinta 

 Protecció civil 

 Comunitat al Fath 

 Fundació Puríssima Concepció 

http://www2.tortosa.cat/ensenyament/616/index.php
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 Fundació Futbol Club Barcelona 

 Club  Fútbol Bítem-Remolins 

 Club Bàsquet Cantaires 

 Escola de l’Esplai Tortosa 

 Xarxa per la convivència a Tortosa 

 AMPES dels centres d’infantil, primària i secundària de Tortosa 

 FAPAC Terres de l’Ebre 

 Voluntaris  de “la Caixa” 

 Banc de Sang i Teixits i Persones voluntàries… 

 

PLANTEJAMENTS DE LES ACCIONS 

A finals del 2019, es va dur a terme un workshop amb l’ETR socioeducatiu 6.16 amb la 

intenció de donar a conèixer la diagnosi realitzada pel grup de treball en l’àmbit 

educatiu, i per treballar la problemàtica d’abandonament escolar, així com, d’involucrar 

a aquest ETR en el plantejament d’accions que contribueixin a disminuir aquesta 

problemàtica. 

A la reunió van assistir professionals de diferents àmbits relacionats en l’educació que 

conformen l’ETR socioeducatiu del programa 6.16. Primer es van presentar els 

antecedents i la problemàtica. Posteriorment es van formar equips de treball per 

àmbits: alumnat, entorn, sistema familiar i sistema educatiu, on cada equip va llegir les 

problemàtiques, van validar-les i proposar-ne de noves. Després van estudiar les 

seves causes, objectius i finalment es van formular diferents propostes d’accions 

segons l’àmbit d’actuació. 

Es considera que involucrar a l’ETR Socioeducatiu en el plantejament de les accions 

per resoldre o disminuir l’abandonament escolar a Tortosa ha estat molt valuós. 

Les accions que finalment es desenvoluparan donen resposta a les accions ja 

executades en l’anterior pla local de joventut, incloent aquest treball interdisciplinar que 

hem anomenat. A més, de les accions ja consolidades a la ciutat donant una visió 

multidimensional de tot el treball que s’ha portat fent per diferents àmbits de treball, 

agents de ciutat i entitats del municipi. 

Aquestes propostes venen recollides al final del document amb l’anomenat: 

PROGRAMA TRANSVERSAL D’ACCIONS. El qual queda estructurat a la pàgina 129 

d’aquest document.  

 

 

 

 



 
 

 

42 
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ÀMBIT TREBALL I OCUPACIÓ 

 

ANTECEDENTS 

El treball remunerat és un medi clau indispensable per a l´emancipació i el 

desenvolupament del jovent. 

Durant 2016 a Tortosa per a l’elaboració de la diagnosi del Pla Local de Joventut es 

van realitzar diferents col·loquis a joves, tècnics/ques de joventut i polítics, amb 

aquesta informació es van definir eixos, problemàtiques i accions del Pla Local de 

Joventut    2016 – 2020. 

 

Durant el 2018 i 2019, el grup de l’àmbit de treball conformat per tècnics/ques de 

Joventut Terres de l’Ebre, Unitat de Joventut Tortosa, Consell Comarcal del Baix Ebre i 

Oficina Jove del Baix Ebre, van estudiar les problemàtiques detectades al 2016 per tal 

d’analitzar-les, redefinir-les i transformar-les. Posteriorment van seleccionar una 

problemàtica considerant com a criteri l’impacte i les conseqüències en el jove i la 

comunitat. Un cop escollida la problemàtica es van analitzar per àmbits les seves 

causes per finalment fer un plantejament de accions proposades per l’ETR Treball i 

Ocupació. A continuació es descriuen les etapes esmentades. 

 

PROBLEMÀTIQUES ANALITZADES 

Durant el 2018 i 2019 el grup de treball en joves de l’àmbit laboral va estudiar les 

problemàtiques detectades, a més de l’ETR de Treball i Ocupació amb 11 

professionals del sector els quals   van reflexionar, validar i afegir aquestes 

problemàtiques i les va classificar en: 

 Exclusió al mercat laboral 

 Joves sense estudis (o estudis obligatoris), competències, xarxa de suport, etc. que  

no tenen accés a les activitats remunerades legals, és a dir, a una feina amb 

contracte. Joves que no cobreixen les seves necessitats de supervivència. 
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 Mercat laboral restrictiu i limitat 

Joves migrats sense permís de treball que no poden accedir a un mercat laboral 

degut a les restriccions legals o que de vegades són explotats/des treballant sense 

contracte. 

 Situacions laborals precàries 

Joves amb estudis post obligatoris que treballen per sous i amb unes condicions 

laborals (contractes temporals, horaris, entre altres) per sota del nivell desitjat o 

merescut. 

 Fuga de joves del territori amb talent i estudis superiors 

Joves amb estudis superiors que han de migrar del territori per manca 

d’oportunitats laborals. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA SELECCIONADA 

De les problemàtiques detectades i analitzades pel grup de l’àmbit de Treball i 

Ocupació es va seleccionar l’exclusió al mercat de treball considerant com a criteri 

les conseqüències greus que impacten directament al jove en diferents aspectes com 

l’econòmic, social, etc., així com en el seu desenvolupament i en la seva emancipació, 

cosa que també repercuteix negativament  la comunitat i el municipi. 

Algunes de les conseqüències de l’exclusió al mercat de treball i que afecten el 

desenvolupament de diferents àmbits són: 

JOVENT 

 Joves sense feina remunerada 

 Treball en feines no legals, sense contracte, poc remunerades, temporals i/o amb 

males condicions laborals. 

 Sense Seguretat Social, ni possibilitat de pensió en un futur. 

 Joves en risc d’exclusió socioeconòmica. 

 No emancipació o dificultat per a emancipar-se. 

 Possible dependència d’ajuts socials o de serveis socials. 

 Possible participació en activitats il·legals. 

 No cobertura o limitació de cobertura de necessitats bàsiques de supervivència. 
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COMUNITAT I SOCIETAT 

 Manca de cohesió social (joves en risc d’exclusió). 

 Empobriment socioeconòmic. 

 Creació de guetos. 

 

MERCAT DE TREBALL I TERRITORI 

 Manca d’experiència laboral en els/les joves d’aquest col·lectiu o perfil 

 Manca de productivitat. 

 Manca o baixa qualificació del jovent amb aquest perfil, es a dir, problemes per 

trobar personal operatiu o per ocupacions elementals que estigui qualificat o 

format. 

A continuació es presenten i analitzen dades quantitatives, qualitatives, així com les 

causes per àmbits de l’exclusió al mercat de treball. 

ANÀLISI QUANTITATIU DE LES DADES D’EXCLUSIÒ DEL MERCAT 
DE TREBALL  

L’atur, desocupació amb disponibilitat per treballar o amb recerca de feina,  i les seves 

taxes són conceptes i indicadors importants per a mesurar aquesta problemàtica. 

Referent a la taxa d’atur, es calcula dividint la població aturada entre la població activa 

per 100, és a dir, és el percentatge de persones aturades en referència a la població 

activa. 

Taxa d’atur: (Població aturada / Població activa) x 100 

 

L’atur registrat es conforma pel nombre de persones inscrites al SOC com a 

demandants d’ocupació, la taxa d’atur registrat és el percentatge. 

A febrer de 2021 a Catalunya la taxa d’atur registrat va ser del 29,60%, aquesta dada 

ha anat augmentant des de finals del 2019,   augment que ha estat com a 

conseqüència del Covid-19, sent el col·lectiu de dones les més afectades i el col·lectiu 

d’edat del 16 als 24 anys. 
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Valor absolut % mes % acumulat   

Total 512.290 117.076 29,6 29,3 

Homes 231.199 59.220 34,4 33,9 

Dones 281.091 57.856 25,9 25,9 

De 16 a 24 anys 41.879 12.602 43 44,2 

De 25 a 44 anys 212.364 58.128 37,7 37,2 

De 45 anys i més 258.047    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Font: IDESCAT. https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10220 

 

Al juliol del 2020 hi ha 485.019 persones aturades inscrites al SOC, dels qual 55% són 

dones i 45% homes; un 49% té 45 o més anys, un 33% estan entre els 30 i 44 anys i  

un 17 % són joves entre 16 i 29 anys. 

 

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10220
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/atur_registrat_i_demandes_ocupacio/atur_regi

strat_demandes_ocupacio/ 

En el cas de la Comarca del Baix Ebre i el municipi de Tortosa la taxa d’atur registrada 

al desembre del 2020 era del 13,80%. 

Aquesta informació es pot comprovar a la taula següent que fa referència a l’atur 

registrat al 2020 i on la població amb el índex d’atur més gran no coincideix amb la 

tendència de Catalunya, sent el col·lectiu de 55 a 59 anys el que registra uns índex 

d’atur més elevats. 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/atur_registrat_i_demandes_ocupacio/atur_registrat_demandes_ocupacio/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/atur_registrat_i_demandes_ocupacio/atur_registrat_demandes_ocupacio/
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EDAT Homes Dones Total % 

De 16 a 19 anys 69,5 53,8 123,3 2,5 

De 20 a 24 anys 163,3 168,2 331,4 6,7 

De 25 a 29 anys 197 222,3 419,3 8,4 

De 30 a 34 anys 186,3 262,7 449 9,0 

De 35 a 39 anys 216 264,8 480,8 9,7 

De 40 a 44 anys 260,9 279,6 540,5 10,9 

De 45 a 49 anys 282,1 324,1 606,2 12,2 

De 50 a 54 anys 291,5 335,5 627 12,6 

De 55 a 59 anys 320,8 388 708,8 14,2 

De 60 anys i més 310,8 377,3 688,2 13,8 

Total 2.298,20 2.676,30 4.974,50 100,00 

 

Font: IDESCAT 
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&n=4300 
  
 

En el cas de la Comarca del Baix Ebre, el municipi de Tortosa, la taxa d’atur registrat 

és el que més ha augmentat en els últims 6 mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&n=4300
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Atur per municipis del Baix Ebre, febrer 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es presenta una taula amb l’atur registrat al febrer del 2021 al 

municipi de Tortosa, on es pot veure que hi ha una petita diferència entre sexes, amb  

23 dones més. Referent a l’edat hi ha 65 joves que són menors de 20 anys, 194 que 

tenen entre 20 a 24 anys, 253 que estant entre los 25 a 29 anys i 224 entre 30 i 34 

anys. En total hi ha 736 joves registrats, és a dir, de les 2571 persones del l’atur 

registrat a Tortosa, 736 són joves, el qual vol dir que un 28,63 % són joves i un 

71,71% tenen més de 35 anys. Concloent, quasi la tercera part de l’atur registrat el 

conforma el jovent de Tortosa. 

Atur registrat del municipi de Tortosa, febrer 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Observatori del treball i model productiu 

http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/servlet/mstrWeb 

http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/servlet/mstrWeb
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A la taula següent de l’atur registrat, edat i grup d’ocupació del municipi de Tortosa al 

mes de febrer de 2021,  els joves registrats menors de 20 anys i els que tenen entre 

20 i 24 anys la majoria busquen ocupacions de restauració, personals i venedors. En 

segon lloc es troben ocupacions elementals. En el cas dels joves que tenen entre 25 i 

29 anys i 30 i 34 anys, la majoria busquen ocupacions elementals i en segon lloc de 

restauració, personals i venedors, considerant que, o bé en primer lloc o en segon, 

busquen ocupacions elementals. Com a hipòtesi es podria indicar que aquests joves 

possiblement només tinguin estudis bàsics o es troben sense estudis. 

Atur registrat, edat i grup d’ocupació. Municipi de Tortosa. Febrer 2021 

Font: Observatori del treball i model productiu 
http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/servlet/mstrWeb 
 

 

 

  

http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/servlet/mstrWeb
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DADES QUALITATIVES SOBRE L’ABANDONAMENT ESCOLAR 

Com s’ha esmentat, el grup de treball en joves de l’àmbit laboral  a més de reunir-se 

per a detectar i estudiar les problemàtiques del jovent, va seleccionar la problemàtica 

d’exclusió al mercat de treball degut a les greus conseqüències que impacten en el 

futur d’aquest mateix col·lectiu i de la societat. Posteriorment, el grup va analitzar les 

causes d’exclusió al mercat de treball per àmbits i subàmbits. A continuació es 

presenten. 

Línia de treball: Millora de l’ocupació juvenil 

REPTES 

 

1. Millora de l’ocupabilitat de les persones joves i ampliació de  les oportunitats d’accés 

al treball  

 

2. Millora de les condicions de treball de les persones joves i reducció de les 

precarietat, en especial dels col·lectius en situació de major vulnerabilitat (per raons de 

gènere, origen, diversitat funcional, etc. ) 

1. JOVENT 

L’àmbit del jovent, s’ha classificat en quatre subàmbits dels quals s’han analitzat les 

seves causes. És a dir, el jove que queda exclòs del mercat de treball pot ser per:  

 Manca de competències per falta de formació bàsica, tècnica o transversal. 

 Manca d’experiència per falta d’oportunitats laborals per desenvolupar-se en el    

món laboral o experiència no lligada al mercat de treball. 

 Particularitats del jove com addiccions, discapacitat, origen, situació 

socioeconòmica i familiar desfavorida, problemàtiques legals, entre altres. 

 Assumpció de rols familiars no corresponents 

 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR Treball i 

ocupació. 
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Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Jovent 

Competències 

 *Manca de formació bàsica   

 Sense estudis per:  
Desenvolupar competències 
bàsiques 

- Abandonament escolar per falta 
d'oportunitats per situació socioeconòmica 
familiar, dificultats d'aprenentatge 
conductuals, origen, gènere, bullying etc. 4 Donar Suport  a la continuïtat 
- No aprofitament de les oportunitats per 
desmotivació (visió negativa del futur, baixes 
expectatives / desadaptació del o al sistema, 
rebel·lia / baixa autoestima, etc.), per 
incongruència persona - procés educatiu 
(mètodes. recursos, costums) per estar en la 
zona de confort (es fien de altres recursos o 
ingressos) 2 

Lligar necessitats del jove amb 
l'oferta de recursos de suport  / 
apoderar al jovent davant del seu 
futur 

- Desconeixement o no ús de l'idioma per: 
falta de cohesió social, dificultats per 
relacionar-se 1 

Assolir un nivell de llenguatge 
adequat 

*Manca de formació tècnica   

- No oportunitat per motius socioeconòmics i 
familiars   

- Abandonament escolar   

- Manca de motivació / Desaprofitament dels 
recursos formatius   

- Problemàtica interna del jovent (trastorns 
psicològics,  drogues, baixa autoestima, etc.)   

*Manca de competències transversals   

- Manca en habilitats socials per: baixa 
autoestima, noves formes de comunicar-se 
(tecnologia), falta de formació o 
desenvolupament de competències 
transversals (experiències), personalitat, etc. 5  
- Manca en altres competències transversals 
per: manca de formació i experiències,  
manca de desenvolupament en l'àmbit 
familiar, veïnal, comunitari; factors personals, 
psicològics, etc. 3  

Experiència *Manca d'experiència 5 

Trencar la barrera del requisit 
d'experiència per accedir al món 
laboral 

*Experiència no lligada al mercat laboral 

del territori 4  

Particularitats 

*Addiccions 4  

*Discapacitat / Salut Mental 4  

*Diversitat sexual 2  

*Origen 3  

*Problemàtiques legals 5  

*Situació socioeconòmica desfavorida 3  

Altres:   

- Manca d'habilitats socials 5  

- Situació familiar i socioeconòmica 5  

Rols *Assumpció de rols familiars no 

corresponents 4  
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2. FAMILIAR 

L’àmbit del jovent, s’ha classificat en dos subàmbits dels quals s’han analitzat les 

seves causes. És a dir, el jove que queda exclòs del mercat de treball pot ser per: 

 Manca de xarxa de suport per estigmatització i prejudicis, manca d’habilitats socials, 

situació socioeconòmica i familiar difícil 

 Assumpció de rols familiars no corresponents 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR Treball i 

ocupació 

 

Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Context 

sociofamiliar 

Xarxa 

*Manca d'una xarxa de suport 
5 

Aprofitar i 

desenvolupar 

xarxes suport 

- Estigmatització i prejudicis 5 

Cohesionar els 

diferents 

col·lectius 

- Manca d'habilitats socials 5  

- Situació familiar i 

socioeconòmica 5  

Rols 
*Assumpció de rols familiars no 

corresponents 4  

 

3. MERCAT DE TREBALL 

L’àmbit del jovent, s’ha classificat en quatre subàmbits dels quals s’han analitzat les 

seves causes. És a dir, el jove que queda exclòs del mercat de treball pot ser per: 

 No inclusió de la diversitat per estigmatització o per aprenentatges apresos sense 

qüestionar. 

 Activitat econòmica insuficient per manca d'inversió empresarial, reducció del teixit 

empresarial, el sector terciari no contracta o dona contractes per temporades, 

sector primari no contracta el suficient o bé ho fa puntualment o sense contracte. 



 
 

 

54 
 
 

 

 Contractació per contractes precaris i temporals, desvaloració de la formació 

ocupacional, saturació del mercat de treball del territori en àmbits concrets 

 Automatització:  la mecanització i automatisme substitueix operacions bàsiques 

ocupades per persones amb baix nivell formatiu o sense estudis, així com per 

ocupació de gent qualificada que treballa en feines operatives. 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR Treball i 

ocupació. 

Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Mercat de 
treball 

No inclusió de la 
diversitat 

*Estigmatització per aprenentatges 
apresos sense qüestionar   

-  No pensament crític: per falta de d’iniciativa 
i per submissió (no és debat) 4 

Fomentar l’esperit crític 

- Funcionament de la ment: classificació, 
diferenciació, binarisme 5 
- Generació o ocultament de la informació 
(notícies, rumors) per interessos, poder, 
interpretació imprecisa, etc. 4 

Generar i transmetre la 
informació positiva vers 
col·lectius estigmatitzats / 
Detectar rumors i crear antídots - Transmissió de la informació per interès, 

conveniència, discriminació, automatisme  

- Autoconcepte (jo i l'altre) 3 
Trencar estereotips i generar 
obertura de mires 

Activitat 
econòmica 
insuficient 

-Manca d'inversió empresarial: industria i 
serveis  per costos i falta de beneficis 5  

-Reducció del teixit empresarial, per la pèrdua 
de mitjans de transport (Renfe), per la 
competència  (globalització) i perquè no es 
generen beneficis 4 

Millorar competitivitat, generar 
mecanismes compensatoris de 
la globalització, millorar la xarxa 
de transport i màrqueting del 
territori 

-El sector terciari no contracta, o dona 
contractes per temporades (estacional, pel 
turisme), per la manca de beneficis i per els 
costos (normativa)  

Afavorir la contractació no 
estacional 

-El sector primari no contracta lo suficient, o 
ho fa puntualment o sense contracte , perquè 
no és rendible, els preus són marcats per  
una forta competència  degut a la importació. 
No és rendible pel control del mercat per les 
distribuïdores degut a una manca de poder i 
autonomia, així com a la legislació comercial. 
Tampoc ho és per la normativa i costos.  

Contractació 

*Contractes precaris i temporals 5  

* Desvaloració de la formació ocupacional 3 
Valoritzar la formació 
ocupacional 

- Saturació del mercat de treball del territori 
en àmbits concrets 4 

Incloure al jovent en formació 
tècnica vinculada al mercat de 
treball 

Automatització 

- Mecanització i automatització estan 
substituint les operacions bàsiques que eren 
ocupades per operaris sense estudis o amb 
estudis elementals 5  

-Cada vegada hi ha gent més qualificada que 
a vegades ocupa llocs de feina operatius 5 

Reduir la bretxa competencial 
amb el jovent més qualificat 
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4. LEGAL 

L’àmbit del jovent s’ha classificat en dos subàmbits dels quals s’han analitzat les seves 

causes. És a dir, el jove que queda exclòs del mercat de treball és per: 

  Tràmits: requisits d’accés a la feina i/o manca d’agilitat en l’homologació d’estudis. 

  Contractació: hi ha una percepció de l’incompliment de contractació de persones 

amb discapacitat. 

*Nota: cal esmentar que la (P*) significa puntuació per ordre d’importància de menys a 

més sent els intervals de 0-5 punts, aquesta puntuació la van  realitzar a l’ETR Treball i 

ocupació. 

Àmbit Subàmbit Causes P* Objectius 

Aspectes 

Legals 

Tràmits 

Requisits d’accés a la feina   

Manca d'agilitat en la homologació 

d'estudis   

Contractació 

Percepció de l’incompliment de 

contractació de persones amb 

discapacitat   

 

Cal esmentar que aquest àmbit no es va treballar a l’ETR de treball. 
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RECURSOS DE LA CIUTAT 

Dins el procés comunitari a Tortosa es troba l’ETR Treball i Ocupació el qual busca 

contribuir a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i al desenvolupament 

professional, laboral i econòmic de la comunitat mitjançant estratègies de treball, 

ocupació i formació. 

 

Aquest ETR està conformat per diversos professionals relacionats amb els àmbits 

empresarials, laborals, formatius, a continuació s’enllisten als participants: 

 ACISI-Fites Ebre 

 Departament de Serveis de l’Ajuntament de Tortosa 

 CFO i Viver d’empreses de Tortosa 

 Servei d’Ocupació de Catalunya, Terres de l’Ebre 

 Consell Comarcal del Baix Ebre 

 Baix Ebre Innova 

 Cambra de Comerç de Tortosa 

 Associació de Dones Empresàries 

 Ensenyament Terres de l’Ebre 

 Universitat Rovira i Virgili, Campus Terres de l’Ebre 

 Institut de l’Ebre 

 UGT 

 Grup Esplai Blanquerna 

 Fundació Gentis 

 

La seva funció és vincular i fer confluir al procés comunitari les diverses iniciatives de 

desenvolupament econòmic local que es presenten al territori des de diferents entitats i 

institucions. 
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PLANTEJAMENTS D’ACCIONS I RESULTATS D’ENQUESTES 

A finals del 2019 es va convocar a l’ETR de Treball i Ocupació per participar en el 

plantejament d’accions per a resoldre la problemàtica de l’exclusió del mercat de 

treball d’alguns joves amb el perfil esmentat. A l’inici de la sessió es van explicar els 

antecedents, les problemàtiques detectades i la seleccionada i els àmbits causals que 

la conformaven. Posteriorment es van formar dos grups per treballar amb el context 

sociofamiliar del jovent i el seu mercat de treball, amb les seves causes i objectius. 

Finalment van haver propostes d’accions per contribuir a la reducció de la  

problemàtica en qüestió.  

Les accions que finalment es desenvoluparan donen resposta a les accions ja 

executades en l’anterior Pla Local de Joventut, incloent-hi aquesta aportació 

interdisciplinar que hem anat anomenant. A més de les accions ja consolidades a la 

ciutat donant una visió multidimensional de tot el treball que es porta fent per diferents 

àmbits de treball, agents de ciutat i entitats del municipi. 

Aquestes propostes venen recollides al final del document amb l’anomenat: 

PROGRAMA TRANSVERSAL D’ACCIONS. El qual queda estructurat a la pàgina 137 

d’aquest document.  
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RESPOSTES DE LES ENQUESTES. PLJ 2021-2025 

1. Tens dificultats o has trobat dificultats per trobar feina? 

Dels joves que treballen o han treballat algun cop el 43,8% manifesten haver tingut 

alguna problemàtica alhora d’accedir al mercat laboral, i tant sols un 14,6% manifesten 

no tenir-n’hi cap, mentre que el 41% ens indica que encara no han entrat a formar part 

del mercat laboral, coincidint amb el percentatge de joves que encara està estudiant i 

per franja d’edat dels 15 als 19 anys. 

 

De les persones joves que manifesten haver tingut dificultat en l’accés al món laboral 

se’ls va preguntar: 

2. Què creus que et dificulta accedir al món laboral?  

A) No haver acabat els estudis reglats 
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El 51% està a favor que no tenir estudis podria ser una dificultat (en més o menys 

grau), enfront al 31,5% que no creuen que aquesta causa sigui una dificultat per 

accedir al món laboral, i un 15% no contesten. 

B) Manca de formació específica per al lloc de feina 

 

 

 

 

 

 

 

El 58,30% està a favor que no tenir una formació específica per al lloc de feia a ocupar 

podria ser una dificultat (en més o menys grau), enfront al 24,4% que no creuen que 

aquesta causa sigui una dificultat per accedir al món laboral, i un 17,30% no contesten 

 

C) Manca d’experiència laboral 
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El 73,20% està a favor que no tenir experiència laboral podria ser una dificultat (en 

més o menys grau), enfront al 11,8% que no creuen que aquesta causa sigui una 

dificultat per accedir al món laboral, i un 15% no contesten 

D) Sense ofertes del meu àmbit: 

 

 

 

 

 

 

El 64,60% està a favor del fet de no haver ofertes laborals suficients podria ser una 

dificultat d’accedir al mercat laboral (en més o menys grau), enfront al 18,10% que no 

creuen que aquesta causa sigui una dificultat per accedir-hi, i un 17,30% no contesten 

  

E) Desconeixement d'eines de recerca de feina: 
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El 43.30% està a favor que els desconeixement de les eines de recerca de feina podria 

ser una dificultat d’accedir al mercat laboral (en més o menys grau), enfront al 40,20% 

que no creuen que aquesta causa sigui una dificultat per accedir-hi, i un 16,50% no 

contesten. 

F) Afrontar una entrevista de treball: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 49.50% està a favor que no saber afrontar una entrevista de feina podria ser una 

dificultat per accedir al mercat laboral (en més o menys grau), enfront al 33,80% que 

no creuen que aquesta causa sigui una dificultat per accedir-hi i un 16,50% no 

contesten. 

G) Sense dificultats per accedir al mon laboral: 
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El 19.70% està a favor que no han trobat dificultats per accedir-hi (en més o menys 

grau), enfront al 48,80% que no estan d’acord, ja que si han tingut dificultat, i un 31.5% 

no contesten. Aquesta dada ens corrobora que els joves si que tenen dificultat per 

accedir al mercat laboral. 

  

ALTRES DIFICULTATS QUE MANIFESTA EL JOVENT ENQUESTAT PER 

ACCEDIR AL MÓN LABORAL 

 El carnet de conduir i els idiomes 

 El racisme 

 El salari que pugues guanyar i que et pugues mantenir a tu mateixa 

 En moltes empreses es molt difícil entrar si no coneixes algú que hi treballa. El tema de 

la garantia juvenil no trobo que funcioni bé, ja que, et demanen no treballar ni estudiar 

per a poder inscriure't, actualment ningú està a casa sense fer res... Les ofertes per a 

joves demanen experiència i molt requisats, en canvi, les ofertes com ara el 30 plus 

tenen menys requisits. 

 Falta d'una plataforma on trobar feina. 

 L’exigència d’autònoms que acabes fent de fals autònom. 

 Més feina per als joves. 

 Que els contractes de treball siguin arcaics i amb el pas del temps no s'actualitzin. 

Llavors, no està tota la plantilla al mateix nivell ni cobrant els mateixos objectius. Ja que 

la gent amb més antiguitat és la mateixa que no cobra objectius (per ser aquests una 

invenció de l'època actual i recent de les dues últimes dècades). 

 Sobretot la poca oferta de feina en àmbits més qualificats 

QUADRE RESUM. DIFICULTATS PER ACCEDIR AL MÓN LABORAL 

73.20% 

 

Manca d’experiència laboral 

64.60% 

 

Sense ofertes del meu àmbit 

58.30% 

 

Manca de formació específica per al lloc de feina 

51% 

 

No haver acabat els estudis reglats 

49.50% 

 

Afrontar una entrevista de treball 

43.30% 

 

Desconeixement d'eines de recerca de feina 
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ÀMBIT HABITATGE 

 

ANTECEDENTS 

El procés de transició domiciliària, abandonar la casa de la família d'origen i establir-

se en una nova llar, esdevé una etapa cabdal en la transició cap a la vida adulta. De 

fet, es percep com el punt de culminació en el procés d'emancipació de les persones 

joves. Per tant l'accés a l'habitatge i la independència de la família d'origen 

representa un punt d'inflexió en les trajectòries d'emancipació de la vida adulta. 

Tot i considerar que el procés d'emancipació inclou altres dimensions que van més 

enllà de l'establiment de la pròpia llar, no deixa de ser significatiu el fet que l'accés a 

l'habitatge a partir del qual s'articula el procés d'emancipació residencial tingui un 

paper protagonista. En aquesta línia, l'habitatge i en concret l'accés a l'habitatge són 

un aspecte fonamental en les transicions juvenils i per tant, hauran de tenir un paper 

destacat en el conjunt de polítiques d'emancipació juvenil. 

Malgrat aquesta importància de les polítiques d'habitatge en el conjunt de polítiques 

d'emancipació, en les darreres dues dècades les condicions de l'accés a l'habitatge 

han estat regides per les normes del mercat privat de manera que el pes de les 

polítiques públiques ha estat més aviat discret. L'emancipació de les persones joves, 

doncs, ha anat a remolc de les normes que marcava el mercat d'habitatge (PNJCat 

2020). 

És en aquest marc de referència que l’àmbit d’habitatge tampoc ha estat una prioritat 

en les polítiques municipals, i per tant al grup de treball en joves tampoc vam analitzar 

aquest eix, però si en canvi que es va fer un treball intens amb l’ETR d’Habitatge. 
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PROBLEMÀTIQUES ANALITZADES 

Durant la sessió que es va dur a terme amb l’ETR d’habitatge, es van estudiar les 

problemàtiques detectades amb la participació de 12 professionals del sector: 

 Tenir una feina no assegura, no tenir solvència econòmica (precarietat laboral). 

 La necessitat d’emancipar-se depèn de l’edat del jovent. 

 La pèrdua d’habitatge familiar/propi dels joves pot derivar en problemàtiques de 

salut. 

 Dificultats dels joves per llogar un pis si no es té un aval. Els joves que no tenen 

família tenen molts problemes per aconseguir llogar un pis 

 L’administració no respon a la problemàtica actual de pisos buits. 

 Els bancs prefereixen pagar les multes per tenir els pisos buits que llogar-los a 

preus baixos. 

 

Un cop analitzades, l’ETR Habitatge va concloure que LA DIFICULTAT D’ACCÈS A 

L’HABITATGE es podria redefinir i finalment les problemàtiques que van acordar foren: 

1. Poca oferta de pisos de lloguer accessibles a joves i existència de pisos buits 

procedents d’entitats bancàries i particulars. 

2. El model entès de la cultura de l’habitatge ha quedat obsoleta. Necessitat d’un 

canvi de mentalitat i establir noves fórmules d’emancipació. 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA SELECCIONADA 

En l’ àmbit de l’habitatge s’han identificat dos problemàtiques, on s’han analitzat les 

possibles causes i els objectius a aconseguir, així com possibles accions a 

desenvolupar.  

Línia de treball: Dret a un habitatge digne 

REPTES 

1. Promoció de les iniciatives que plantegin noves modalitats d'accés i tinença dels 

habitatges sostenibles  

2. Facilitar l'accés als ajuts extraordinaris per a pagament de quotes de lloguer o 

hipotecàries covid-19.  
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Àmbit Subàmbit Causes Objectius 

 

 

 

 

 

Accés a un 

habitatge 

digne 

 

1. Existeix la necessitat 

de promoció i activació 

dels pisos buits existents 

a la ciutat, tant per part 

de les entitats bancàries 

com dels propis 

particulars. 

 

-Mentalitat obsoleta.-Especulació.-

Desinterès administracions.-Crisi 

econòmica.-Els tenedors de pisos 

buits no són conscients de la 

problemàtica, poca 

sensibilitat/voluntat.-L’administració 

local no genera un pla de solucions 

al respecte.-Hi ha demanda d’accés i 

els lloguers són molt cars.-Seguretat 

jurídica per al propietari. 

 

-Millorar l’accés a 

l’habitatge als joves, en 

particular, a col·lectius 

vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

2. El model entès de la 

cultura de l’habitatge ha 

quedat obsolet. 

Necessitat d’un canvi de 

mentalitat i establir 

noves fórmules 

d’emancipació. 

 

 

 

 

-Sistema actual obsolet. No és 

viable. 

-No hi ha accés a l’habitatge. 

-Tradició local de compra. 

-Poca cultura de mobilitat. 

-Poc coneixement d’alternatives. 

 

-Coneixement 

d’alternatives. 

-DRET a l’Habitatge 

REAL. 

-Canvi de mentalitat. 

-Ampliar opcions 

d’aconseguir habitatge. 

-Fomentar noves 

formes d’habitatge. 
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ANÀLISI DE LES DADES QUANTITATIVES PER LA DIFICULTAT A 

L’HABITATGE 

Fins ara es desconeixia el nombre d'habitatges que estaven en mans dels bancs 

després de produir-se una execució hipotecària. Arran del Decret llei 1/2015, de 

mobilització del parc d'habitatges provinents d'execucions hipotecàries, els bancs 

proporcionen aquestes dades a l'Agència Catalana de l'Habitatge que les recull al 

Registre d'Habitatges Buits. 

A la Comarca del Baix Ebre hi ha un total de 46.636 habitatges, dels quals 7.620 estan 

buits. La majoria d’aquests pisos, gairebé un 67%, estan en mans d’entitats bancàries. 

Per altra banda, la taxa d'emancipació de persones joves d'entre 16 a 29 anys a 

Catalunya del segon trimestre de 2020 se situa en un 23,8%. Un lleuger descens 

respecte les dades d’altres anys. 

Gràfic 2.16. EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA TAXA D'EMANCIPACIÓ (%) A 

CATALUNYA 

 

 

Això pot ser degut a molts factors. És evident que la crisi econòmica i la realitat del 

teixit laboral a les Terres de l’Ebre dificulta encara més l’accés a l’habitatge. La mitjana 

del preu del lloguer a les Terres de l’Ebre és de 472€ mensuals. Tenint en compte les 

circumstàncies econòmiques del territori, és plausible pensar que el preu de l’habitatge 

és car. 
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Per poder emancipar-se, un jove de les Terres de l’Ebre hauria d’invertir una mitjana 

de 5.600€ a l’any només en despeses de lloguer sense tenir-hi en compte les 

despeses derivades de l’habitatge (llum, aigua, manteniment etc). El preu del lloguer 

fluctua entre els 400€ i 500€ de mitjana, amb zones més cares i més econòmiques. 

 

És important assenyalar que s’ha produït un increïble descens dels ajuts en l’habitatge 

als joves. L’any 2009 un 79% dels joves van poder accedir a ajudes d’habitatge i en 

canvi al 2015 (les últimes dades disponibles) només van poder accedir-hi un 2,5%. Pot 

ser indicatiu d’un canvi de tendència política o dels interessos pel que fa a 

l’emancipació juvenil. 
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Una altra dada significativa és que el 71% dels joves de Catalunya viuen de lloguer, 

vers un 29% que té habitatge en propietat. A les Terres de l’Ebre és lleugerament 

inferior, amb un 61% dels joves que viuen de lloguer, degut principalment a què molts 

d’ells tenen famílies amb segones residències. 

 

El motiu principal pel qual els joves continuen vivint de lloguer és degut al preu de 

venda dels habitatges juntament amb la precarietat laboral i salarial. El 70% del jovent 

enquestat consideren el preu de l’habitatge la primera raó per no deixar el lloguer. I el 

20% consideren la precarietat laboral i salarial la principal causa. 
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Font: Enquesta a la Joventut Catalana, 2017. Generalitat de Catalunya. Departament d’afers socials i família. 

 

L'àmbit de l'habitatge, tant Tortosa com la resta de Catalunya, ha sofert en els 

últims anys una forta crisi, fet que dificulta l'adquisició d'aquests. A més a més, 

cal sumar-li la crisi hipotecària on la manca de crèdit agreuja més la 

inaccessibilitat del jovent a l'emancipació. 

La manca de facilitats del mercat immobiliari sumat a les condicions de precarietat 

laboral que pateixen els i les joves a tota Catalunya no són les condicions més 

favorables per emancipar-se i començar un projecte autònom de vida. En aquest 

sentit, es fa especial referència al registre de pisos buits que té Tortosa amb una 

taxa relativament elevada, i que coincidint amb les demandes d'alguns participants 

als col·loquis de l'elaboració d'aquest Pla, serien una alternativa per aquell jovent 

que precisa d'un lloguer amb preus més assequibles que els del mercat immobiliari 

convencional, per donar el primer pas cap a l'emancipació. 

Cal destacar que la Borsa Jove d'Habitatges de Tortosa s'ha consolidat com a eina 

positiva a l'hora de facilitar l'accés a l'habitatge a la població jove. Per aquest fet, és 

important invertir esforços en la potenciació d'aquesta com a eina per promocionar 

habitatges de lloguer social. 
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RECURSOS DE LA CIUTAT 

ETR HABITITATGE, ha estat constitut amb la finalitat de millorar la realitat existent 

respecte la identificació, la priorització i la capacitat de donar resposta a les situacions 

de risc d’exclusió residencial. La seva funció és promoure models alternatius d’accés a 

l’habitatge i impulsar conjuntament un projecte innovador que contribueixi a mitigar les 

situacions de pobresa energètica des d’un enfocament de perfil preventiu i comunitari. 

Participants en l’espai tècnic: 

 Ajuntament de Tortosa 

 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

 Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya demarcació Terres de l’Ebre 

 Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics, Enginyers d’Edificació Terres de 

l’Ebre 

 Fundació Gentis 

 PAH Terres de l’Ebre 

 Energia per la Igualtat 

 Arquitecte autònom 

 Càritas Interparroquial de Tortosa 

 Creu Roja Tortosa 

 Grup Esplai Blanquerna 

 ACISI 
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PLANTEJAMENT D’ACCIONS I RESULTATS DE LES ENQUESTES 

A finals del 2019 es va convocar a l’ETR d’Habitatge a participar en el plantejament 

d’accions per a resoldre la problemàtica. A l’inici de la sessió es van explicar els 

antecedents i les problemàtiques detectades, les quals es van reformular. 

Posteriorment es van formar sis grups que van treballar les dues problemàtiques 

establertes on van analitzar quines serien les millors accions per abordar-les, es van 

analitzar les causes i es van establir els objectius a treballar. Finalment es van fer 

propostes d’accions per contribuir a la disminució d’aquestes problemàtiques. 

 

Les accions que finalment es desenvoluparan donen resposta a les accions ja 

executades en l’anterior Pla Local de Joventut, incloent aquest aportació 

interdisciplinar que hem anomenat, a més de les accions ja consolidades a la ciutat, 

donant una visió multidimensional de tot el treball que es porta fent per diferent àmbits 

de treball, agents de ciutat i entitats del municipi. 

Aquestes propostes venen recollides al final del document amb l’anomenat: 

PROGRAMA TRANSVERSAL D’ACCIONS. El qual queda estructurat a la pàgina 144 

d’aquest document.  
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RESPOSTES DE LES ENQUESTES. PLJ 2021-2025 

1.T’agradaria independitzar-te i trobes difícil l’accés a l’habitatge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58,30% troben difícil accedir a un habitatge, enfront del 11% que no han tingut 

dificultat. El 30,7% de les persones enquestades encara no s’ho han plantejat. 

 

A) No he trobat cap obstacle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24,3% no han trobat cap obstacle en aconseguir un habitatge, enfront del 49,6% 

que si que han trobat obstacles i el 26,0% de les persones enquestades que encara no 

han arribat a aquesta etapa.  
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B)  Preu habitatge massa elevat: 

 

El 71,6% de les persones enquestades afirmen que el preu dels habitatges és massa 

elevant, enfront del 7,8% que creuen que no ho és i el 20,5% que no ho saben. 

 

C) Manca de treball estable i salaris baixos: 

 

El 57,4% de les persones enquestades afirmen que els tràmits i/o requisits per 

aconseguir habitatge són abusius, enfront del 13,4% que pensen el contrari i el 29,1% 

que no opinen.  
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ALTRES PROBLEMES I/O OBSTACLES QUE VULGUIS AFEGIR A L’HORA 

D’ACCEDIR A L’HABITATGE I QUE T’AFECTIN A TU O AL TEU ENTORN 

  A Tortosa hi ha molt habitatge deshabitat on es podrien buscar solucions òptimes. 

 A vegades els propietaris són molt selectius i els fa por llogar a gent jove. 

 Contracte fix, nacionalitat espanyola (molts no volen estrangers). 

 Desconeixement d'alguns procediments, gestions o documentació necessaris. 

 El preu del lloguer és excessiu per ser una ciutat tan petita. No hi ha un control dels preus de 

renda i hi ha un límit massa elevat. 

 Habitatges amb mal estat a preus desorbitats. 

 L'origen de la persona o la nacionalitat. 

 Racisme, classisme i la inhabitabilitat de molts dels habitatges existents. 

 

 

QUADRE RESUM. DIFICULTATS PER ACCEDIR A UN HABITATGE 

71.70% Manca de treball estable i salaris baixos 

71.60% Preu habitatge massa elevat 

66.90% Falta d’ajudes per a joves 

65.40% Insuficient oferta d’habitatge de lloguer 

58.30% Difícil l’accés a l’habitatge 

57.40% Tràmits i/o requisits abusius 

24.30% No he trobat cap obstacle 
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77 
 
 

 

ÀMBIT SALUT 

 

ANTECEDENTS 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com "l'estat complet de 

benestar físic, mental i social, i no tan sols l'absència d'afeccions o malalties" 

(Preàmbul de la Constitució de l'organització Mundial de la Salut, 1948). Aquesta 

definició de salut, que sobrepassa l'enfocament purament biomèdic, té conseqüències 

importants en la definició de les polítiques de salut en tant que atorga un caràcter 

multidimensional (salut física, mental i social) a l'estat de salut i, per tant, a allò que 

es pot definir com saludable o no. 

Durant 2016 a Tortosa, per l’elaboració de la diagnosi del Pla Local de Joventut, es 

van realitzar diferents col·loquis a joves, tècnics/ques de joventut i polítics, amb 

aquesta informació es van definir eixos, problemàtiques i accions del Pla Local de 

Joventut 2016 – 2020. 

Durant el 2018 i 2019, el grup de treball de l’àmbit de salut conformat per tècnics/ques 

de la Direcció General de Joventut a les Terres de l’Ebre i Oficina Jove del Baix del 

Baix Ebre van estudiar les problemàtiques detectades al 2016, per tal d’analitzar-les,  

redefinir-les i transformar-les. Posteriorment van seleccionar una problemàtica 

considerant com criteri l’impacte i les conseqüències en el jove i la comunitat. Una 

vegada va estar triada la problemàtica, es van analitzar per àmbits les seves causes, 

per a finalment fer un plantejament de accions proposades per l’ETR SALUT. A 

continuació es descriuen les etapes esmentades. 

 

PROBLEMÀTIQUES ANALITZADES 

Durant el 2018 i 2019 el grup de treball de l’àmbit d’educació va analitzar les 

problemàtiques detectades, ha estat un treball minuciós,  on s’han analitzat les 

diferents visions d’aquestes problemàtiques a la ciutat de Tortosa, a més d’incorporar i 

validar aquestes problemàtiques pel ETR Salut amb la participació de més de 12 
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professionals de l’àmbit de la salut. Aquestes problemàtiques s’han classificat de la 

següent manera. 

 Conductes de risc: Pràctiques sexuals i conducció temerària 

- Consum de substàncies. 

- Violències 

- Estat personal deficitari. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA SELECCIONADA 

En l’àmbit de Salut es va seleccionar la problemàtica, Conductes de risc: Pràctiques 

sexuals i conducció temerària on s’han analitzat les possibles causes, subcauses i 

els objectius a aconseguir, on queden reflectides en el següent quadre el qual dividim 

en: Sexualitat, Conducció, Addiccions i Violència, tenint unes subcauses i objectius 

comuns.  

Línia de treball: Garantia de salut i benestar 

REPTES 

1. Prevenció i acompanyament davant el risc d’augment d’addiccions.  

 
2. Reforç i impuls dels programes de prevenció de la salut sexo afectiva amb 

perspectiva de gènere,  identitats sexuals, emocionals, etc. 
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Àmbit Subàmbit Causes Objectius 

1.Sexualitat 
2.Conduccio  
3.Addiccions  
4.Violència 

1.Relacions 
sexuals sense 
protecció  
2.Conducció 
temerària  
3.Consum de 
substancies 
nocives  
4.Comportaments 
violents 

Informació deficitària  

Manca d'autoestima 

-Proporcionar 
un estat 
personal 
equilibrat, 
potent, 
empoderat, 
energètic, 
invulnerable, 
resilient i amb 
autoestima. 

Manca de consciència de risc 

-Conscienciar 
sobre els riscos 
de les 
conductes. 

Pressió social 

-Disminuir la 
pressió grupal 
-Fomentar 
l'acceptació en 
les diferències 
per part dels 
grups 
-Promoure que 
les normes 
siguin 
negociables 
-Augmentar la 
resistència a la 
pressió 
-Generar 
conductes 
sanes dins la 
pressió grupal. 

Manca de models i referents 
saludables  
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ANÀLISI DE LES DADES 

La joventut és una etapa en que es defineixen bona part dels processos que 

determinaran les condicions de vida futures. Per tant, quan parlem de joves i salut no 

hauríem de limitar-nos al tractament de les condicions de salut presents, sinó als 

hàbits i comportaments que tindran uns o altres efectes en les condicions de salut 

futures. Aquesta afirmació considera dues tipologies de polítiques de salut: la 

prevenció de conductes de risc i la promoció d'hàbits saludables. 

D'altra banda, l'estat de salut de les persones joves resulta determinant en la 

definició de les oportunitats educatives, laborals i de relació amb l'entorn. 

L'accés als recursos educatius, així com el mateix desenvolupament de la trajectòria 

educativa, tindrà molt a veure amb les condicions físiques i psicològiques de la 

persona que li permeten desenvolupar la trajectòria educativa en una o altres 

condicions. Així mateix, les oportunitats i condicions laborals estaran també 

determinades per les condicions de salut, i alhora tindran uns efectes sobre aquesta. 

Les dades més significatives de salut jove les trobem en dos àmbits: salut mental i 

conductes de risc (especialment pel que fa al consum de drogues). 

A Catalunya, un 4,7% de la població menor de 18 anys ha estat atesa en algun centre 

de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), és a dir uns 65.221 infants, adolescents i 

joves. I d’aquests menors atesos, un de cada vuit tenen un diagnòstic de trastorn 

mental greu. 

En general, han augmentat els recursos dirigits als infants i jovent en el camp de la 

salut mental. Una altra dada significativa és que una de cada 7 persones ateses per 

un CSMA té un nivell socioeconòmic molt baix. 
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ATENCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL EN INFANTS I JOVES 2016-20 

 

Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya 

Pel que fa als diagnòstics mèdics infantils en termes de salut mental a Catalunya, 

trobem la següent classificació: 

Gràfic 1. Indicadors dels CSMIJ de Tortosa en relació a les persones ateses amb 

els diferents trastorns de salut mental 2020 

 

Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya  
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Tal com ens mostra la graella podem observar que dins de la població juvenil el casos 

que més destaquen per l’alt índex de persones joves afectades és pel trastorn del 

TDAH, amb un 63.4%. 

Al llarg de l’any 2017, 66.501 persones van ser ateses en algun CSMIJ, un 5% més 

que a l’any 2016. De les persones ateses, el 36,4% van ser nenes i 63,6% nens. La 

mitjana de visites anuals de la població atesa va ser de 6,3 (6,2 en nenes i 6,4 en 

nens), i s’ha mantingut estable en els darrers anys. El 9% de les persones menors 

ateses en un CSMIJ presenten un nivell socioeconòmic molt baix. 

En relació amb el grau de seguiment, els pacients amb trastorn de l’espectre autista 

són els que presenten valors més elevats. Concretament el 84,9% dels pacients 

visitats l’any 2016 amb aquest diagnòstic han continuat atenent-se en el CSMIJ durant 

el 2017 (83,0% de les nenes i el 85,3% dels nens). Després del (TEA) trastorn de 

l’espectre autista, els pacients amb TDAH són els que tenen més grau de seguiment 

(77,1%). Els pacients amb menor grau de seguiment són els que pateixen un trastorn 

de la conducta alimentària (56,5%).  

Una tercera part dels pacients del CSMIJ han consumit algun fàrmac per a la salut 

mental durant el 2017 (30,5% de les nenes i 35,8% dels nens). En els darrers 2 anys 

s’observa una lleugera tendència a la disminució d’aquest indicador. Entre els pacients 

del CSMIJ amb diagnòstic de TDAH, el 63,7% han consumit algun psicofàrmac durant 

el 2017 (61,9% en nenes i 64,3% en nens). 

Entre els que tenen diagnòstic de TEA, el percentatge es del 42,3% (43,1% en nenes i 

42,2% en nens). 
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Gràfic 2. Principals indicadors segons diagnòstic seleccionat CSMIJ 2017 
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Taula. PREVALENÇA DEL CONSUM DE NOVES SUBSTÀNCIES PSICOACTIVES 

ALGUNA VEGADA A LA VIDA, ENTRE ELS ESTUDIANTS D'EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA DE 14 A 18 ANYS (%) A CATALUNYA 2016-17 

 

 

Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya 

Pel que fa a les conductes de risc del jovent, es realitza l'Enquesta sobre ús de 

Drogues d'Educació Secundària a España (ESTUDES) cada curs escolar, de forma 

que les dades que es presenten en aquesta taula són del curs 2018-19. Mitjançant 

aquestes dades es realitza un informe especificant els resultats a Catalunya. 

Des de 2010, la percepció de risc del cànnabis és menor que la del tabac. El consum 

d’alcohol recent descendeix (del 67% al 58,5%), però augmenten les borratxeres en 

l’últim mes (el 24,3% davant el 21,8%). 

 



 
 

 

85 
 
 

 

Per primera vegada, l’enquesta recull el consum de videojocs: el 82,2% diu haver jugat 

a videojocs en l’últim any. L’ús compulsiu d’internet s’ha estabilitzat en un 20%. 

 

El consum de cocaïna arriba a mínims històrics: menys d’un 1% dels joves reconeix 

haver-la consumit en l’últim mes. El 48,4% dels estudiants de 14 a 18 anys ha provat 

cigarretes electròniques, davant el 20,1% de 2016. 
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Tal i com es pot observar en aquesta taula, la droga més consumida en totes les 

franges d'edat, sigui una vegada a la vida com en els últims 12 mesos, és l'alcohol, 

que dels 14 als 18 anys va augmentant el nombre de consumidors regularment fins 

arribar al 93,9% (alguna vegada a la vida) i al 90,9% (alguna vegada durant els últims 

12 mesos). 

Seguidament apareix el tabac i el cànnabis, que també tendeixen a augmentar els 

consumidors amb l'edat. El número de joves que han consumit tabac alguna vegada 

en els darrers 12 mesos, per exemple, passa del 25,2% a l'edat de 14 anys, al 52,6% a 

l'edat de 18 anys, mentre que el cànnabis passa del 19,2% a l'edat de 14 anys, al 

43,4% a l'edat de 18 anys. 

Una dada important que permet conèixer la conscienciació del jovent és la percepció 

del risc del consum de drogues. La conscienciació entre el jovent ha augmentat 
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considerablement en tots els camps. Com aspectes a destacar es pot anomenar la 

diferència entre el risc percebut pel consum de cànnabis, que en el cas de ser 

esporàdic és considerat perillós per un 40% del jovent, mentre que si és habitual ho és 

per a un 78% l'any 2016. 

També és important saber que la conscienciació de risc per consum esporàdic de 

drogues com la cocaïna o l'èxtasi ha augmentat considerablement, ja que al 2012 poc 

més de la meitat dels i les joves ho assimilaven com una conducta de risc. Al 2014 la 

percepció de risc pel consum esporàdic d'aquest tipus de substàncies oscil·la entre el 

65% - 70% del jovent. 

En canvi al 2016 la percepció de risc en consum esporàdic de drogues com la en 

cocaïna i l’èxtasi era del 57%- 55% però si el consum és habitual la percepció 

augmenta considerablement, en la cocaïna un 75,4% i en l’èxtasi un 70,5%. 

Una altra de les vessants que preocupa i que és necessari treballar especialment des 

de l'educació, és la violència masclista. L’any 2013 el 7,9% de les persones joves van 

considerar que havien estat víctimes d’un fet delictiu violent en l’àmbit de la seguretat 

personal. S’ha considerat oportú incloure aquest indicador per la intuïció que la 

població juvenil és la principal víctima d’aquest tipus de delictes, sovint associats a 

contextos típicament juvenils (oci nocturn, escola i voltants, etc.). I, de fet, si ho 

contrastem amb la proporció de persones de més de 29 anys que van considerar 

haver estat víctimes d’un delicte d’aquest tipus, la diferència és important, un 2,9%. 

RESULTATS DE CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA ATESOS EN ELS SERVEIS 

SANITARIS A LA REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L’EBRE 

En el següent apartat es presenten els principals resultats sobre la magnitud dels 

casos de violència masclista atesos en els serveis sanitaris a la Regió Sanitària Terres 

de l’Ebre durant el 2018. 

Aquests resultats volen proporcionar una mirada preliminar del fenomen de la violència 

masclista des de les dades de salut. Representen una primera oportunitat per 

aproximar-nos al fenomen, amb una mirada territorial, i poder avançar en la millora de 

la recollida de la informació i el seu tractament per a posteriors anàlisis. Amb les dades 

extretes pel mon real (Real World Data) dels sistemes d’informació sanitaris de l’any 
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2018 s’ha examinat la informació relativa a la violència masclista per a la Regió 

Sanitària Terres de l’Ebre. 

En aquesta secció es presenta l’anàlisi descriptiva per a les dones de 15 anys o més 

amb un diagnòstic de violència masclista i les seves característiques demogràfiques i 

socioeconòmiques. Així mateix s’inclouen les prevalences de violència masclista en la 

població per a les característiques anteriors. 

D’altra banda, per a les dones de 15 anys o més amb un diagnòstic de violència 

masclista diagnosticat a qualsevol recurs sanitari s’han revisat les patologies més 

freqüents diagnosticades a l’atenció primària i calculat la freqüentació de visites per 

aquest recurs. 

L’any 2018, a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre 109 dones de 15 anys o més ateses 

en els serveis sanitaris tenen un diagnòstic de violència masclista. Aquestes dones 

van ser ateses principalment a Urgències (54,1%) i a l’Atenció Primària (46,8%) i 

l’edat mitjana va ser de 38,5 anys (amb una desviació estàndard de 15,2). 

En aquest gràfic es mostra la distribució de les dones per a la Regió Sanitària Terres 

de l’Ebre segons els grups d’edat.   

Gràfic. Percentatge i nombre de dones de 15 anys o més amb diagnòstic de 

violència masclista per grups d’edat. Regió Sanitària Terres de l’Ebre. 

 

 

 Font: Avaluació del protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya a la Regió   
Sanitària Terres de l’Ebre. 
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L’indicador de violència masclista recull les dones ateses per qualsevol tipus de 

violència masclista en els diferents àmbits, per grups d’edat, per país d’origen i pel 

nivell socioeconòmic tot emmarcat dintre de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, 

tot i així no queden incloses les que no ho denuncien o no són ateses. 

Com podem observar un 30% de les dones ateses tenen més de 30 anys i un 23,9% 

són entre 22 i 30 anys, amb un 7,3% menors de 15 anys. 

Pel que fa a les prevalences, per cada 10.000 dones de 15 anys o més a la Regió 

Sanitària Terres de l’Ebre 14,4 dones tenien un diagnòstic de violència masclista 

al 2018. 

Al següent Gràfic  es mostren les prevalences de la violència masclista en les dones 

per grups d’edat. La major prevalença de casos, com s’observa, es dona entre les 

edats de 20 a 40 anys. Pel que fa al nivell socioeconòmic la prevalença en les dones 

en situació de vulnerabilitat és la més elevada (66,7 dones per cada 10.000 dones 

ateses als serveis sanitaris de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre l’any 2018). En 

general, per aquesta regió sanitària, la prevalença disminueix a mesura que 

incrementa el nivell de renda. 

Gràfic. Percentatge i nombre de dones de 15 anys o més amb diagnòstic de 

violència masclista per país d’origen, Regió Sanitària Terres de l’Ebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Avaluació del protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya a la Regió 

Sanitària Terres de l’Ebre. 
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Gràfic. Percentatge i nombre de dones de 15 anys o més amb diagnòstic de 

violència masclista per nivell socioeconòmic, Regió Sanitària Terres de l’Ebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Avaluació del protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya a 

la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. 

 

Gràfic 4. Prevalença de la violència masclista en dones de 15 anys o més per 

grups d’edat, Regió Sanitària Terres de l’Ebre.  

 

Font: Avaluació del protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya a la Regió 

Sanitària Terres de l’Ebre. 
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RECURSOS DE LA CIUTAT 

S’ha treballat amb L’ETR DE SALUT COMUNITÀRIA. La seva funció és desenvolupar 

i vincular la salut comunitària en determinats projectes, accions i programes del procés 

comunitari: Tallers famílies, Pla formatiu Adolescents i Joves Migrats Sols. 

PARTICIPANTS EN L’ESPAI TÈCNIC DE RELACIÓ DE SALUT COMUNITÀRIA 

Entitats/Institucions i Recursos i Serveis 

 Ajuntament de Tortosa 

 Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona 

 Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona 

 Creu Roja Tortosa 

 ACISI- Fites Ebre 

 Consell Comarcal del Baix Ebre 

 Grup Esplai Blanquerna 

 

Recursos específics 

 Cap Temple Psicologia/Sexualitat 

 SOAF CC (Consell Comarcal): Acompanyament familiar Adolescents (SOAF CC) 

 Serveis SALUT Mental Terres de l’Ebre  

 SAI i Servei d'Atenció Integral LGTBI del Baix Ebre: sai.lgtbi@baixebre.cat. 

977445308 

 CSMIJ Centre de Salut Mental Infantil y Juvenil de Tortosa (Comarca Baix Ebre) 

 SIAD Baix Ebre I SIAD Tortosa de Tortosa (Comarca Baix Ebre) 

 SAHTE JOVES Servei d’Atenció a homes joves. 649644874. 

sahtejoves@gmail.com. 15-21 anys 

 CIE TTEE (Centre d'intervenció especialitzada Terres de l’Ebre Servei 

D'informació i Atenció a les Dones) 

 A.R.A.T.E (Alcohòlics rehabilitats associats de les TT.EE) 

 CAS Tortosa (Centre d'Atenció i Seguiment a les addiccions) 

 ICD (Institut Català de la Dona Terres de l’Ebre) 

 El Pla Formatiu Adolescents i Joves Migrats Sols 

mailto:sai.lgtbi@baixebre.cat
mailto:sahtejoves@gmail.com
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PLANTEJAMENT D’ACCIONS I RESULTATS DE LES ENQUESTES 

A finals del 2019 es va convocar a l’ETR de Salut Comunitària a participar en el 

plantejament d’accions per a resoldre la problemàtica. A l’inici de la sessió es van 

explicar els antecedents, les problemàtiques detectades, posteriorment es van formar 

dos grups que van treballar la problemàtica escollida on van debatre quines serien les 

millors accions per abordar-les, van analitzar causes i objectius,  finalment van fer una 

pluja d’idees sense acabar de concretar cap acció conjunta. 

Les accions que finalment es desenvoluparan donen resposta a les accions ja 

executades en l’anterior pla local de joventut, incloent aquest treball interdisciplinar que 

hem anomenat, a més de les accions ja consolidades a la ciutat, donant una visió 

multidimensional de tot el treball que s’ha porta fent per diferents àmbits de treball, 

agents de ciutat i entitats del municipi. 

Aquestes propostes venen recollides al final del document amb l’anomenat: 

PROGRAMA TRANSVERSAL D’ACCIONS. El qual queda estructurat a la pàgina 149 

d’aquest document.  
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RESPOSTES DE LES ENQUESTES. PLJ 2021-2025 

1.Et preocupen algun d’aquests temes a nivell personal o del teu entorn? 

A) Alcohol 

 

Al 52,7% li preocupa el consum d’alcohol, enfront del 37,8% que no li preocupa i del 

9,4% que no contesta. 

 

B) Tabac 

 

Al 55,9% de les persones enquestades els preocupa el consum del tabac, enfront d’un 

35,5% que no els preocupa gens o ben poc. Un 8,7% no opinen. 
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C) Addicció a la pantalla 

 

 

 

 

 

El 68,5% dels joves estan preocupats per l’addicció a les pantalles, enfront del 27,5% 

que no ho estan i el 3,9% que no contesta. 

 

D) Violència de gènere 

 

El 63,8% estan preocupats per la violència de gènere, enfront del 27,5% que no els 

preocupa el tema i el 8,7% que no es posiciona i prefereix no contestar. 

 



 
 

 

95 
 
 

 

E) Sexualitat 

 

 

  

 

 

 

 

A un 59,9% dels joves enquestats els preocupa la sexualitat, enfront d’un 34,7% que 

no els preocupa. Un 5,5% diu que no ho saben. 

 

 

F) Accidents de trànsit 

 

El 66,9% estan molt preocupats per com els afecten els accidents de trànsit, enfront 

d’un  25,9% que no els preocupen gens i un 7,1% que no contesta. 
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G) Drogues 

 

A un 63,8% dels joves els preocupa el consum de drogues, enfront d’un 27,5% que no 

els preocupa. Un 8,7% del joves enquestats prefereixen no contestar. 

 

 

 

H) Bullying 

 

El 70,1% dels joves estan molt preocupats pel bullying en canvi al 22,0% no els 

preocupa gens i el 7,9% no contesten. 
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I) Autoestima 

 

La inseguretat de molts joves es fa patent amb el percentatge més alt, 72,5% estan 

preocupats per l’autoestima, enfront del 19,7% que no els preocupa i el 7,9% que no 

contesta. 

 

J) Salut mental 

 

La salut mental també té un percentatge molt alt de preocupació entre els joves, a un 

72,4% els preocupa molt, al 18,1% no el preocupa gens i un 9,4% no contesta. 
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K) Suïcidi 

 

El 61,4% estan preocupats amb el suïcidi, en canvi al 21,3% no els preocupa gens. És 

curiós que el percentatge més alt dels que no contesten amb un 10,2% sigui en aquest 

tema. 

 

L) Trastorn alimentari 

 

A un 64,5% els preocupen els trastorns alimentaris, en front d’un 26,8% que no els 

preocupa i un 8,7% que no contesta.  
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ALTRES PREOCUPACIONS QUE MANIFESTA EL JOVENT EN TEMES DE SALUT 

 Manca de motivació en l'alumnat a causa de la SARS-CoV-2 i que aquesta 

provoca atacs d'ansietat i depressió 

 Conscienciar el professorat dels problemes actuals (i ocults) que pateix el 

jovent i com detectar-los 

 Autolesions 

 Consum de pornografia 

 Estrès i ansietat 

 Intel·ligència emocional i allò relacionat amb les emocions 

 La pressió que la situació de COVID em provoca i com afecta a les meves 

relacions amb la família 

 

 

QUADRE RESUM. CONDUCTES DE RISC QUE MÉS PREOCUPEN ALS JOVES 

72.45% Autoestima 

72.4% Salut mental 

70.1% Bullying 

68.5% Addicció a la pantalla 

66.9% Accidents de trànsit 

63.8% Violència de gènere 

63.8% Drogues 

61.4% Suïcidi 

59.9% Sexualitat 

55.9% Tabac 

52.7% Alcohol 
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ÀMBIT CULTURAL 

 

ANTECEDENTS 

La cultura, l’oci, el temps lliure i les activitats que s’hi desenvolupen  són cada cop més 

fonamentals en la vida de les persones joves i contribueixen a estructurar les seves 

identitats subjectives. Però, per bé que això sigui així, alguns estudis assenyalen que 

“aquestes preferències i possibilitats d’oci estan marcades per la posició en l’estructura 

social i la trajectòria seguida pel jove, que aquest canvi no ha suposat una igualació de 

les oportunitats, sinó que esdevé un reflex de l’estructura social i de reproducció de les 

desigualtats socials”.  

Aquest fet és cabdal per entendre que, malgrat la importància de l’impuls de l’educació 

en la cultura, creació i expressió artística, etc. des de les polítiques de joventut, han de 

seguir incidint en els factors que possibiliten la mobilitat social, que són els que 

aconseguiran l’efecte transformador que el Pla Local de Joventut pretén en últim 

terme.  

Durant l’any 2016 a Tortosa, per l’elaboració de la diagnosi del Pla Local de Joventut, 

es van realitzar diferents col·loquis a joves, tècnics/ques de joventut i polítics, amb 

aquesta informació es van definir eixos, problemàtiques i accions del Pla Local de 

Joventut 2016 – 2020. 

 

PROBLEMÀTIQUES ANALITZADES 

Durant el 2018 i 2019, ens van reunir amb tècnics especialistes de l’àmbit cultural de la 

ciutat, en concret van fer sessions de treball amb 10 persones tècniques:   
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 Directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa  

 L’entitat ACISI- FitesEbre 

 Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa 

 Directora del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa  

 Directora de l’Escola l’Art de la  Diputació de Tarragona 

 Tècniques de joventut de l’Ajuntament de Tortosa  
 Comissari de cultura de la Capital 2021.  

Amb ells van analitzar les problemàtiques detectades al 2016, les quals es van 

analitzar, redefinir i transformar, posteriorment van seleccionar dos problemàtica 

considerant com criteri l’impacte i les conseqüències en el jove i la comunitat. Una 

vegada escollides aquestes  problemàtiques, es van analitzar per àmbits les seves 

causes, per a finalment fer un plantejament de accions proposades.  

L’àmbit de la cultura i oci es va resumir amb aquestes problemàtiques seleccionades: 

 Hi ha una manca de dinamització de la ciutat, una gran descoordinació entre 

administracions, entitats i ciutadania en l’àmbit cultural. 

 Hi ha una manca d’espais culturals acompanyada del desconeixement dels 

recursos i de falta de difusió d’aquests, en general a tota la ciutat o per barris. A 

més part dels equipaments existents no estan prou aprofitats i tenen mancances de 

personal i material per poder treballar amb els i les joves. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA SELECCIONADA 

En l’àmbit de Cultura  un cop seleccionades les dues grans problemàtiques, es van 

analitzat les possibles causes, subcauses i els objectius a aconseguir. 

Línia de treball: Accés cultural  

REPTES 

1. Reforç de les polítiques culturals locals i des d’espais de proximitat impulsades per i 

per a joves a fi que garanteixin l’accés al consum i a la producció cultural.  

 

2. Oferta cultural que tingui en compte els referents culturals diversos de les persones 

joves a la nostra societat. 
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Àmbit Subàmbit Causes Objectius 

Accés cultural a 
totes les 

persones joves 

Manca d’espais culturals 
acompanyada del 

desconeixement dels 
recursos i de falta de 
difusió d’aquests, en 

general a tota la ciutat o 
per barris.  A més part 

dels equipaments 
existents no estan prou 

aprofitats i tenen 
mancances de personal i 

material per poder 
treballar amb els i les 

joves. 

*Falta motivació i 
implicació de part de 
les entitats públiques i 
privades 

Un dels objectius 
a llarg termini 
seria optimitzar els 
espais i 
equipaments 
existents a la 
ciutat, obrir-los a 
les necessitats de 
la ciutadania, 
entitats i joves. 

*Manca de facilitats 
econòmiques i 
subvencions, per part 
de els entitats 
públiques 

*Fer un recull real i 
d'us 
d’equipaments 
públics existents a 
la ciutat. 

*Manca foment de la 
cultura per part de la 
família. 

*Estendre aquesta 
problemàtica de 
ciutat a una 
voluntat política 
per posar-hi 
recursos i portar-
ho a terme. 

*Manca d’adaptació 
als interessos dels 
centres educatius i a 
les necessitats reals 
dels joves. 
*Manca una pla 
d’acció cultural de 
ciutat 
*Manca treballar més 
en equip en l’àmbit 
cultural. 

Hi ha una manca de 
dinamització de la ciutat, 
una gran descoordinació 

entre administracions, 
entitats i ciutadania en 

l'àmbit cultural. 

*Necessitat de més 
recursos compartits 

Visibilitzar i donar 
en valor les 
accions culturals i 
d’oci existents a la 
ciutat destinades 
als joves. 

*Manca d’una agenda 
jove o mitjans de 
comunicació i difusió 
conjunta de ciutat 

*Crear sinèrgies 
de treball conjunt 
entre 
administracions 

*Falta identificar 
influencers i referents 
juvenils. 

*Promoure la 
participació del 
jovent en la vida 
cultural de la 
ciutat. 
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ANÀLISI DE LES DADES 

L'oci i la cultura al conjunt de Catalunya ha experimentat en els darrers anys, canvis 

pel que fa a la tipologia d'activitats: mentre que opcions com quedar amb els/les amics 

i amigues, passejar, estar amb amics i amigues al carrer, estudiar, sortir de nit, jugar 

amb videoconsoles o anar a actes polítics han anat en increment, altres com anar de 

compres, llegir llibres, viatjar fora de Catalunya o anar al teatre, han disminuït 

(Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012). Es veu, doncs, que les activitats que han 

experimentat una disminució de seguiment per part de la població jove, són les que 

tenen un cost econòmic més elevat (a excepció de la lectura), fet lligat sens dubte a la 

crisi econòmica. 

A les Terres de l'Ebre, segons l'Enquesta de Joventut de Catalunya 2012 (Direcció 

General de Joventut), el 29,9% del jovent dedicava el seu temps a l'oci de baixa 

intensitat i el 28,7% a l'oci esporàdic. Seguidament apareix l'oci relacional (22,5%), l'oci 

digital (15,1%) i finalment l'oci cultural amb un 5,8% del total del jovent. Cal remarcar 

que aquestes dades pertanyen al 2012, i és més que probable que degut a la 

digitalització de la societat l'augment d'oci en aquest sector hagi augmentat 

considerablement. 

Pel que fa a l'ús d'equipaments juvenils o generalistes per a l'oci juvenil també a les 

Terres de l'Ebre, s'observa que els Punts d'Informació Juvenil (PIJ) són als que més 

recorre el jovent (27,4%), seguidament d'un 14,1% de joves que diu utilitzar els centres 

cívics i finalment un 11,6% que opta pels casals joves (Enquesta de Joventut de 

Catalunya 2012. Direcció General de Joventut). 

 

L’any 2017 es va realitzar una segona enquesta... la qual es va publicar a finals 

del 2018,  on les conclusions argumenten unes característiques diferenciadores: 

Rau en les diferències internes entre joves de pràctiques d’oci i culturals com són: 

 L’impacte de les migracions. 

 El nivell educatiu. 

 El  context  de crisi en les formes de consum cultural. 
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 L’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals està sempre en transformació. És una 

obvietat dir que no només internet i la tecnologia digital, sinó també les noves 

formes de socialitzar, estan modificant com la gent es mou per l’espai, com 

s’organitza i com passa el temps. 

  Es consolida internet. Es parla de consolidació i saturació perquè l’augment 

sostingut de l'ús d’internet per oci sobrepassa el consolidat. 

 Disminució significativa de les pràctiques de socialització juvenil clàssiques 

associades al fet de sortir, també les  que tradicionalment no han anat associades 

a cap tipus de consum, com quedar amb els amics, passejar i estar amb els amics 

al carrer o a la plaça va associada a formes emergents d’oci, sigui en relació amb 

la «privatització» i la irrupció de l’oci digital, que estructura l’oci i la socialització de 

maneres diferents, formes d’entendre el procés de fer-se gran. 

 

ACTIVITATS D’OCI I CULTURA QUE UTILITZEN ELS JOVES AL SEU TEMPS 

LLIURE 2017 

ACTIVITATS D’INTERNET: 85% -  90% DEL JOVENT 

1r – Xatejar (85%) 

2n – Xarxes socials (74%) 

3r – Veure vídeo al Youtube (73%) 

4t – Correu electrònic (72%) 

5è – Escoltar la ràdio o veure programes de TV(67%) 

6è – Llegir blocs o webs (53%) 

 

ALTRES ACTIVITATS D’OCI I CULTURA 

1r – Quedar amb els amics (75%) 

2n - PASSEJAR (71,5%) 

3r - FER ESPORT (57,5%) 

4t - VEURE TV (49%) 

5è - ESTAR AMICS AL CARRER (46%) 

6è - ESTUDIAR (45%) 
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ACTIVITATS D’OCI I CULTURA QUE MENYS UTILITZEN ELS JOVES 

1r – Assistir a actes polítics (5%) 

2n - Anar a espectacles de dansa i música clàssica (6%) 

3r - Actes religiosos (6,5%) 

4t - Anar teatre (7%) 

5è - Museus o exposicions (9,5%) 

Quadre 1. Diferència consum cultural i d’oci 2012 al 2017 
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TORTOSA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 

El fet que Tortosa sigui Capital de la Cultura Catalana  

ha representat un fet molt important a nivell cultural i de reconeixement, però 

especialment a nivell de ciutat, ja que la cultura ocupa un lloc central en la renovació i 

la innovació urbana. Hi ha nombroses proves que demostren el poder de la cultura 

com a recurs estratègic per a la creació de ciutats més inclusives, creatives i 

sostenibles. Perquè la creativitat i la interculturalitat han estat i són els principals 

motors de l'èxit urbà de les ciutats. 

Les activitats culturals a la ciutat promouen la inclusió social i el diàleg entre 

comunitats diverses. Així mateix, el patrimoni material i immaterial és part integrant de 

la identitat d'una ciutat i genera un sentit de pertinença i de cohesió.  La Cultura 

representa, sense dubte, l’essència d’una ciutat i és el resultat de sinergies i de l’acció 

col·lectiva, que permet progressar i construir un futur digne per a totes les persones. 

Per tant parlar de cultura és parlar d’identitats canviants i múltiples, és pensar en 

adaptar-se, aprendre i sobretot de dialogar. Diàleg per transmetre qui som però també 

per escoltar i així poder apropiar-nos de noves riqueses recent vingudes. 

Aprofitar el treball que col·lectius i entitats estan duent a terme i combinar 

perfectament tradició, patrimoni, cultura i modernitat, complimentant-los, entre tots, 

amb polítiques culturals progressistes. Tortosa en l’àmbit cultural reivindica el passat i 

el projecta cap al futur, així com ha servit i servirà per reformular aquells valors que 

ens són intrínsecs i que han permès sembrar la llavor de nous projectes. 

Per plantar aquesta llavor s’han creat sinergies i s’han  sumat des d’una mirada 

integral de la cultura; entitats, agents locals, ciutadania, institucions definint quina és la 

cultura que volen transmetre a les generacions més menudes. Una cultura que omple 

museus, teatres i sales de concerts, però que també fa viure els carrers, una cultura 

que és història però que dia a dia es redefineix, una cultura que és identitat i 

s’enriqueix d’identitats, una cultura que es fa evident en cada un dels nostres actes 

quotidians. 

La història i el patrimoni; la tradició, la religió, el folklore i les festes populars, les 

lletres, la literatura, la llengua i el pensament, les arts plàstiques, les arts escèniques,  
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el futur i les noves creacions, tots aquest aspectes han tingut cabuda, hi contribuiran a 

difondre la Cultura tortosina especialment, a les noves generacions. 

La Cultura i la gent jove, són i seran el motor i una porta oberta a definir i transmetre 

quina idea de cultura es vol mostrar.  Una mirada transversal, global i integral que 

implica que la cultura es fa evident i es defineix més enllà de moments rellevants de la 

vida col·lectiva. Cultura que es defineix a partir de les relacions quotidianes, en els 

usos i formes de fer ciutat, de parlar, de treballar, d'expressar-se corporalment i 

musicalment, de menjar i sens dubte, en el què reconeixem com art i tot el què 

identifiquem com el nostre patrimoni col·lectiu. 

Amb aquest enfocament volem senyalar el rol dels joves, la ciutadania i els diversos 

col·lectius en l’acció per definir la cultura i les cultures que caracteritzen i integren 

Tortosa. Tanmateix se’ls empeny a prendre un paper actiu en aquesta acció de 

coneixement i reconeixement de la cultura en la seva mirada més amplia.  

Tot aquest treball realitzat en motiu de ser la capital de la cultura catalana, és el repte 

a mantenir i seguir treballant en aquestes línies de treball el propers anys. 
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RECURSOS DE LA CIUTAT 

Els grups de treball, formats per membres del teixit sociocultural del municipi i el 

territori i tècnics de l’ajuntament, són l’eina que ha de proposar, fer seguiment i avaluar 

el desenvolupament de l’esdeveniment Tortosa Capital de la Cultura Catalana 

2021(TCCC2021). Aquesta acció s’ha de dur a terme dins del marc conceptual definit i 

consensuat amb el comitè d’expertesa. Un marc conceptual que defineix vuit eixos 

temàtics dels quals se’n deriven 10 grups de treball. Aquests grups de treball són 

permeables i per tant permetran, si algun projecte o proposta demana un seguiment o 

avaluació mixta, fer un treball transversal i interdisciplinari. 

Agents implicats 

 Biblioteca Marcel.li Domingo 

 Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre 

 Promoció Econòmica 

 Escriptors  

 Unitat de Festes 

 Unitat de Joventut 

 Agents artístics 

 Unitat de Turisme 

 Àrea de Serveis a les Persones 

 Diputació de Tarragona 

 Escola d’Art de Tortosa 

 Departament de Cultura 

 Escola Municipal de Música 

 Escoles de Dansa 

 Arxiu municipals 

 Urbanisme 

 Experts en dansa i música 
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PLANTEJAMENTS DE LES ACCIONS 

El jovent de les Terres de l’Ebre, segons les dades analitzades, té una participació 

d’un 5,8% d’oci cultural. Aquesta xifra demostra la baixa participació que hi ha entre 

els nois i noies de les nostres terres en l’àmbit cultural. 

Tortosa ha sigut seleccionada per ser la Capital de la Cultura Catalana, la capital del 

Baix Ebre té un ampli ventall de manifestacions culturals, es busca augmentar la 

participació d’aquest sector de la població a esdeveniments de la ciutat. El marc teòric 

pel qual es basa Tortosa Capital de la Cultura Catalana, la cultura és diversa i 

quotidiana, la reciprocitat de la cultura tradicional amb la cultura urbana o de carrer.  

Els mercats i fires anuals amb nous esdeveniments en una altra escala i format. 

Esdeveniments gastronòmics tradicionals i gastronomia ecològica i amb diversitat 

cultural. Les festes tradicionals com la Cinta amb d’altres que s'adeqüin a les 

necessitats dels joves de les Terres de L’Ebre. L’expressió artística mitjançant pintures 

clàssiques amb grafitis i així, amb un llarg etcètera. 

Les accions que finalment es desenvoluparan donen resposta a les accions ja 

executades en l’anterior pla local de joventut, incloent aquest treball interdisciplinar que 

hem anomenat, a més de les accions ja consolidades a la ciutat, donant una visió 

multidimensional de tot el treball que s’ha porta fent per diferents àmbits de treball, 

agents de ciutat i entitats del municipi. 

 

Aquestes propostes venen recollides al final del document amb l’anomenat: 

PROGRAMA TRANSVERSAL D’ACCIONS. El qual queda estructurat a la pàgina 157 

d’aquest document.  
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RESPOSTES DE LES ENQUESTES. PLJ 2021-2025 

L’OFERTA CULTURAL I D’OCI A TORTOSA S’AJUSTA AL QUE A TU T’AGRADA? 

 

Al jovent no li agrada molt l’oferta cultural i d’oci de Tortosa, sols el 33,0% estant 

contents, enfront del 54,4% que no ho estan i el 12,6% que no opinen.  
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COMENTARIS, PROPOSTES D’ACCIÓ O MILLORA QUE VA APORTAR EL 

JOVENT EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA 

 Edificis que siguin accessibles per tothom. 

 Hi ha molt poc oci per a joves a Tortosa 

 Que el curs de "teatre municipal" i "teatre musical municipal" sigui a preu 

municipal. I no pas, que sigui car com a dia d'avui i la gent no s'ho pugui 

permetre. 

 Reduir la burocràcia quan algun/a jove te una idea de projecte cultural, facilitar-

li accés als  espais, instal·lacions, etc. Mentoratge per demanar subvencions 

etc. 
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ÀMBIT PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 

ANTECEDENTS 

Des del grup de treball en joves de Participació i Cohesió Social es va decidir ajuntar 

aquest dos blocs de treball en un sol eix. Això es deu a que moltes de les causes dels 

dos anteriors eixos coincidien i diferien molt poc l’un de l’altre (tot i que, en essència, 

són eixos diferents). Es va considerar que els dos eixos tenien molt més a aportar si es 

tenien en compte de manera conjunta. 

Les polítiques de foment de la participació de les persones joves i de suport i 

promoció de l'associacionisme tenen ja un cert recorregut en les polítiques de 

joventut a Catalunya i arreu. De fet, el PNJCat va ser pioner en una altra manera 

d'incorporar la participació en les polítiques de joventut: entenent que la participació, 

no era només un eix substantiu pel qual cal fixar objectius, com la construcció d'una 

ciutadania més activa i implicada, sinó que havia de ser una manera de fer (una 

metodologia) que afectés tots els altres reptes substantius de les polítiques de 

joventut. Això significava, per exemple, que calia fer les polítiques d'habitatge, cultura o 

educació incloent-hi els i les joves i altres actors en el seu disseny, implementació i 

avaluació. El nou PNJCat  vol mantenir i aprofundir en aquesta perspectiva 

metodològica i per això la participació és un dels quatre principis rectors que han de 

vertebrar el desenvolupament de les polítiques de joventut en els propers deu anys. 

Tot i que al llarg dels reptes plantejats al PNJCat, es desenvolupen estratègies i 

objectius encaminats a diluir els efectes de l'estructura social i l'entorn en relació amb 

cadascun dels àmbits i esferes de la vida de les persones joves, cal que les polítiques 

de joventut, vagin més enllà i abordin aquells factors que, vinculats amb el model de 

societat i territori, són potencialment generadors de desigualtats socials i que generen 

un tipus de dinàmiques socials, amb uns efectes concrets en la vida dels i les joves 

que viuen a Catalunya i en les relacions que mantenen amb el seu entorn. Per tant, 

acomplir la missió del Pla, és a dir, fer possible l'emancipació i la participació de les 

persones joves, dependrà no sols d'incidir sobre la trajectòria vital de les persones 

joves i aquells factors que hi intervenen, sinó també per incorporar accions que 
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contribueixen a avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i inclusiva en les formes d'organització col·lectiva 

que afavoreixi que les persones joves puguin desenvolupar la pròpia trajectòria de vida 

(PNJCat 2020). 

 

Tot i que al llarg dels reptes plantejats al PNJCat 2020, es desenvolupen estratègies i 

objectius encaminats a diluir els efectes de l'estructura social i l'entorn en relació amb 

cadascun dels àmbits i esferes de la vida de les persones joves, cal que les polítiques 

de joventut, vagin més enllà i abordin aquells factors que, vinculats amb el model de 

societat i territori, són potencialment generadors de desigualtats socials i que generen 

un tipus de dinàmiques socials, amb uns efectes concrets en la vida dels i les joves 

que viuen a Catalunya i en les relacions que mantenen amb el seu entorn. Per tant, 

acomplir la missió del Pla, és a dir, fer possible l'emancipació i la participació de les 

persones joves, dependrà no sols d'incidir sobre la trajectòria vital de les persones 

joves i aquells factors que hi intervenen, sinó també per incorporar accions que 

contribueixen a avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i inclusiva en les formes d'organització col·lectiva 

que afavoreixi que les persones joves puguin desenvolupar la pròpia trajectòria de 

vida. 

 

PROBLEMÀTIQUES ANALITZADES 

Durant el 2018 i 2019 el grup de treball amb joves de l’ àmbit de participació i cohesió, 

format per tècnics i de les entitats: Direcció General de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya, Atzavara Arrels i dinamitzadors juvenils de l’Edifici Jove Lo Carrilet van 

estudiar les problemàtiques detectades, els quals van reflexionar, validar i agrupar 

aquestes problemàtiques: 

En el pla local participat de joventut de la ciutat de Tortosa 2016-2020 en l’ àmbit de 

cohesió social i participació  apareixen les següents problemàtiques. 
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 Hi ha comportaments classistes i racistes entre les i les joves de la ciutat. 

 A Tortosa es treballa amb la totalitat del jovent des de l’educació formal, i d’una 

forma més explicita amb el jovent en risc d’exclusió des d’altres àrees com serveis 

socials. 

 Els joves amb diversitat funcional es troben amb més obstacles a l’hora d’accedir a 

activitats de lleure i culturals. 

 S’estan creant guetos a la ciutat perquè cadascú va a la seva i el fet que hi hagi 

diferents cultures a la ciutat genera problemes de convivència. 

 Existeixen casos entre els i les joves de violència masclista i violència escolar. 

 Les polítiques de joventut poden arribar a segregar els joves de la resta de la 

societat. 

 Als joves els preocupen, majoritàriament, les coses materials, encara que els amics 

són una part essencial en la seva vida. 

 Els jove immigrants no se senten d’on són realment. 

 Exclusió econòmica de joves que volen estudiar i no poden econòmicament. 

 La necessitat d’un discurs autocrític juvenil. 

Amb el punt 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 es pot entreveure que entre el jovent, i especialment a 

la ciutat de Tortosa, hi ha un problema de falta de convivència i per tant de només 

coexistència i en alguns casos fins i tot d’agressivitat. Tot seguit intentarem desxifrar 

les causes d’aquesta manca de convivència i els seus efectes.  

Cal tenir en compte, primer que tot l’embolcall socio-econòmic en que ens trobem 

immersos. Aquest sistema primerament és caracteritza per una falta de recursos o una 

mala distribució d’aquests. Això provoca que hi hagi una competència dels recursos ja 

que tothom no pot accedir a aquests, i no només recursos material, sinó també 

recursos sanitaris, educatius… creant enfrontaments entre els diversos individus que 

pertanyen a la societat. 

Tot això es veu agreujar quan els valors que imperen no son altres que 

l’individualisme, l’egocentrisme, el materialisme, el narcisisme, l’etnocentrisme, etc. 

També es important destacar que la velocitat és un valor molt important en aquesta 

societat, no deixant temps a la reflexió, ni a l’adaptació, sobretot a aquelles persones 

que tenen menys capacitats per a competir. 
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Tot això ens empeny cap a una sistema on la uniformitat (no igualtat) és un fi per tal de 

crear individus com a unitats de consum i de producció separats i aïllats del seu 

voltant, facilitant el seu control i excloent tot allò que no encaixa en els seus 

engranatges. 

Aquests processos de homogeneïtzació provoquen que a una falta de relació amb el 

fet diferent i per tant un desconeixement d’aquest i per tant por i enfrontament. 

La por tant al diferent com la incapacitat d’adaptar-se a aquesta societat accelerada 

però clònica a nivell globalment fa sorgir una incapacitat a relacionar-se i una pèrdua 

d’habilitats socials i de curiositat per allò que no és la norma, fomentant la baixa 

autoestima. 

Al no conèixer, és creen estereotips. Aquests és perpetuen en el temps i s’amplifiquen 

gràcies als missatges simplistes però acceptats del consum rapits, creant tant grups 

excloents que no volen conèixer com grups d’exclosos que no volen comunicar ni 

tampoc conèixer 

En resum es pot dir que la manera en que funciona la societat ens du cap a la por com 

a eina de control, a la passivitat com a manera de funcionar i cap a la agressivitat com 

a mecanisme de defensa del que no sap. 

Per tant, desprès de tot aquest procés de debat es va concloure que la problemàtica a 

treballar seria: 

Els joves a Tortosa es troben en una situació de coexistència i no de 

convivència, aquesta situació de coexistència pot derivar en situacions 

d’agressivitat. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA SELECCIONADA 

En l’àmbit de participació i cohesió social, el grup de treball en joves es va trobar amb 

l’ETR d’espai públic, format per professionals de diferents àmbits, amb els quals es va 

analitzar, les causes, subcauses i objectius per tal de definir diferents i possibles 

accions. 

L’àmbit de la cohesió social i participació presenta aquestes problemàtiques: 

 Ens trobem en una situació de coexistència entre joves diversos, aquesta situació 

deriva en una problemàtica oculta d’hostilitat. 

 

Línia de treball: Dret a la participació i millora de la cohesió social 

 

REPTES 

1.  Reforç del paper de l’educació formal i no formal en l’adquisició de competències 

per la cohesió social i  participació. 

2. Sensibilitzar al jovent en la millora de la igualtat d’oportunitats i desenvolupar 

polítiques interculturals. 
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Àmbit Subàmbit Causes Objectius 
Ens trobem en una 
situació  
de COEXISTÈNCIA  
entre joves diversos, 
aquesta situació 
deriva 
en una problemàtica 
oculta d'hostilitat. 
 

SABER: Manca de 
competències: 
Habilitats 
relacionals, 
comunicatives, 
grupals 
cooperatives… i 
individuals. 

Hàbits comunicatius 
fràgils. 

Promoure/fomentar la 
convivència entre el 
jovent de la ciutat. 

Manca de 
curiositat/interès. 

Promoure l'escolta 
activa, comunicació 
assertiva. 

Manca de visió crítica 
d’un mateix. 

Estimular, provocar 
curiositat. 

CAPACITAT: Salut 
emocional: baixa 
autoestima, 
desmotivació i 
inseguretat. 

Prejudicis assumits: 
desconeixement, idea 
prèvia, concepte que 
tinc de l’altre erroni. 

Promoure l'autocrítica, 
l'autoavaluació i la 
consciència. 

Desconfiança, 
inseguretat, 
dependència... 

Incentivar proactivitat, 
interès en la cerca 
d’experiències de 
relació. 

VOLER: Visió 
negativa de l’altre 
grup, estereotipada, 
desconfiança. 

Mala experiència 
personal. 
 

Potenciar 
autoconfiança, 
seguretat, 
autonomia…. 

Prejudicis assumits: 
desconeixement idea 
prèvia, concepte  que 
tinc de l’altre erroni. 

Fomentar voluntat de 
conèixer l’altre grup: 
idea, concepte que tinc 
de l’altre (persona o 
grup) oberta. 

Desinformació, confusió: 
prejudicis existents. 

Trencar prejudicis. 

PODER: No hi ha 
espais de relació 
positiva. 
 

Hi ha rangs de poder. 
Expressió implícita. 
Comunicació no verbal. 

Promoure informació 
que sigui clara, 
precisa... desmuntar 
prejudicis. 

Accés segons recursos 
(extraescolars, oci de 
consum...) 

Generar relacions 
sense rangs de poder. 

Manca de recursos de 
qualitat, espais, etc. 

Treballar 
l'empatia/compassió? 
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ANÀLISI DE LES DADES 

PARTICIPACIÓ. Més enllà dels efectes de la crisi econòmica sobre les condicions de 

vida del col·lectiu jove, aquesta també ha tingut un efecte sobre els seus valors, 

actituds i percepcions del món que els envolta. Parlar de l’esfera de la política o d’allò 

que es considera polític és per si mateix conflictiu i pot donar lloc a equívocs, en existir 

una identificació generalitzada del fet polític reduïda a l’àmbit institucional i de la 

política formal. Això fa que, en col·lectius com el jove, preguntar sobre la política pugui 

donar peu a respostes que centrin la mirada només en aquest àmbit o que no 

considerin les pràctiques o espais polítics alternatius o complementaris. 

Una de les dimensions analitzades habitualment en les enquestes sobre percepcions 

polítiques és el grau de satisfacció amb el funcionament de la democràcia. En aquest 

cas, l’informe sobre l’estat de la joventut 2015 assenyala que l’objecte de valoració i 

l’evolució del funcionament de la democràcia dels darrers anys és inequívoc: d’ençà de 

l’inici de la crisi econòmica i del procés de desafecció institucional alimentat per casos 

de corrupció, el grau de satisfacció de les persones joves a Catalunya amb el 

funcionament del sistema democràtic ha caigut un 78%, del 52,9%, el 2006, a només 

un 11,8%, el 2014. 

Si ens fixem en l’indicador d’identitat nacional, podem observar com hi ha un augment 

prou sostingut dels joves que declaren sentir-se només catalans o més catalans que 

espanyols, que de 2010 (moment en que la xifra era inferior al 48%) a 2013 va créixer 

considerablement. El 2014 aquesta pujada va frenar i aquesta xifra va reduir-se 

lleugerament fins al 58,5% de les persones joves. En qualsevol cas, és interessant 

veure com aquesta frenada no va produir-se en tots els grups d’edat ni en els dos 

sexes: entre les dones i les persones entre 18 i 24 anys el percentatge va continuar 

pujant, mentre que entre els homes i els individus entre 25 i 29 anys va caure. (Estat 

de la Joventut 2015. Observatori Català de la Joventut). 

La població total del municipi de Tortosa l’any 2019, tal i com s'ha assenyalat abans, 

és de 33.372 habitants empadronats, dels quals 6.004 són estrangers, representant un 

18% del total de la població (Font: IDESCAT). L’any 2019 el total de joves (15 a 34 

anys), fou de 7.167. D’aquests, els nascuts a l’estranger fou de 2355 joves, els quals 

representen un 32,85% de la població total de joves, i un 7,05% de la població total del 

municipi de Tortosa, i un 37,63% del total de la població immigrada estrangera que 



 
 

 

121 
 
 

 

resideix a Tortosa. Segons el cens de Tortosa, la població és de 33.870 

persones,  6.175 de les quals són d’altres nacionalitats a l’espanyola. Hi ha sobretot 

persones de nacionalitat marroquina (2.136) i del Pakistan (778). Això representa el 

18% de la població. 

Taula . LLOC DE NAIXEMENT DE LES PERSONES JOVES  A TORTOSA ANY 2019 

 Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total 

 homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total 

De 15 a 19 
anys 634 583 

1.21
7 

12 20 32 266 186 452 912 789 1.701 

De 20 a 24 
anys 572 542 

1.11
4 

13 29 42 322 294 616 907 865 1.772 

De 25 a 29 
anys 585 501 

1.08
6 

45 40 85 324 300 624 954 841 1.795 

De 30 a 34 
anys 594 565 

1.15
9 

34 43 77 320 343 663 948 951 1.899 

 
Font: IDESCAT   

Gràfic . PROCEDÈNCIA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA  A TORTOSA 2019 

 
Espanyola Resta UE 

Resta 

Europa 
Àfrica 

Amèrica 

del 
Nord i 

Central 

Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

Total 

2019 27.368 1.223 499 2.472 263 521 1.026 33.372 

2018 27.666 1.208 504 2.445 247 475 965 33.510 

2017 27.756 1.209 495 2.384 208 447 946 33.445 

2016 27.663 1.362 534 2.510 179 495 1.000 33.743 

 

Font: IDESCAT - Padró municipal de Tortosa  
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La ciutat de Tortosa es caracteritza per tenir un gran nombre d'entitats de diferents 

àmbits (culturals, juvenils, socials, esportives, polítiques etc.) que conformen el teixit 

social de la ciutat. El jovent associat manifesta que precisa de recolzament a aquest 

teixit associatiu mitjançant el suport econòmic, facilitant espais logístics i interlocució i 

promovent les activitats que desenvolupen. 

En l'àmbit municipal i des de diferents departaments es dóna recolzament a les 

accions i iniciatives a entitats. Aquestes accions garanteixen la participació de tots els i 

les joves associats/es, la cohesió de les entitats, així com impulsar la tasca que 

desenvolupen. Aquest suport es realitza mitjançant la convocatòria anual de 

subvencions a entitats del municipi. A més a més, també es dóna suport a través 

d'aportacions econòmiques a associacions de veïns, casals municipals i de la cessió i 

construcció d'espais físics per tal de poder desenvolupar la seva tasca. 

En línies generals, es treballarà per augmentar la participació del jovent tortosí, millorar 

la coordinació amb les associacions juvenils, potenciar la comunicació administració-

joves i creant espais de relació i suport a les iniciatives dels mateixos. 

COHESIÓ. Les polítiques d'aquest darrer eix les conformen projectes destinats a 

fomentar la cohesió social de la població en la vida social de la ciutat i alhora enfortir la 

cohesió entre les persones joves. 

Tortosa, tal i com s'ha anomenat anteriorment, te un 19,68% de població immigrant, 

amb més de 90 nacionalitats i, conseqüentment, cultures diferents. Així doncs, la 

convivència, la participació i la cohesió social són imprescindibles alhora de construir 

un projecte de ciutat comú, i fa que des de les diferents unitats i àrees es treballi 

interdepartamentalment i amb objectius comuns. 

Existeix una heterogeneïtat de joves, sobretot en alguns barris, on les diferències 

econòmiques i socials són més acusades. En aquest sentit, cal destacar el treball de 

contacte directe amb els i les joves, detectant problemàtiques i necessitats, i 

desenvolupant actuacions socioeducatives que fomenten la cohesió social als barris 

de la ciutat. 
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Amb tot, la pluralitat dels joves va més enllà de la diversitat cultural, ja que poden ser 

altres factors els que els separen i, conseqüentment, són altres factors, i on l'objectiu 

de la cohesió social, ha de tenir en compte. Un exemple ben clar, és el cas dels joves 

amb diversitat funcional, que des de les demandes que s'han realitzat en el procés de 

creació del Pla s'ha manifestat la necessitat d'incidir en facilitar i adaptar les activitats 

d'oci i lleure a les necessitats d'aquests. 

El coneixement de la realitat juvenil tortosina és imprescindible per tal d'analitzar la 

situació del jovent de la ciutat, amb l'objectiu de dissenyar polítiques per enfortir el seu 

arrelament al municipi. En aquest sentit, s'estan desenvolupat una gran varietat 

d'activitats participatives, on la representació ciutadana del jovent, és fonamental per 

tal d'obrir un espai de diàleg a través del qual es millorin les actuacions i les decisions 

dels poders públics.  

Una aproximació a la participació implica donar a conèixer les respostes que el jovent 

creu vital per al correcte funcionament de la ciutat i per millorar-ne la seva cohesió 

social. En aquest mateix sentit, esdevé un factor clau el procés d'elaboració d'aquest 

Pla, tal i com ja s'ha anat anomenant, ha estat a través d'un procés comunitari, on 

totes les veus implicades en el món de jovent hi han participat de forma activa i crítica. 

Segons les entrevistes realitzades al tècnic, polítics i joves del municipi de Tortosa, la 

ciutadania jove coexisteix, però tot i que no hi ha mostres evidents sembla que hi ha 

una problemàtica oculta que pot derivar cap a actituds més hostils si no es busca 

solució. Alguns dels efectes que ens han dut a concloure que es una problemàtica 

important són: 

 La competència pels recursos que porta a les desigualtats.  

 La visió de l’altre dels joves molt estereotipada i amb prejudicis. 

 La baixa autoestima d’alguns joves i nombrosos problemes de salut emocional. 

 L’exclusió social d’alguns grups i el caràcter excloent d’altres, ambdues actituds en 

un grup. 

 La passivitat de la societat. 

 La sensació de solitud i por. 

 

Per tant creiem que és necessari caminar tots plegats cap a la convivència com a 

meta. 



 
 

 

124 
 
 

 

Les causes principals de tot això i d’aquesta simple coexistència i possible agressivitat 

en la resolució del conflicte creiem que són la suma i combinació d’actituds excloents i 

mecanismes que la societat utilitza. Alguns exemples:: 

 

 

 

 

La suma i combinació d’aquests valors dificulten una socialització relacional positiva, 

responsable sana i enriquidora. Per tant el nostre principal objectiu és treballar els 

valors relacionats amb la  llibertat mitjançant l’empoderament i així fomentar un altre 

tipus d’actituds que considerem més positives:  

 

 

 

 

Per aconseguir aquest canvi de valor és necessari actuar tan directament amb la 

joventut com canviar els valor dels agents socialitzadors: Família, escola, 

Administració, entitats, mitjans de comunicació… 

Aquesta transmissió de valors pot fer-se per mitjà de dues tipologies d’accions: 

 Educar, canviar els models existents. 

 Transformar, crear/incorporar nous valors. 

Per aquesta raó, per aconseguir aquesta convivència hem d’INCORPORAR I 

PROMOURE VALORS I ACTITUDS PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA I 

COHESIÓ SOCIAL. 

 

 

 Individualisme 

 Egoisme 

 Competitivitat 

 Estètica 

 

 Tolerància 

 Respecte 

 Honestedat 

 Consciència 

 Esperit crític 

 Etnocentrisme 

 Materialisme 

 Tendències 

 Velocitat 

 Consumisme 

 

 Riquesa cultural 

 Proactivitat 

 Col·laboració 

 Generositat 

 Interacció positiva 
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RECURSOS DE LA CIUTAT 

Vincular al procés comunitari projectes i accions que fomenten l’afecció a l’espai públic 

amb l’objectiu de generar relacions improbables: interculturals, intergeneracionals, 

interclasse, intersexuals, etc 

- Departament d’Ensenyament, convivència i serveis a les persones de l’Ajuntament de 

Tortosa 

- ACISI 

- Creu Roja 

- Atzavara Arrels 

- Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya demarcació Terres de l’Ebre 

- Xarxa per la convivència:  format per veïns, associacions i entitats, professionals i 

institucions que empeny un procés comunitari amb la voluntat de cercar conjuntament 

camins que contribueixin a una millora de la convivència en la diversitat ciutadana.  

 

PLANTEJAMENTS D’ACCIONS  RESPOSTES DE LES ENQUESTES 

A finals del 2019 es va convocar a l’ETR d’Espai Públic i convivència a participar en el 

plantejament d’accions per a resoldre la problemàtica. A l’inici de la sessió es van 

explicar els antecedents, les problemàtiques detectades, i es va treballar la 

problemàtica escollida on van debatre quines serien les millors accions per abordar-

les, van analitzar causes i objectius. Finalment van fer una pluja d’idees sense acabar 

de concretar cap acció conjunta. 

Les accions que finalment es desenvoluparan donen resposta a les accions ja 

executades en l’anterior pla local de joventut, incloent aquest treball interdisciplinar que 

hem anomenat, a més de les accions ja consolidades a la ciutat, donant una visió 

multidimensional de tot el treball que s’ha porta fent per diferents àmbits de treball, 

agents de ciutat i entitats del municipi. 

Aquestes propostes venen recollides al final del document amb l’anomenat: 

PROGRAMA TRANSVERSAL D’ACCIONS. El qual queda estructurat a la pàgina 166 

d’aquest document.  
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RESPOSTES DE LES ENQUESTES 

Has viscut o has vist actituds racistes (comentaris xenòfobs, discriminacions...) 

directament o al teu entorn? 

 

 

 

El 

68,5

% 

del 

jove

nt 

han 

visc

ut o vist actituds racistes, enfront del 19,7% que han tingut la sort de no haver-les 

viscut ni vist i el 11,8% que no saben o no volen contestar. 
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PROGRAMA TRANSVERSAL D’ACCIONS 

A diferència de l’anterior Pla, en aquesta ocasió hem analitzat les accions que donen 

resposta a les diferents causes des d’una lògica multidimensional. Fugint de les 

directrius lineals, és a dir, les problemàtiques i les solucions dels diferents eixos han  

d’estar interconnectades ja que no són una realitat independent. 

Per poder realitzar aquesta mirada multidimensional es van crear espais tècnics més 

complexes que tinguessin una visió més global duent a terme accions transversals.  

El Pla d’actuació de Joventut de l’Ajuntament de Tortosa, finalment  s’estructura en 2 

eixos estratègics, dins els quals definim 9 línies de treball  agrupades en 12 reptes i 

74 actuacions.  

 

Aquests reptes preveuran actuacions concretes que han donat resposta a unes 

problemàtiques produïdes per unes causes, amb plantejaments d’objectius, per tal de 

fer-les front i fer aquest desplegament durant la seva vigència 2021-2025. 

Aquest document s’estructura de la següent manera:  

 

Eix1: Drets de les persones. 

 Àmbit educatiu 

 Àmbit treball i ocupació 

 Àmbit Habitatge  

 Àmbit Salut  

 Àmbit Cultural 

 Àmbit Participació i Cohesió Social 

 

Es planteja  la línia de treball general segons l’àmbit pel qual es treballa.  

S’estableixen els reptes aconseguir,  incorporant  i analitzant les accions continuistes 

ja treballades en l’anterior pla, amb la particularitat que hem analitzat cada acció i li 

hem donat aquesta mirada  multidimensional. 

També incorporem aquest treball fet amb el ETR de ciutat, els quals han plantejat 

múltiples accions per donar resposta als objectius plantejats, sempre amb aquesta 

mirada de treball comunitari. 
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I finalment,  analitzem les dades obtingudes a l’enquesta realitzada a 130 persones  

joves de la ciutat,  en temps de pandèmia, on opinen sobre les propostes realitzades 

pels professionals experts en cadascuns dels àmbits que formen part tant de l’Eix de 

dret a les Persones com l’Eix d’inclusió social i digital per a totes, a més de tenir una 

finestra oberta a poder formular possibles propostes a incorporar. 

Per concloure el document es realitza un resum on es mostren: 

 

 

 LÍNIA DE TREBALL                                                  

 REPTES                                                    CONFORMEN EL  PLA LOCAL DE                                   

 ACCIONS                                                            JOVENTUT 2021 - 2025 
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EIX 1. DRET DE LES PERSONES JOVES 

 Línia de treball: Mitigar l’abandonament escolar 

 

 REPTES: 

1. Reducció del fracàs escolar, la desafecció educativa, l’abandonament prematur i 

l’efecte de les desigualtats socials dins del sistema educatiu i les derivades de la 

pandèmia.  

 

2. Orientar, apoderar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu 

tenint en compte els diversos perfils i el treball en xarxa. 

 ACCIONS VIGENTS del Pla Local 2016-2020. Les quals donen resposta a una 

sèrie de causes.  

 

 Accions proposades per ETR de la ciutat 

 

 Objectius als quals donen resposta 

 

 Resultats de l’enquesta Jove d’opinió 

 

 Accions a desenvolupar a nivell comunitari 



 

 

ACCIÓ 

COM ES FA A QUINES CAUSES DONA RESPOSTA 

1. Programar cicles de formació emocional. Cicles 
de Formació Alternativa. 

 
Cursos encaminats a la població on es tracten 
temes i formacions de caire emocional organitzat 
per  la pròpia UNITAT de JOVENTUT 

Àmbit 1: Educació 
-Manca d’igualtats d’oportunitats. 
-Sistema educatiu que prioritza la transformació 
de continguts i no els aprenentatges vivencials i 
inclusius. 
-Crisi econòmica. 
Àmbit 4: Salut 
-Estat personal deficitari. 
Àmbit 6: Cultura i Oci 
-Hi ha una manca de dinamització de la ciutat. 
-Hi ha una manca d’espais acompanyada del 
desconeixement dels recursos i de falta de difusió 
d’aquests en general a tota la ciutat. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitat. 

2. Ofertar formació en pràctiques: cercar convenis 
amb empreses privades o del tercer sector que 
ofereixin pràctiques laborals a estudiants. 

 
Des de la URV, la UOC i el CFGS d'integració 
social s'estan portant a terme els APS 
(Aprenentatge i Serveis). 
 
Des de ETR de Treball i Ocupació es segueix amb 
la formació DUAL, aquí al territori. 

Àmbit 1: Educació 

-Manca d’adequació de l’oferta formativa al 
mercat laboral. 

-Mercat laboral restrictiu i limitat (dificultats 
d’ocupació al mercat laboral). 

-Manca d’igualtats d’oportunitats. 

-Crisi econòmica. 

-Sistema educatiu que prioritza la transformació 
de continguts i no els aprenentatges vivencials i 
inclusius. 
Àmbit 2: Treball 

-Exclusió al mercat laboral (no accés a les 
activitats remunerades legals). 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 

-Fuga del territori de jove amb talent i estudis 
superiors. 
 
 

ACCIONS VIGENTS EN LÀMBIT EDUCATIU 

 



 

 

3.Formar i acompanyar al professorat en temes 
LGTBI 

 
Des del grup de treball contra la homofòbia que 
està integrat per representants polítics i tècnics de 
diferents institucions i entitats es treballa per 
prevenir les situacions de "bullying" a les aules. Es 
proposa que també es pugui formar al professorat 
en aquest àmbit. Aprova pla LGTB. 

Àmbit 1: Educació 
-Abandonament escolar. 
-Manca de convivència als centres educatius. 
Àmbit 4: Salut 
-Violències. 
-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitat. 

4.Desenvopar accions per prevenir  
l’abandonament escolar 
 
 

 
Des de l'Ajuntament i conduït per l'associació 
Atzavara-arrels s'està portant a terme un projecte 
preventiu d'abandonament escolar finançat per la 
Generalitat. 

Àmbit 1: Educació 
-Abandonament escolar. 
-Manca de coordinació entre els diferents serveis 
que treballen amb joves. 
Àmbit 4: Salut 
-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitat. 
 
 

5.Ajudar econòmicament a les famílies per accedir 
a les activitats extraescolars. 

 
Des del projecte INVULNERABLES s'està 
treballant amb aproximadament 50 famílies de la 
ciutat, s'ajuda a infants i joves a tenir accés a 
diferents activitats extraescolars, entre d'altres 
recursos. 
 
 

 
Àmbit 1: Educació 
-Abandonament escolar. 
-Manca de convivència als centres educatius. 
-Manca d’igualtat d’oportunitats. 
-Desigualtat d’oportunitats d’accés a l’educació no 
formal. 
-En alguns casos el nivell de l’ESO està per sota 
de les demandes de l’educació superior. 
-Manca de coordinació entre els diferents serveis 
que treballen amb els joves. 
-Crisi econòmica. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitat. 
 



 

 

 

 

6.Suport a les activitats organitzades des de les 
entitats juvenils: colònies, casals, camps de 
treball etc. 

 
Des de la comissió d'Igualtat d'Oportunitats del 
programa socioeducatiu 6/16 ja s'estan duent a 
terme accions de suport a activitats de lleure, més 
específicament als campus d'estiu que es realitzen 
a la ciutat. 
 
 

Àmbit 1: Educació 
-Manca de convivència als centres educatius. 
-Manca d’igualtat d’oportunitats. 
-Desigualtat d’oportunitats d’accés a l’educació no 
formal. 
-Manca de coordinació entre els diferents serveis 
que treballem amb joves. 
-Sistema educatiu que prioritza la transformació 
de continguts i no els aprenentatges vivencials i 
inclusius. 
Àmbit 6: Cultura i oci 
-Hi ha manca d’espais acompanyada del 
desconeixement dels recursos i de falta de difusió 
d’aquests, en general a tota la ciutat o per barris. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitats. 

 
7. Fomentar recursos per realitzar tasques de 
recolzament a l’hora de fer els deures fora de 
l’horari escolar. 

 
*Des de diferents entitats ja s'estan portant a terme 
tasques de recolzament als estudis, anomenats 
estudi Assistit. Ho estan portant a terme: Atzavara-
arrels, Punt Omnia, Creu Roja, als instituts Depuig, 
Dertosa i Daniel Mangrané 

Àmbit 1: Educació 
-Abandonament escolar. 
-Manca d’igualtat d’oportunitats. 

-En alguns casos el nivell de l’ESO està per sota 
de les demandes de l’educació superior. 

-Manca de coordinació entre els diferents serveis 
que treballem amb joves. 

-Crisi econòmica. 

-Joves migrats sols, i l’oferta educativa que no 
se’ls adequa. 
Àmbit 4: Salut 

-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitat. 



 

 

ACCIONS PROPOSDES COMUNITÀRIAMENT PER l’ETR SOCIOEDUCATIU  

ACCIONS  per tal de reduir l'ABANDONAMENT ESCOLAR 

1.Realitzar xerrades als centres educatius de persones joves que van tenir dificultats amb els estudis i se'n van sortir. 

2.Instaurar la figura d'un "professional" (educador/a de carrer, psicòleg/a...) per donar suport als problemes de l'alumnat, escoltar-los i crear 

espais de consulta fixes als centres educatius. 

3.Realitzar tallers i activitats lúdiques als instituts per donar a conèixer els recursos existents a la ciutat per a joves (activitats de l'Edifici Jove Lo 

Carrilet, d'Atzavara-arrels, de l'Espai Obert d'Aprenentatge, etc.) 

4.Millorar la implicació de la família amb el centre educatiu, amb més tutories individuals entre professorat, famílies o representants legals i 

alumnes, durant tot el curs escolar. 

5.Desenvolupar classes i tallers per a pares i mares per treballar les habilitats i competències amb els seus fills i filles. 

 

OBJECTIUS ALS QUALS DONEN RESPOSTA: 

EDUCATIUS SALUT 

Millorar la motivació i expectatives de l'alumne/a per a què es vinculi als 
estudis 

Promocionar un estat personal equilibrat, empoderat, energètic, invulnerable, 
resilient… 

Vetllar per a que es compleixin els drets dels infants i joves. Generar conductes sanes dintre de la pressió grupal 

Conciliar les particularitats i característiques familiars amb el dret a 
l'educació. 

Minimitzar el risc en les conductes. 

Reforçar les figures dels referents adults positius amb autoritat. COHESIÓ SOCIAL 

Fomentar la valorització dels estudis mitjançant la conscienciació i rumors. Promoure/fomentar la convivència entre el joves 
 

Transformar la visió de la diversitat com a problema en una oportunitat CULTURA 

TREBALL Visibilitzar i donar en valor les accions culturals i d’oci existents a la ciutat 
destinades als joves. Desestigmatitzar acabant amb els prejudicis i desenvolupar competències 
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DIAGNOSI AMB JOVES. RESULTATS DE LES ENQUESTES 

1. Realitzar tallers i activitats lúdiques als instituts per donar a conèixer els 

recursos existents a la ciutat per a joves (activitats de l’edifici jove Lo 

Carrilet, d’Atzavara-arrels, de l’Espai Obert d’Aprenentatge, etc). 

 

 

 

 

 

 

Els resultats mostren com el 92,1% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de realitzar tallers i activitats lúdiques als instituts per donar a 

conèixer els recursos existents a la ciutat per a joves (activitats de l’edifici jove Lo 

Carrilet, d’Atzavara-arrels, de l’Espai Obert d’Aprenentatge, etc). 

2. Instaurar la figura d’un «professional»(educador/a de carrer, psicòleg/a...) 

per dona suport als problemes de l’alumnat, escoltar-los i crear espais de 

consulta fixos als centres educatius. 

 

 

  

   

 

 

Els resultats mostren com el 90,6% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció d’instaurar la figura d’un «professional» per donar suport als 

problemes de l’alumnat, escoltar-los i crear espais de consulta fixos als centres 

educatius. 
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3. Realitzar xerrades als centres educatius de persones joves que 

van tenir dificultats amb els estudis i se’n van sortir. 

 

Els resultats mostren com el 92,9% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de realitzar xerrades als centres educatius de persones joves 

que van tenir dificultats amb els estudis i se’n van sortir. 

 

4. Millorar la implicació de la família amb el centre educatiu, amb més 

tutories individuals entre professorat, famílies o representants legals i 

alumnes, durant tot el curs escolar. 

 

   

Els resultats mostren com el 79.4% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de millorar la implicació de la família amb el centre educatiu, 

amb més tutories individuals entre professorat, famílies o representants legals i 

alumnes, durant tot el curs escolar. 
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5. Classes i tallers per a pares i mares per treballar les habilitats i 

competències amb els seus fill i filles. 

 

 

 

 

 

 

Els resultats mostren com el 75,4% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fer classes i tallers per a pares i mares per treballar les 

habilitats i competències amb els seus fill i filles. 

 

ACCIONS INCLOSES AL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025 

Realitzar xerrades als centres educatius de persones joves que van tenir 
dificultats amb els estudis i se'n van sortir. 

92,90% 

Realitzar tallers i activitats lúdiques als instituts per donar a conèixer els recursos 
existents a la ciutat per a joves (activitats de l'edifici jove Lo Carrilet, d'Atzavara-
arrels, de l'Espai Obert d'Aprenentatge, etc.) 

92,10% 

Instaurar la figura d'un "professional" (educador/a de carrer, psicòleg/a...) per 
donar suport als problemes de l'alumnat, escoltar-los i crear espais de consulta 
fixos als centres educatius. 

90,6% 

Millorar la implicació de la família amb el centre educatiu, amb més tutories 
individuals entre professorat, famílies o representants legals i alumnes, durant 
tot el curs escolar. 

79,4% 

Desenvolupar tallers per a pares i mares per treballar les habilitats i 
competències amb els seus fills i filles. 

75,4% 

 

ALTRES PROPOSTES REALITZADES PER JOVES  

Instaurar ajudes per a joves, projectes de motivació, intercanvis, projectes educatius per 

facilitar la formació i ajudar a que puguin completar la seva formació. 

Desenvolupar tallers als centres educatius per donar eines útils a l’alumnat (gestió 

emocional, gestió econòmica, etc). 

Fomentar la inversió a les instal·lacions dels centres educatius de secundària  per adaptar-

los a les noves metodologies d'aprenentatge. 
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EIX 1. DRET DE LES PERSONES JOVES 

 
 
 
 
 
 
 

 Línia de treball: Millora de l’ocupació juvenil 
 

 REPTES 

1. Millora de l’ocupabilitat de les persones joves i ampliar les oportunitats 

d’accés al treball  

 

2. Millora de les condicions de treball de les persones joves i reducció de les 

precarietat, i en especial dels col·lectius en situació de major vulnerabilitat (per 

raons de gènere, origen, diversitat funcional, etc. ) 

 ACCIONS VIGENTS del Pla Local 2016-2020. Les quals donen resposta a 

una sèrie de causes. 

 

 Accions proposades per ETR de la ciutat 

 

 Objectius als quals donen resposta 

 

 Resultats de l’enquesta Jove d’opinió 

 

 Accions a desenvolupar a nivell comunitari 

 

 

 



 

 

ACCIÓ COM ES FA A QUE DONA RESPOSTA 

 
1.Impulsar els cursos de formació ocupacional 

 
Des del Centre de Formació Ocupacional, i l'ETR 
de treball i ocupació es desenvolupen cursos de 
formació ocupacional per a joves. 

Àmbit 1: Educació 

-Manca d’adequació de l’oferta formativa al 
mercat laboral. 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 

-Crisi econòmica. 

-Manca d’igualtat d’oportunitats. 
Àmbit 2: Treball 

-Exclusió al mercat laboral. 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 
 

 
2.Seguir oferint formació i orientació laboral 

 
Des del Centre de Formació Ocupacional i 
l'Oficina Jove estan fent formació i orientació 
laboral al jovent. 

Àmbit 1: Educació 

-Mercat laboral restrictiu i limitat / Adequació de 
l’oferta formativa al mercat laboral. 

-Crisi econòmica. 
Àmbit 2: Treball 

-Exclusió al mercat laboral. 

-Situacions laborals precàries. 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 
 

 
3. Donar a conèixer la borsa de treball. 

 
El CFO disposa d’una borsa de treball i també des 
de l'Oficina Jove, es potencia aquesta borsa i 
també la del Consell Comarcal del Baix Ebre 

Àmbit 1: Educació 

-Mercat laboral restrictiu i limitat / Adequació de 
l’oferta formativa al mercat laboral. 

-Manca d’adequació de l’oferta al mercat laboral. 

-Crisi econòmica. 
Àmbit 2: Treball 

-Exclusió al mercat laboral. 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 

-Fuga del territori de joves amb talent i estudis 
superiors. 
 
 

ACCIONS VIGENTS EN L’ÀMBIT DE TREBALL I FORMACIÓ 

 



 

 

 

 
4. Sensibilitzar a la xarxa empresarial del 
territori vers el paper del jovent en el món 
laboral. 

 
Transmetre a l'ETR de treball i ocupació, treballar 
amb el teixit empresarial per tal de fomentar la 
contractació de  persones joves i com introduir-los 
al món laboral. 

Àmbit 1: Educació 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 

-Manca d’igualtat d’oportunitats. 

-Crisi econòmica. 
Àmbit 2: Treball 

-Exclusió al mercat laboral. 

-Situacions laborals precàries. 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 

-Fuga del territori de joves amb talent i estudis 
superiors. 
Àmbit 4: Salut 

-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitat. 
 

 
5. Treballar en xarxa: coordinació entre els 
diferents programes destinats a la inserció 
laboral del jovent. 

 
S’ha creat ETR de treball. Aquest treball conjunt 
amb professionals que es dediquen a programes 
públics i europeus destinats al jovent, dintre el 
territori, per coordinar accions i propostes de 
treball comunitari. 

Àmbit 1: Educació 
-Manca de coordinació entre els diferents serveis 
que treballem amb joves. 

-Crisi econòmica. 
Àmbit 2: Treball 

-Exclusió al mercat laboral. 

-Mercat laboral restrictiu i limitat. 

-Fuga dels territori de joves amb talent i estudis 
superiors. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència entre 
joves diversos. Aquesta situació deriva en una 
problemàtica oculta d’hostilitat. 

 



 

 

 

ACCIONS PROPOSADES COMUNITÀRIAMENT PER ETR TREBALL 

ACCIONS  per tal de donar resposta: EXCLUSIÓ DEL MERCAT LABORAL 
 

1. Fomentar durant tot un any un programa de pràctiques remunerades per adquirir experiència i habilitats laborals. 

2.Promocionar el voluntariat local i internacional, per adquirir habilitats socials i competències laborals. 

3.Acompanyar a les persones joves que pateixen estigmes a l’hora de cercar feina. 

4.Crear un espai de sensibilització amb les empreses sobre la inclusió social i beneficis en la contractació de les persones joves. 

 

OBJECTIUS ALS QUALS DONEN RESPOSTA: 

EDUCATIUS TREBALL 

Reforçar les figures dels referents adults positius amb autoritat Desestigmatitzar acabant amb els prejudicis 

Transformar la visió de la diversitat com a problema en una oportunitat Desenvolupar competències  en el jovent 

Fomentar la valorització dels estudis mitjançant la conscienciació i desmuntatge rumors. Potenciar i generar activitat econòmica al territori i llocs de treball 
associats 

SALUT Compensar la mecanització - automatització (o aprofitar-la) 

Promocionar un estat personal equilibrat, empoderat, energètic, invulnerable, resilient… Reduir la bretxa competencial amb el jovents amb més qualificació 

Generar conductes sanes dintre de la pressió grupal  

Augmentar la resistència a la pressió 

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

Promoure/fomentar la convivència entre el joves 
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DIAGNOSI AMB JOVES. RESULTATS DE LES ENQUESTES 

1. Fomentar el voluntariat local i internacional, per adquirir habilitats 

socials i competències laborals. 

 

 

 

 

 

RESULTAT D 

 Els resultats mostren com el 77,4% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fomentar el voluntariat local i internacional, per adquirir habilitats 

socials i competències laborals. 

 

2. Acompanyar a les persones joves que pateixen estigmes a l’hora de 

cercar feina. 

  

 

 

 

 

 

Els resultats mostren com el 75,30% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció d’acompanyar a les persones joves que pateixen estigmes a 

l’hora de cercar feina. 
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3. Fomentar durant tot un any un programa de pràctiques remunerades 

per adquirir  experiència i habilitats laborals. 

 

 

Els resultats mostren com el 80,00% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fomentar durant tot un any un programa de pràctiques 

remunerades per adquirir experiència i habilitats laborals. 

 

 

4. Crear un espai de sensibilització amb les empreses sobre la inclusió 

social i beneficis en la contractació de les persones joves. 

 

 

Els resultats mostren com el 81,50% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de crear un espai de sensibilització amb les empreses sobre la 

inclusió social i beneficis en la contractació de les persones joves. 
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ACCIONS INCLOSES AL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025 

 

Crear un espai de sensibilització amb les empreses sobre la inclusió social i 
beneficis en la contractació de les persones joves. 

81,50% 

Fomentar durant tot un any un programa de pràctiques remunerades per 
adquirir experiència i habilitats laborals. 

80,00% 

Promocionar el voluntariat local i internacional, per adquirir habilitats socials i 
competències laborals. 

77,4% 

Acompanyar a les persones joves que pateixen estigmes a l’hora de cercar 
feina. 

75,3% 

 L’ENQUESTA D’O  

ALTRES PROPOSTES REALITZADES PER JOVES 

  

Crear espais de coworking municipals i fomentar el teletreball a la ciutat. 
 

Instaurar projectes per trencar estereotips que tenen la gent envers a altres comunitats ja que 
això repercuteix amb els joves a l’ hora de buscar feina o anar alguna entrevista. 
 

PINI 
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EIX 1. DRET DE LES PERSONES 

 

 

 

 Línia de treball: Dret a un habitatge digne 

 REPTES 

1. Promoció de les iniciatives que plantegin noves modalitats d'accés i tinença 

dels habitatges sostenibles  

2. Facilitar l'accés als ajuts extraordinaris per a pagament de quotes de 

lloguer o hipotecàries covid-19.  

 

 ACCIONS VIGENTS del Pla Local 2016-2020. Les quals donen resposta a una 

sèrie de causes. 

 

 Accions proposades per ETR de la ciutat 

 

 Objectius als quals donen resposta 

 

 Resultats de l’enquesta Jove d’opinió 

 

 Accions a desenvolupar a nivell comunitari 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACCIÓ COM ES FA A QUE DONA RESPOSTA 

 
Potenciar la Borsa d'Habitatge. 

 
Des de l’Ajuntament estan desenvolupant i 
donant suport a la borsa d’habitatge, amb la 
tramitació dels ajuts de lloguer destinats a 
persones en risc d’exclusió social. 

Àmbit 1: Educació 

-Manca de coordinació entre diferents serveis 
que treballem amb joves. 

-Crisi econòmica. 
Àmbit 3: Habitatge 

-Poca oferta de pisos de lloguer accessibles a 
joves, i existència de pisos buits procedents 
d’entitats bancàries i particulars. 

-El model cultural de l’habitatge en propietat, ha 
quedat obsolet. Necessitat d’un canvi de 
mentalitat per implementar noves fórmules 
d’emancipació. 

ACCIONS VIGENTS EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 



 

 

 

ACCIONS INCLOSES AL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025 

 

OBJECTIUS ALS QUALS DONEN RESPOSTA: 

EDUCATIUS TREBALL 

Millorar la comunicació entre els diferents agents socioeconòmics i comunitaris Desestigmatitzar acabant amb els prejudicis 

Transformar la visió de la diversitat com a problema en una oportunitat 
Potenciar i generar activitat econòmica al territori i llocs de 
treball associats 

Oferir (disposar) d'una igualtat d'oportunitats real. HABITATGE 

SALUT Ampliar i fomentar altres opcions d’aconseguir habitatge. 

Promocionar un estat personal equilibrat, empoderat, energètic, invulnerable, 
resilient… 

Millorar l’accés a l’habitatge al jovent i també a col·lectius 
vulnerables. 

Minimitzar el risc en les conductes. Treballar amb els API i fer-los coneixedors de les avantatges en 
matèria de lloguer. 

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL Impulsar una taula de ciutat per copsar les necessitats reals en 
matèria d’habitatge 

 
Promoure/fomentar la convivència entre el joves 

Donar a conèixer alternatives a la cultura de l’habitatge 
heretada. 

Mobilització de pisos buits per fer-los accessibles a joves i 
persones vulnerables. 

1.Mobilitzar habitatges i posar-los en lloguer social assequible per a la gent jove. 

2.Donar a conèixer mitjançant campanyes d’informació altres formes d’emancipar-se, sense haver d’adquirir un habitatge en propietat: 

habitatges cooperatius, lloguer, compartir… 

3.Crear un projecte d’habitatge cooperatiu des de l’administració. 
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DIAGNOSI AMB JOVES. RESULTATS DE LES ENQUESTES 

1. Mobilitzar pisos buits que pertanyen a grans entitats (bancs, grans 

propietaris…) i posar-los en lloguer social. 

 

Els resultats mostren com el 86,50% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de mobilitzar  pisos buits que pertanyen a grans entitats (bancs, grans 

propietaris…) i posar-los en lloguer social. 

 

2. Donar a conèixer mitjançant campanyes d’informació altres formes 

d’emancipar-se, sense haver d’adquirir un habitatge en propietat: 

habitatges cooperatius, lloguer, compartir… 

 

Els resultats mostren com el 80% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de donar a conèixer mitjançant campanyes d’informació altres formes 

d’emancipar-se, sense haver d’adquirir un habitatge en propietat: habitatges cooperatius, 

lloguer, compartir…  
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3. Crear un projecte d’habitatge cooperatiu des de l’administració. 

 

 

 

ACCIONS INCLOSES AL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025 

Mobilitzar habitatges i posar-los en lloguer social assequible per a la gent jove. 86,50% 

Donar a conèixer mitjançant campanyes d’informació altres formes d’emancipar-

se, sense haver d’adquirir un habitatge en propietat: habitatges cooperatius, 

lloguer, compartir… 

80% 

Crear un projecte d’habitatge cooperatiu des de l’administració. 76,8% 

 

ALTRES PROPOSTES REALITZADES PELS PROPIS JOVES 

Propiciar una plataforma en la qual arrendataris i arrendadors es poguessin posar en contacte 
sense necessitat d'agència. 

 
Fomentar els ajuts per reformar habitatges. 

 
Instaurar ajudes  per adquisició o lloguer d’habitatges. 

 

  

Els resultats mostren com el 76,80% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de crear un projecte d’habitatge cooperatiu des de l’administració. 
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EIX 1. DRET DE LES PERSONES JOVES 

 

 

 

 

 

 Línia de treball: Garantia de salut i benestar 

 

 REPTES 

1. Prevenció i acompanyament davant el risc d’augment d’addiccions.  

 

2. Reforç i impuls dels programes de prevenció de la salut sexo-afectiva amb 

perspectiva de gènere,  identitats sexuals, emocionals, etc. 

 

 ACCIONS VIGENTS del Pla Local 2016-2020. Les quals donen resposta a una 

sèrie de causes. 

 

 Accions proposades per ETR de la ciutat 

 

 Objectius als quals donen resposta 

 

 Resultats de l’enquesta Jove d’opinió 

 

 Accions a desenvolupar a nivell comunitari 



 

 

 

ACCIÓ COM ES FA A QUÈ DONA RESPOSTA 

 
1.Donar suport a les diferents campanyes 
de conscienciació sobre hàbits 
saludables. 

 
Des de l'oficina jove, s'estan portant a terme 
diferents campanyes de sensibilització al 
jovent com: Sida, homofòbia, drogues, salut 
sexual… 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Abandonament escolars 
Àmbit 2: Ocupació i Treballar 
-Exclusió al mercat laboral (no accés a les     
activitats remunerades legals) (supervivència 
d’alguns grups) 
Àmbit 4: Salut 

-Conductes de risc: Pràctiques sexuals i 
conducció temerària. 

-Consum de substàncies. 

-Violències. 

-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 

 
2.Potenciació del SAI com a canal 
alternatiu oberts i naturals per transmetre 
l'educació sexual. 

 
S'ha creat un grup d'assessorament tècnic on 
es treballa sobre l'educació sexual LGTB. Es 
crea el SAI, el qual dona resposta aquesta 
necessitat. 
 
 
 

Àmbit 1: Educació 
-Abandonament escolars 
-Manca d’igualtat d’oportunitats 
-Manca de coordinació entre els diferents      
serveis que treballem amb joves. 
Àmbit 4: Salut 

-Conductes de risc 

-Consum de substàncies. 

-Violències 

-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 
 

ACCIONS VIGENTS EN L’ÀMBIT DE SALUT 



 

 

 
3.Seguir treballant amb els cursos de 
formació. 
 
 
 
 

 
Des de Generalitat treballen amb formacions 
per a tècnics en salut, professorat i monitors 
que treballen amb joves, sobre temàtiques de 
salut. 

Àmbit 1: Educació 

-Manca de coordinació entre els diferents 
serveis que treballem amb joves. 

-Sistema educatiu que prioritza la 
transformació de continguts i no els 
aprenentatges vivencials i inclusius. 

-Joves migrats sols, i l’oferta educativa que 
no se’ls adequa. 

Àmbit 4: Salut 

-Conductes de risc 

-Consum de substàncies. 

-Estat personal deficitari. 
Àmbit 6: Cultura i oci 

-Hi ha una manca de coordinació de 
dinamització de la ciutat. 

Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de 
coexistència entre joves diversos. 

 
4.Fomentar els hàbits saludables i esport. 

 
Des de l'Edifici Jove Lo Carrilet, hi ha 
engegades activitats esportives gratuïtes per 
fomentar la pràctica de l'esport i l'estil de vida 
saludable, segons l’època de l’any i la 
programació, l’esport sempre és un dels 
pilars de les activitats. 

Àmbit 1: Educació 

-Desigualtat d’oportunitats d’accés a 
l’educació no formal. 
Àmbit 4: Salut 
-Conductes de risc: Pràctiques sexuals i 
conducció temerària. 

-Estat personal deficitari. 
Àmbit 6: Cultura 

-Hi ha manca d’espais. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 

 
 



 

 

 
5.Desenvolpar accions per prevenir les 
conductes delictives i de la violència 
masclista des de les aules. 

 
Des de Joventut de  la Generalitat, i 
juntament amb l’Oficina Jove  hi ha engegats 
tallers als instituts on aborden aquesta 
temàtica. 

Àmbit 1: Educació 

-Manca de coordinació entre els diferents 
serveis que treballem amb joves. 

-Manca d’igualtat d’oportunitats. 

-Desigualtats oportunitats d’accés a 
l’educació no formal. 
-Sistema educatiu que prioritza la 
transformació de continguts i no els 
aprenentatges vivencials i inclusius. 

Àmbit 4: Salut 

-Conductes de risc: Pràctiques sexuals i 
conducció temerària. 

-Consum de substàncies. 

-Violències. 

-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de 
coexistència entre joves diversos. Aquesta 
situació deriva en una problemàtica oculta 
d’hostilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIONS PROPOSADES COMUNITÀRIAMENT PER ETR SALUT 

ACCIONS  per tal de donar resposta: CONDUCTES DE RISC ENTRE ELS JOVES 

1.Oferir més xerrades als instituts sobre prevenció i conscienciació d’aquests temes. 

2.Oferir xerrades fetes per persones joves que puguin ser models o referents per la seva experiència en les diferents preocupacions de la salut. 

3.Realitzar campanyes i accions directes en l’oci nocturn. 

4.Crear formacions per sensibilitzar el professorat sobre preocupacions de salut que poden sentir les persones joves. 

 

OBJECTIUS ALS QUALS DONEN RESPOSTA 

EDUCATIUS TREBALL 

Reforçar les figures dels referents adults positius amb autoritat Desestigmatitzar acabant amb els prejudicis 

Transformar la visió de la diversitat com a problema en una oportunitat 
Desenvolupar competències  en el jovent 

Desenvolupar i aprofitar les xarxes de suport 
 

Oferir (disposar) d'una igualtat d'oportunitats real. SALUT 

CULTURA Disminuir la pressió grupal. 

Visibilitzar i donar en valor les accions culturals d’oci existents a la ciutat 
destinades a les persones joves. 

Promocionar un estat personal empoderat, energètic, 
invulnerable, resilient, amb autoestima... 

 Generar conductes sanes dintre de la pressió grupal 

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL Augmentar la resistència a la pressió 

Promoure/fomentar la convivència entre el joves Minimitzar el risc en les conductes. 
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DIAGNOSI AMB JOVES. RESULTATS DE LES ENQUESTES 

1. Més xerrades als instituts sobre prevenció i conscienciació d’aquests 

temes. 

 

Els resultats mostren com el 90,50% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fer més xerrades als instituts sobre prevenció i conscienciació 

d’aquests temes. 

 

2. Oferir xerrades fetes per persones joves que puguin ser models o 

referents per la seva experiència en les diferents preocupacions de la 

salut. 

 

 

 

 

Els resultats mostren com el 89,70% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció d’oferir xerrades fetes per persones joves que puguin ser models o 

referents per la seva experiència en les diferents preocupacions de la salut. 
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3. Campanyes i accions directes en l’oci nocturn. 

 

Els resultats mostren com el 77,80% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fer campanyes i accions directes en l’oci nocturn. 

 

4. Crear formacions per sensibilitzar el professorat sobre preocupacions 

de salut que poden sentir les persones joves. 

 

Els resultats mostren com el 87,30% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de crear formacions per sensibilitzar el professorat sobre 

preocupacions de salut que poden sentir les persones joves. 
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ACCIONS INCLOSES AL PLA LOCAL 2021-2025 

Oferir més xerrades als instituts sobre prevenció i conscienciació d’aquests 
temes. 

90,50% 

Propiciar xerrades desenvolupades per persones joves que puguin ser models 
o referents per la seva experiència en les diferents preocupacions de la salut. 

 

89,70% 

Crear formacions per sensibilitzar el professorat sobre preocupacions de salut 
que poden sentir les persones joves. 

87.30% 

Realitzar campanyes i accions directes en l’oci nocturn. 77,80% 

 

ALTRES PROPOSTES REALITZES PELS PROPIS JOVES 

Fomentar més xerrades d’educació sexual 
 

 
Realitzar formacions i campanyes de prevenció d’aquests temes de salut entre joves que són 
més adults. 
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EIX 1. DRET DE LES PERSONES JOVES 

 

 

 

 

 Línia de treball: Accés a la cultura 

 

 REPTES:  

1. Reforç de les polítiques culturals locals i des d’espais de proximitat impulsades per i 

per a joves a fi que garanteixin l’accés al consum i a la producció cultural.  

    

2. Oferta cultural que tingui en compte els referents culturals diversos de les persones 

joves a la nostra societat . 

 

 ACCIONS VIGENTS del Pla Local 2016-2020. Les quals donen resposta a una 

sèrie de causes. 

 

 Accions proposades per ETR de la ciutat 

 

 Objectius als quals donen resposta 

 

 Resultats de l’enquesta Jove d’opinió 

 

 Accions a desenvolupar a nivell comunitari 

 



 

 

 

ACCIÓ COM ES FA A QUE DONA RESPOSTA 

 
1.Potenciar el Festival EbreMusik. 

 
Reinterpretar-lo i transformar-lo amb un 
festival d'estiu. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 
-Hi ha una manca de dinamització de la 
ciutat. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 

 
2.Seguir desenvolupant el Projecte Art 
Total. 

 
Es treballa amb el projecte ART TOTAL 
(Hivern, primavera, estiu i tardor), on es 
visibilitzen accions artístiques, esportives i de 
lleure conduïdes per als espais públics i 
realitzades amb les persones joves. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització de la 
ciutat. 

-Hi ha manca d’espais acompanyada 
equipaments existents no estan prou 
aprofitats i tenen mancances de personal i 
material per poder treballar amb els i les 
joves. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 

 
3.Desenvolupar Oci alternatiu. Jovent i 
natura. 

 
Donar a conèixer les accions que es 
desenvolupen a la ciutat conduïdes pel teixit 
associatiu. 

Àmbit 4: Salut 

-Conductes de risc 
-Estat personal deficitari. 
Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització de la 
ciutat. 

-Hi ha manca d’espais. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 
 
 
 

ACCIONS VIGENTS EN L’ÀMBIT CULTURAL 



 

 

 
4.Promocionar rutes per les Terres de 
l’Ebre que afavoreixin la trobada entre el 
jovent. 

 
Promocionar les iniciatives empresarials 
turístiques del territori. 

Àmbit 4: Salut 
-Conductes de risc 
-Estat personal deficitari. 
Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització de la 
ciutat, una gran descoordinació entre 
administracions, entitats i ciutadania en 
l’àmbit cultural. 

-Hi ha manca d’espais acompanyada 
equipaments existents no estan prou 
aprofitats i tenen mancances de personal i 
material per poder treballar amb els i les 
joves. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 

 
5.Coordinar recursos municipals entre les 
unitats municipals. 

 
Realitzar accions conjuntes per optimitzar 
recursos vers al jovent. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització de la 
ciutat, una gran descoordinació entre 
administracions, entitats i ciutadania en 
l’àmbit cultural. 

-Hi ha manca d’espais acompanyada 
equipaments existents no estan prou 
aprofitats i tenen mancances de personal i 
material per poder treballar amb els i les 
joves. 
Àmbit 7: Cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 

 

 



 

 

ACCIONS PROPOSADES COMUNITÀRIAMENT  

 

ACCIONS  per tal de donar resposta: MANCA DINAMITZACIÓ CULTURAL 

1. Reutilitzar espais municipals en cap de setmana per activitats creades per joves. 

2.   Crear una xarxa social per visibilitzar l’oferta cultural i d’oci gestionada per joves. 

 

OBJECTIUS ALS QUALS DONEN RESPOSTA 

EDUCATIUS TREBALL 

Transformar la visió de la diversitat com a problema en una oportunitat Desestigmatitzar acabant amb els prejudicis 

Oferir (disposar) d'una igualtat d'oportunitats real. 
Desenvolupar competències  en el jovent 

Desenvolupar i aprofitar les xarxes de suport 
 

CULTURA SALUT 

Visibilitzar i donar en valor les accions culturals d’oci existents a la ciutat destinades a 
les persones joves. 

Disminuir la pressió grupal. 

Manca d’espais culturals, poc aprofitament dels existents. 
Promocionar un estat personal empoderat, energètic, invulnerable, 
resilient, amb autoestima... 

 Generar conductes sanes dintre de la pressió grupal 

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL Augmentar la resistència a la pressió 

Promoure/fomentar la convivència entre el joves  



 

161 
 

 

DIAGNOSI AMB JOVES. RESULTATS DE LES ENQUESTES 

1. Més música en directe als locals de nit. 

 

Els resultats mostren com el 70,90% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fer més música en directe als locals de nit. 

 

 

2. Oferta cultural i teatral als gustos dels i les joves 

 

 

 

Els resultats mostren com el 79,50% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció d’una oferta cultural i teatral als gustos dels i les joves. 
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3. Més festivals d’estiu. 

 

 

Els resultats mostren com el 84,20% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de realitzar més festivals d’estiu. 

 

 

4. Reutilitzar espais municipals en cap de setmana per activitats creades 

per joves 

 

 

Els resultats mostren com el 82,70% dels enquestats estan a favor en desenvolupar l’acció 

de reutilitzar espais municipals en cap de setmana per activitats creades per joves. 

 

 

 



 

163 
 

 

5. Concursos de diferents disciplines artístiques només per a joves 

novells. 

 

 

Els resultats mostren com el 71,70% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció d’organitzar concursos de diferents disciplines artístiques només per a 

joves novells. 

 

6. Que l’Edifici Jove Lo Carrilet sigui el canal pel qual els joves puguin 

dur a terme les seves propostes culturals i d’oci a la ciutat. 

 

 

Els resultats mostren com el 70,00% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció que  l’Edifici Jove Lo Carrilet sigui el canal pel qual els joves puguin 

dur a terme les seves propostes culturals i d’oci a la ciutat. 
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7. Més activitats culturals tradicionals. 

 

Els resultats mostren com el 33% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de programar més activitats culturals tradicionals. 

 

8. Crear una xarxa social per visibilitzar l’oferta cultural i d’oci gestionada 

per joves. 

 

 

Els resultats mostren com el 77,90% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de crear una xarxa social per visibilitzar l’oferta cultural i d’oci 

gestionada per joves. 
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ACCIONS INCLOSES AL PLA LOCAL 2021-2025 

 

 

ALTRES PROPOSTES REALITZADES PELS JOVES 

Fomentar més música en directe als locals de nit. 

Ofertar la programació cultural i teatral als gustos dels i les joves. 

Realitzar més festivals d’estiu. 

Fomentar concursos de diferents disciplines artístiques només per a joves novells. 

Reduir la burocràcia quan algun/a jove té una idea de projecte cultural, facilitar-li accés 

als espais, instal·lacions, etc. Mentoratge per demanar subvencions etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reutilitzar espais municipals en cap de setmana per activitats creades per 

joves. 

82,70% 

Crear una xarxa social per visibilitzar l’oferta cultural i d’oci gestionada per 

joves. 

77,90% 
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EIX 1. DRET DE LES PERSONES JOVES 

 

 

 

 

 

 Línia de treball: Dret a la participació i millora de la cohesió social 

 

 REPTES 

 

1. Reforç del paper de l’educació formal i no formal en l’adquisició de competències per 

la cohesió social i  participació.  

 

2. Sensibilitzar al jovent en la millora de la igualtat d’oportunitats i desenvolupar 

polítiques interculturals. 

 

 ACCIONS VIGENTS del Pla Local 2016-2020. Les quals donen resposta a una 

sèrie de causes. 

 

 Accions proposades per ETR de la ciutat 

 

 Objectius als quals donen resposta 

 

 Resultats de l’enquesta Jove d’opinió 

 

 Accions a desenvolupar a nivell comunitari 



  
 

 

 

ACCIÓ COM ES FA A QUE DONA RESPOSTA 

 
1.Dinamitzar l’edifici Jove Lo "Lo 
Carrilet". 

 
S'estan creant activitats des de l'espai jove, 
conduïdes per un equip de professionals. (1 
dinamitzador juvenil, 1 tècnica amb el 
programa de garantia juvenil, 1 voluntària 
europea, 1 monitor i 1 tècnic per a dinamitzar 
ART TOTAL, 2 tècniques de l'Oficina Jove 
treball i salut i 1 impulsora del programa de 
garantia juvenil). 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitat. 
-Manca de coordinació entre els diferents 
serveis que treballem amb joves. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització. 
-Hi ha manca d’espais, equipaments 
existents no estan prou aprofitats 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 

 
2.Fomentar accions en positiu de 
reconeixement que facin visible la feina 
realitzada pel jovent (associat o no 
associat) de la ciutat. 

 
Mitjançant les xarxes socials donar visibilitat a 
tot allò que es faci a la ciutat realitzada per 
joves. 

Àmbit 2: Ocupació i treballa 
-Fuga del territori de joves amb talent i 
estudis superiors. 

Àmbit 7: cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 
 

 
3.Potenciar i mantenir els canals de 
participació (xarxes socials d'internet). 

 
Mitjançant xarxes socials, estar en constant 
contacte amb es jovent i donar a conèixer 
totes aquelles accions i programes de ciutat 
destinats al jovent. 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitat. 
-Manca de coordinació entre els diferents 
serveis que treballem amb joves. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamitzaciól. 
-Hi ha manca d’espais, equipaments 
existents no estan prou aprofitats 

Àmbit 7: cohesió social 
-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 
 
 

ACCIONS VIGENTS EN L’ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 



  
 

 

 
4.Subvencionar a les iniciatives del 
jovent de la ciutat. 

 
Destinar una part del pressupost de joventut a 
impulsar iniciatives juvenils, des de l’Edifici 
Jove. 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitat. 
-Manca de coordinació entre els diferents 
serveis que treballem amb joves. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització. 
-Hi ha manca d’espais, equipaments 
existents no estan prou aprofitats 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 

 
5.Impulsar el Punt de Voluntariat de 
ciutat. 

 
Treballar amb el teixit associatiu de la ciutat, 
per tal de visibilitzar les activitats i accions de 
voluntariat. Posar en contacte persones 
voluntàries amb entitats que treballen amb 
voluntariat. 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitat. 
-Manca de coordinació entre els diferents 
serveis que treballem amb joves. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització. 
-Hi ha manca d’espais, equipaments 
existents no estan prou aprofitats 
Àmbit 7: Cohesió social 
Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 

 
6.Promocionar la Festa de les Entitats 
Socials antiga Fira de la solidaritat 

 
Seguir amb el treball conjunt amb les entitats 
socials del municipi i fer-les partícips d'accions 
conjuntes per visibilitzar la tasca que 
desenvolupen a la ciutat. 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitat. 
-Manca de coordinació entre els diferents 
serveis que treballem amb joves. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització de la 
ciutat. 
-Hi ha manca d’espais, equipaments 
existents no estan prou aprofitats 
Àmbit 7: Cohesió social 
Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 



  
 

 

 
7.Redefinir les Jornades de voluntariat 
juvenil 

 
Seguir treballant amb l'alumnat de 4t ESO, per 
donar a conèixer la tasca que realitzen les 
entitats socials al territori, per fer 
conscienciació i visibilitzar àmbit voluntariat. 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitats. 
-Desigualtat d’oportunitats d’accés a 
l’educació no formal. 

Àmbit 4: Salut 
-Estat personal deficitari. 
 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització. 
-Hi ha manca d’espais, equipaments 
existents no estan prou aprofitats 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 

 
8.Seguir acollint Voluntariat Europeu. 

 
Seguir amb els convenis de col·laboració amb 
l'entitat obre't'ebre per tal de gestionar 
acollides de voluntaris per prestar serveis de 
voluntariat a l'Edifici Jove "Lo Carrilet". 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitats. 
-Desigualtat d’oportunitats d’accés a 
l’educació no formal. 

Àmbit 4: Salut 
-Estat personal deficitari. 

Àmbit 6: Cultura i Oci 

-Hi ha una manca de dinamització de la 
ciutat. 
-Hi ha manca d’espais, equipaments 
existents no estan prou aprofitats. 
Àmbit 7: Cohesió social 

-Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
9.Impulsar el Treball en xarxa. 

 
Es seguirà participant de manera activa als 
diferents serveis creats de treball en xarxa i 
convivència a la ciutat, com Xarxa per la 
Convivència, ETR de ciutat i el programa 6/16. 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitats. 
-Desigualtat d’oportunitats d’accés a 
l’educació no formal. 

Àmbit 4: Salut 
-Estat personal deficitari. 
Àmbit 7: Cohesió social 
Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 
 

10.Seguir mantenint espais oberts de 
connexió Wifi a diferents llocs de la 
ciutat. 

L'Edifici Jove Lo Carrilet, disposa de wifi 
oberta per als joves. 

Àmbit 1: Educació i ensenyament 
-Manca d’igualtat d’oportunitats. 

Àmbit 7: Cohesió social 
Ens trobem en una situació de coexistència 
entre joves diversos. Aquesta situació deriva 
en una problemàtica oculta d’hostilitat. 
 

 

  



  
 

 

ACCIONS PROPOSADES  COMUNITÀRIAMENTPER ETR ESPAI PÚBLIC 

ACCIONS  per tal de donar resposta: COEXISTÈNCIA enlloc de CONVIVÈNCIA 

1. Instaurar un/a “referent juvenil” que creï espais de convivència entre joves de diferents realitats socioculturals. 

2. Fomentar el voluntariat entre joves com a eina d’entendre la diversitat cultural. 

3. Fomentar accions i activitats a l’Edifici Jove Lo Carrilet per millorar la convivència entre joves. 

4. Visibilitzar mitjançant xarxes tot allò que es fa a Tortosa realitzat per joves. 

5. Desenvolupar pressupostos participatius on només els joves facin i votin propostes. 

 

OBJECTIUS ALS QUALS DONEN RESPOSTA: 

EDUCATIUS TREBALL 

Reforçar les figures dels referents adults positius amb autoritat Destigmatitzar acabant amb els prejudicis 

Transformar la visió de la diversitat com a problema en una oportunitat Desenvolupar competències  en el jovent 

Fomentar la valorització dels estudis mitjançant la conscienciació i desmuntatge rumors. Desenvolupar i aprofitar les xarxes de suport 

SALUT  

Promocionar un estat personal equilibrat, empoderat, energètic, invulnerable, resilient… 

Generar conductes sanes dintre de la pressió grupal  

Minimitzar les conductes de risc. 

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

Promoure/fomentar la convivència entre el joves 
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DIAGNOSI AMB JOVES. RESULTATS DE L’ENQUESTA D’OPINIÓ 

1. Instaurar un/a “referent juvenil” que creï espais de convivència entre 

joves de diferents realitats socioculturals. 

 

Els resultats mostren com el 73,20% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció d’instaurar un/a “referent juvenil” que creï espais de convivència entre 

joves de diferents realitats socioculturals. 

 

2. Fomentar el voluntariat entre joves com a eina d’entendre la diversitat 

cultural. 

 

 

 

Els resultats mostren com el 75,70% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fomentar el voluntariat entre joves com a eina d’entendre la 

diversitat cultural
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3. Accions i activitats a l’Edifici Jove Lo Carrilet per millorar la 

convivència entre joves. 

 

 

Els resultats mostren com el 78,80% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de realitzar accions i activitats a l’Ed. Jove Lo Carrilet per millorar la 

convivència entre joves. 

 

4. Visibilitzar mitjançant xarxes tot allò que es fa a Tortosa realitzat per 

joves. 

 

 

Els resultats realitzat per joves 

 

 

Els resultats mostren com el 79,80% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de visibilitzar mitjançant xarxes tot allò que es fa a Tortosa. 
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5. Pressupostos participatius on només els joves facin i votin propostes. 

 

 

Els resultats mostren com el 70,70% de les persones enquestades estan a favor en 

desenvolupar l’acció de fer pressupostos participatius on només els joves facin i votin 

propostes. 

 

En relació amb les activitats que es realitzen dirigides a la gent jove de 

Tortosa, valora el que creus que faltaria millorar 

 

6. Informació i difusió d’activitats que ja es realitzen. 

 

 

 

Els resultats mostren com el 82,10% de les persones enquestades opinen que faltaria 

millorar la informació i difusió d’activitats que ja es realitzen. 
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7. Canals de comunicació perquè els/les joves siguin escoltats/des. 

 

 

Els resultats mostren com el 80,50% de les persones enquestades opinen que faltaria 

millorar els canals de comunicació perquè els/les joves siguin escoltats/des. 

 

8. Suport a iniciatives proposades per joves. 

 

Els resultats mostren com el 82% de les persones enquestades opinen que faltaria millorar 

el suport a iniciatives proposades per joves. 
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ACCIONS PROPOSADES TÈCNICAMENT 

Visibilitzar mitjançant xarxes tot allò que es fa a Tortosa realitzat per joves. 79,80% 

Fomentar accions i activitats a l’Ed. Jove Lo Carrilet per millorar la convivència 
entre joves. 

78,80% 

Fomentar el voluntariat entre joves com a eina d’entendre la diversitat cultural. 75,70% 

Canals de comunicació perquè els/les joves siguin escoltats/des. 
 

80,50% 

Instaurar un/a “referent juvenil” que creï espais de convivència entre joves de 
diferents realitats socioculturals. 

73,20% 

Desenvolupar pressupostos participatius on només els joves facin i votin 
propostes. 

70,70% 

 

ALTRES PROPOSTES REALITZADES PELS JOVES 

 

 

 

En aquest espai pots reflexionar, comentar, valorar, aportar propostes, criticar 

constructivament, etc. Tot allò que vulguis aportar al Pla Local de Joventut 2021-

2025 i que no hagi quedat recollit en el qüestionari. 

T’escoltem i valorarem tot el que ens diguis! 

 Crec que s'hauria de fer valorar als joves el patrimoni cultural que tenim. Penso amb 

l’arquitectònic pels pressupostos participatius. 

 En època de pandèmia s'haurien de fer més cursos per al jovent de forma telemàtica. 

Així, els ajudarien a poder tenir més recursos sense haver de sortir de casa i posar-se 

en perill i en risc al seu entorn familiar i de convivència. Oferir formació virtual per 

augmentar els coneixements dels joves de les TTEE i el seu currículum. 

 La joventut no ha de ser un grup perfecte on tothom ens coneixem i ens portem bé, 

s'han de fer propostes però cadascú anirà a la seva, i tractar de fer activitats per 

unificar tota la gent no crec que sigui un objectiu al que aspirar perquè no és lo normal. 

 Lo del Bullying és la veritat i la realitat. 

 Més educadors socials de carrer, és la solució. 

 Penso que fan falta més activitats per els joves, hi ha molts joves que no estan fent res 

i així podran participar i aprendre coses 

 Totes aquestes propostes han estat molt bé i penso que poden ajudar a elegir el futur 

per a qualsevol estudiant. 

 

 

Realitzar xerrades per conèixer amb profunditat les cultures de la gent estrangera que viu a 

la nostra ciutat , i així poder-nos entendre culturalment. 
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RESUM FINAL 

 

ADAPTACIÓ DELS EIXOS DE TREBALL A LA NOVA REALITAT DEL PLA NACIONAL 

DE JOVENTUT 

El Pla d’actuació de les Polítiques de Joventut, d’acord amb el què estableix el Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), és l’instrument que concreta les prioritats 

del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de Joventut i planteja les 

actuacions a desplegar a mig termini.  Així doncs, recull els principals objectius i mesures 

en matèria de joventut a dur a terme per tots els Departaments de la Generalitat de 

Catalunya, és validat pel Consell rector del PNJCat i s’aprova per la Comissió 

interdepartamental de Polítiques de Joventut. 

 

Aquest treball comunitari comporta un retorn i treball amb els ETR’s de Ciutat, implicant-los 

en la seva execució i posterior  avaluació.  

 

EIX 1. DRET DE LES PERSONES JOVES 

 

Volem fer efectius els drets de les persones joves a una vida digna i garantir la igualtat 

d’oportunitats per a totes elles, amb una especial incidència en tots els aspectes clau pel 

desenvolupament del seu projecte vital, individual i col·lectiu.  

 

Les conseqüències derivades de la pandèmia i de les mesures restrictives aquest eix 

engloba els àmbits: Educatiu, Laboral, Accés a l’habitatge, Salut, Accés cultural i 

Participació i Cohesió Social  ja estan impactant de forma negativa sobre la joventut 

augmentant la seva vulnerabilitat i empitjorant les seves condicions de vida.  Per això és 

fonamental establir les mesures per pal·liar i revertir els efectes de l’actual context, hereu 

de l’anterior crisi econòmica, i garantir la igualtat de drets de tota una generació.  
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LÍNIES DE TREBALL  EIX 1 DRET DE LES PERSONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIX 2. INCLUSIÓ SOCIAL I DIGITAL PER A TOTES 

 

La joventut igual que la societat és diversa. No totes les persones joves estan afectades 

per la crisi incipient, ni disposen dels mateixos recursos per fer-hi front. De fet, les crisis 

econòmiques i socials accentuen les desigualtats dins de cada grup social, i la joventut no 

n’és una excepció. 

  

Per això és indispensable fer una aposta ferma per unes polítiques de joventut inclusives, 

que tinguin en compte els principals eixos de desigualtat que agreugen la situació de les 

persones joves (gènere, origen geogràfic, cultural, nacional o religiós, classe social, 

diversitat funcional, territori).  

 

I es vol fer des d’una perspectiva interseccional, tenint en compte els possibles 

encreuaments i interseccions dels eixos de desigualtat que generen situacions de 

vulnerabilitat específiques, vetllant per combatre les exclusions que les mateixes mesures i 

programes que es puguin posar en marxa puguin generar. 

 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) tenen un paper cabdal en la 

configuració de la identitat de les persones joves. És en les xarxes socials on les persones 

joves es mostren, es relacionen i construeixen la seva identitat. Així mateix, les xarxes socials  

 

 

 

 

1.Mitigar l’abandonament escolar prematur i  millora de les condicions i 

oportunitats educatives  

2. Millora de l’ocupació juvenil  

3. Dret a un habitatge digne  

4. Garantia de salut i benestar  

5. Accés cultural  

6. Dret a la participació i millora de la cohesió social  
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els serveixen no només per donar-se a conèixer sinó també per a interactuar, i les persones 

joves fan un doble paper com a consumidores i alhora productores d’informacions.  

 

És evident que la pandèmia ha fet augmentar l’ús de les TIC i n’ha diversificat els usos, però en 

canvi, és menys visible la desigualtat que s’amaga darrera l’etiqueta generació digital a la qual 

se li pressuposa que accedeix en igualtat de condicions a la xarxa.  

 

En aquests temps de pandèmia les polítiques de joventut a nivell municipal s’han anat 

transformant i adaptant dins l’esfera digital esdevenint en línia, oberta i per tots els públics, 

on molts dels recursos es quedaran per seguir existint ja per sempre en el nostre dia a dia.  

 

Aquest eix doncs no és més que el reflex d’unes línies de treball present en tot l’eix 1 

DRET DE LES PERSONES JOVES, i és aquesta mirada multidisciplinar i present a cada 

repte, objectiu i activitat a desenvolupar. 

 

LÍNES DE TREBALL PRESENTS  

 

 

 

 

 

 

1.   Igualtat d’oportunitats 

2. Aposta per la interculturalitat 

3. Atenció, acompanyament i serveis multicanal per i amb les persones joves 

 



 

EIX 1 DRETS DE LES PERSONES JOVES  AMB UNA MIRADA  D’INCLUSIÓ SOCIAL I DIGITAL PER A TOTES. EDUCATIU 

 
ÀMBIT 

 
REPTE 

 
ACCIONS TRANVERSALS 

 
RESPONSABLES 
D’EXECUCIÓ 

 
INDICADORS 

PRESSUPOST 
<3.000 BAIX 
3.000 -5.000€ 
MITJÀ 
5.000-10.000€ 
 MITJÀ ALT 
ALT >10.000€ 

 
TEMPO-
RALITZACIÓ 

 

EDUCATIU 

 

Mitigar 
l’abandoname
nt escolar 
prematur i  
millora de les 
condicions i 
oportunitats 
educatives 
 

1.Reducció del fracàs 
escolar, la desafecció 
educativa, 
l’abandonament prematur 
i l’efecte de les 
desigualtats socials dins 
del sistema educatiu i les 
derivades de la 
pandèmia. 
 
 
2. Orientar, apoderar i 
acompanyar la persona 
jove en el seu procés 
educatiu tenint en 
compte els diversos 
perfils i el treball en 
xarxa. 

 

V
IG

E
N

T
S

 

1. Accions formatives no reglades i 
treball per competències per les 
persones joves que queden fora dels 
circuits reglats. 
 

-Àrea de serveis a 
les persones 
-ETR Socioeducatiu 
6/16 

-Nombre de formacions 
-Nombre de participants 
-Enquestes de valoració 
de la persona formadora 
-Enquestes de valoració 
de els/les participants 

 

ALT 2021-2025 

2. Programes d’acompanyament 
educatiu i reforç escolar als 
equipaments i serveis per infants i 
joves. 

-Professionals de 
l’àmbit educatiu 
-Pla Educatiu 
d’Entorn 

-Nombre de classes de 
reforç 
-Enquesta de satisfacció, 
tant als usuaris com als 
professionals 
 

ALT 2021-2025 

3. Programar cicles de formació 
emocional. Cicle de Formació 
Alternativa. 

-Edifici Jove 
-ETR Salut 

-Nombre de cursos 
realitzats 
-Enquestes de satisfacció 

MITJÀ 2021-2025 

4. Programes APS (Aprenentatge i 
Serveis). 

-Direcció General 
d’Educació (GC) 

-Nombre de programes 
impartits 

ALT 2021-2025 

5. Programes de formació DUAL, al 
territori. 

-Direcció General 
d’Educació (GC) 

-Nombre de programes 
impartits 

ALT 2021-2025 

6. Formació i  acompanyament al 
professorat. 
 

-Direcció General 
d’Educació (GC) 

-Nombre d’assistents 
-Enquestes de valoració 
de les persones 
formadores i participants 

ALT 2021-2025 

7. Ajuts econòmics a les famílies per 
accedir a les activitats extraescolars i 
de lleure per infants i jovent. 

-ETR Socioeducatiu 
6/16 

-Nombre de famílies 
beneficiàries 

MITJÀ ALT 

 
2021-2025 
 
 
 
 

QUADRE RESUM D’ACCIONS PLA LOCAL DE JOVENTUT 

2021-2024 
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8. Portar a terme programes 
d’acompanyament socioeducatiu per 
detectar i atendre situacions de 
desconnexió educativa. 

-ETR Socioeducatiu 
6/16 
Programa 
Invulnerables 

-Nombre de programes 
realitzats 
-Entrevistes  a les 
persones ateses 
-Nombre de persones 
beneficiàries 

ALT 2021-2025 

9. Realitzar xerrades als centres 
educatius de persones joves que van 
tenir dificultats amb els estudis i se'n 
van sortir. 

-Joventut 
-Entitats juvenils 
-Àrea de servei a 
les persones 

-Número de joves que 
participen per fer les 
xerrades 
-Número d’accions de 
difusió 

BAIX 2022 

10. Realitzar tallers i activitats lúdiques 
als instituts per donar a conèixer els 
recursos existents a la ciutat per a 
joves. 

-Joventut 
-Entitats socials 
-Àrea de servei a 
les persones 

-Nombre de tallers 
-Nombre de persones 
assistents 
-Enquestes de valoració 

BAIX 2022 

11. Impulsar la  figura d'un 
"professional" (educador/a de carrer, 
psicòleg/a...) per donar suport als 
problemes de l'alumnat. 

Gestora: 
-Generalitat de 
Catalunya 
Impulsora: 
-Ajuntament de 
Tortosa 

-Nombre de reunions 
realitzades per impulsar 
l’acció 
-Nombre de 
professionals contractats 

ALT 2021 

12. Impulsar la implicació de la família 
amb el centre educatiu, amb més 
tutories individuals entre professorat, 
famílies, durant tot el curs escolar. 

Gestora: 
-Generalitat de 
Catalunya 
Impulsora: 
-Ajuntament de 
Tortosa 

-Nombre de reunions 
realitzades per impulsar 
l’acció 
-Nombre de tutories 
realitzades 

BAIX 2022 

13. Desenvolupar tallers per a pares i 
mares per treballar les habilitats i 
competències amb els seus fills i filles. 

-Entitats socials 
-Centres educatius 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre de persones 
que finalment participen 
-Enquestes de valoració 
-Nivell d’implicació de les 
famílies 

MITJÀ 

 
 
 
 
2021 
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14. Afavorir ajudes per a joves, 
projectes de motivació, intercanvis, 
projectes educatius per facilitar la 
formació i ajudar a que puguin 
completar la seva formació. 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-Generalitat de 
Catalunya 

-Nombre d’ajudes 
específiques 
-Nombre d’intercanvis 
sol·licitats 

ALT 2023 

 

15. Desenvolupar tallers als centres 
educatius per donar eines útils a 
l’alumnat (gestió emocional, gestió 
econòmica, etc). 

-Joventut 
-ETR Socioeducatiu 
6/16 

-Nombre de tallers 
realitzats 
-Valoració equip tècnic 
sobre resultats 
-Valoració dels alumnes 

MITJÀ 2025 

16. Fomentar la inversió a les 
instal·lacions dels centres educatius de 
secundària  per adaptar-los a les noves 
metodologies d'aprenentatge. 

Gestora: 
-Generalitat de 
Catalunya 
Impulsora: 
-Ajuntament de 
Tortosa 

-Nombre de reunions 
Per impulsar l’acció 
-Nivell d’implementació 
 

ALT 2025 

  



 

EIX 1 DRETS DE LES PERSONES JOVES  AMB UNA MIRADA D’INCLUSIÓ SOCIAL i DIGITAL PER A TOTES. TREBALL 
 

 
ÀMBIT 

 
REPTE 

 
ACCIONS TRANVERSALS 

 
RESPONSABLES 
D’EXECUCIÓ 

 
INDICADORS 

 
PRESSUPOST 
<3.000 BAIX 
3.000 -5.000€ 
MITJÀ 
5.000-10.000€ 
 MITJÀ ALT 
ALT >10.000€ 

 
TEMPO-
RALITZACIÓ 

 

TREBALL I 
OCUPACIÓ 

Millora de 
l’ocupació 
juvenil 

 

 
3.Millora de l’ocupabilitat de 
les persones joves ampliar les 
oportunitats d’accés al treball 
 
 

V
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E
N

T
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17. Cursos de formació ocupacional 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-CFO 

-Nombre de formacions 
-Nombre de participants 
-Enquestes de valoració 
de la persona formadora 
-Enquestes de valoració 
de els/les participants 

ALT 2021-2025 

18. Formació i orientació laboral 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-CFO 

-Nombre de formacions 
-Nombre de participants 
-Enquestes de valoració 
de la persona formadora 
-Enquestes de valoració 
de els/les participants 

ALT 2021-2025 

19. Borsa de treball del CFO 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-CFO 

-Nombre de persones 
inscrites 
-Nombre de persones 
que al mes 
aconsegueixen feina 

ALT 2021-2025 

20. Xarxa empresarial del territori vers 
el paper del jovent en el món laboral 

-ETR Treball i 
ocupació 

-Llistat de les empreses 
col·laboradores BAIX 2021-2025 

21. Treball en xarxa: coordinació entre 
els diferents programes destinats a la 
inserció laboral del jovent 

-ETR Treball i 
ocupació 

-Nombre de reunions 

BAIX 

 
 
 
2021-2025 
 
 
 



 

 
4.Millora de les condicions de 
treball de les persones joves i 
reducció de les precarietat, i 
en especial dels col·lectius en 
situació de major vulnerabilitat 
(per raons de gènere, origen, 
diversitat funcional, etc. ) 
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22. Crear un espai de sensibilització 
amb les empreses sobre la inclusió 
social i beneficis 

-ETR Treball i 
ocupació 

-Nombre d’empreses que 
accepten propostes del 
tipus 
-Valoració final específica 
de cada 
empresa  al finalitzar 
l’estada 

MITÀ 2022 

23. Fomentar durant tot un any un 
programa de pràctiques remunerades 
per adquirir experiència i habilitats 
laborals 

Gestora: 
Departament de 
Treball i ocupació 
(GE) 
Impulsora: 
-Ajuntament de 
Tortosa 

-Reunions en la 
Generalitat 
-Nombre de 
convocatòries 
modificades 

ALT 2023 

24. Promocionar el voluntariat local i 
internacional, per adquirir habilitats 
socials i competències laborals. 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-Entitat Obre’t’Ebre 
-Direcció Genreal 
de Joventut (GC) 

-Nombre de joves 
beneficiaris 
-Difusió del servei 
 

ALT 2021 

25. Acompanyar a les persones joves 
que pateixen estigmes a l’hora de 
cercar feina./Garantir més 
acompanyament personalitzat amb 
joves que pateixen estigmes laborals 

-ETR Treball i 
ocupació 
-Referent 
d’ocupació (CCBE) 
-Oficina Jove Baix 
Ebre 

-Nombre de 
intervencions 
-Nivell de satisfacció 
 

ALT 2021 
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 26. Crear espais de coworking 

municipals i fomentar el teletreball a la 
ciutat. 
 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-CFO 
-Cambra de comerç 

-Nombre de recerques 
d’espais, lloguers 
-Nivell d’implementació 
de nous espais pilot de 
referència 

ALT 2023 

27. Instaurar projectes per trencar 
estereotips que tenen la gent envers a 
altres comunitats, ja que, això 
repercuteix amb els joves a l’ hora de 
buscar feina o anar alguna entrevista 

-Àrea de Serveis a 
les persones (AJT) 

-Nombre de projectes 
impulsats 

MITJÀ 2021 

  



 

EIX 1 DRETS DE LES PERSONES JOVES  AMB UNA MIRADA  D’INCLUSIÓ SOCIAL I DIGITAL PER A TOTES. HABITATGE 

 
ÀMBIT 

 
REPTE 

 
ACCIONS TRANVERSALS 

 
RESPONSABLES 
D’EXECUCIÓ 

 
INDICADORS 

 
PRESSUPOST 
<3.000 BAIX 
3.000 -5.000€ 
MITJÀ 
5.000-10.000€ 
 MITJÀ ALT 
ALT >10.000€ 

 
TEMPO-
RALITZACIÓ 

 

HABITATGE 

Dret a un 
habitatge digne 

 

5.Promoció de les 
iniciatives que plantegin 
noves modalitats d'accés i 
tinença dels habitatges 
sostenibles 

V
IG

E
N

T
S

 

28. Borsa d’habitatge municipal per la 
tramitació dels ajuts al pagament del 
lloguer. 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-Generalitat de 
Catalunya 

-Nombre de persones 
beneficaries 

ALT 2021-2025 

6.Facilitar l'accés als ajuts 
extraordinaris per a 
pagament de quotes de 
lloguer o hipotecàries 
covid-19. 
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29. Mobilitzar habitatges i posar-los en 
lloguer social assequible per a la gent 
jove. 

-ETR Habitatge -Percentatge d’habitatges 
de lloguer social ALT 2022 

30. Donar a conèixer mitjançant 
campanyes d’informació altres formes 
d’emancipar-se, sense haver d’adquirir 
un habitatge en propietat: habitatges 
cooperatius, lloguer, compartir… 

Impulsores: 
-ETR Habitatge 
-Ajuntament 
Tortosa 
Gestora: 
-Generalitat de 
Catalunya 

-Nombre d’usuaris de 
l’assessoria d’habitatge 
compartit i campanyes de 
la Xarxa XNEJ MITJÀ 2022 

31.  Crear un projecte d’habitatge 
cooperatiu. 

-Ajuntament de 
Tortosa 

-Nivell d’implicació en el 
projectes en qüestió ALT 2023 
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32. Propiciar una plataforma en la qual 
arrendataris i arrendadors es poguessin 
posar en contacte. 

-Cambra de 
propietat 

-Nombre 
d’assessoraments 
-Nombre de demandants 

MITJÀ 2021 

33. Fomentar els ajuts per reformar 
habitatges. 

-Ajuntament  de 
Tortosa 

-Nombre d’ajudes 
-Nombre  de demandants ALT 2021 

34. Instaurar ajudes  per adquisició o 
lloguer d’habitatges. 

-Generalitat de 
Catalunya 

-Nombre d’ajudes-
Nombre de demandants ALT 2021 

 

  



 

EIX 1 DRETS DE LES PERSONES JOVES  AMB UNA MIRADA  D’INCLUSIÓ SOCIAL I DIGITAL PER A TOTES. SALUT 

 
ÀMBIT 

 
REPTE 

 
ACCIONS TRANVERSALS 

 
RESPONSABLES 
D’EXECUCIÓ 

 
INDICADORS 

 
PRESSUPOST 
<3.000 BAIX 
3.000 -5.000€ 
MITJÀ 
5.000-10.000€ 
 MITJÀ ALT 
ALT >10.000€ 

TEMPO- 
RALITZACIÓ 

 

 

4. SALUT 

Garantia de 
salut i benestar 
 

 
7.Prevenció i 
acompanyament davant el 
risc d’augment 
d’addiccions. 
 

V
IG

E
N

T
S

 

     P
R

O
F

E
S

S
IO

A
N

L
S

 

35. Campanyes de conscienciació 
sobre hàbits saludables. 

-Oficina Jove 
-Ajuntament de 
Tortosa 
-ETR Salut 
-Generalitat de 
Catalunya 

-Nombre de campanyes  
impulsades 
-Tipus d’accions 

ALT 2021-2025 

36. El servei SAI com a canal alternatiu 
oberts i naturals per transmetre 
l'educació psicosexual. 

- Àrea de Serveis a 
les persones (AJT) 
-Generalitat de 
Catalunya 

-Nombre d’atencions 
-Demandes principals de 
les persones 
 

ALT 2021-2025 

37. Tallers de formació a centres 
educatius. 

-Oficina Jove 
-SAI 
-Direcció General 
de Joventut  (GC) 
-CCBE 

-Nombre de formacions 
-Nombre de participants 
-Enquestes de valoració 
de la persona formadora 
-Enquestes de valoració 
de els/les participants 

ALT 2021-2025 

38. Accions que fomenten els hàbits 
saludables i esport. 

-Oficina Jove 
- Direcció General 
de Joventut  (GC) 
-Direcció General 
d’Esports 
-CCBE 

-Nombre d’accions 
-Nombre de participants 

MITJÀ 2021-2025 

39. Accions per prevenir les conductes 
delictives i de la violència masclista des 
de les aules. 

-Direcció General 
de Joventut (GC) 
-Oficina Jove 

-Nombre d’accions 
-Enquestes de satisfacció 

BAIX 

 
2021-2025 
 
 



 

 

8.Reforç i impuls dels 
programes de prevenció de 
la salut sexo-afectiva amb 
perspectiva de gènere,  
identitats sexuals, 
emocionals, etc. 
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40. Oferir més xerrades als instituts 
sobre prevenció i conscienciació 
d’aquests temes. 

-ETR Salut 
-Oficina Jove 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 
 

-Nombre de xerrades 
realitzades 
-Augment de les 
xerrades realitzades 

MITJÀ 2022 

41. Propiciar xerrades desenvolupades 
per persones joves que puguin ser 
models o referents per la seva 
experiència en les diferents 
preocupacions de la salut. 

 -Ajuntament de 
Tortosa 

-Nombre de persones 
voluntàries per fer les 
xerrades 
 

ALT 2023 

42. Crear formacions per sensibilitzar el 
professorat sobre preocupacions de 
salut que poden sentir les persones 
joves. 

Impulsora: 
-Ajuntament de 
Tortosa 
Gestora: 
-Generalitat de 
Catalunya 

-Valoració de la 
implicació del professorat 

ALT 2023 

43. Realitzar campanyes i accions 
directes en l’oci nocturn. 

-Àrea de Servei a 
les persones (AJT 

-Nombre de les diferents 
propostes d’actuació ALT 2022 
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44. Fomentar més xerrades d’educació 
sexual 

-ETR Salut 
-Oficina Jove 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 
 

-Nombre de xerrades 
realitzades 
-Augment de les 
xerrades realitzades 

MITJÀ 2022 

45. Realitzar formacions i campanyes 
de prevenció d’aquests temes de salut 
entre joves que ja no formen part del 
sistema educatiu. 

-ETR Salut 
-Oficina Jove 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre de xerrades 
realitzades 
-Augment de les 
xerrades realitzades MITJÀ 2022 

 

 

  



 

EIX 1 DRETS DE LES PERSONES JOVES  amb mirada  INCLUSIÓ SOCIAL i DIGITAL PER A TOTES. CULTURAL 

 
ÀMBIT 

 
REPTE 

 
ACCIONS TRANVERSALS 

 
RESPONSABLES 
D’EXECUCIÓ 

 
INDICADORS 

 
PRESSUPOST 
<3.000 BAIX 
3.000 -5.000€ 
MITJÀ 
5.000-10.000€ 
 MITJÀ ALT 
ALT >10.000€ 

 
TEMPO-
RALITZACIÓ 

 

5. ÀMBIT 
CULTURA 

Accés cultural 

 

9.Reforç de les 
polítiques culturals 
locals i des d’espais de 
proximitat impulsades 
per i per a joves a fi 
que garanteixin l’accés 
al consum i a la 
producció cultural. 
 

V
IG

E
N

T
S

 

46. Festival EbreMusik 
 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

- Nombre de grups 
participants 
-Enquesta de satisfacció ALT 2021-2025 

47. Projecte Art Total 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

- Nombre de participants 
-Enquesta de satisfacció 

ALT 2021-2025 

48. Oci alternatiu. Jovent i natura. 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

- Nombre de participants 
-Enquesta de satisfacció 

BAIX 2021-2025 

49. Rutes per les Terres de l’Ebre que 
afavoreixin la trobada entre el jovent. 
 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

- Nombre de participants 
-Enquesta de satisfacció 

BAIX 2021-2025 

50. Coordinar recursos municipals entre 
les unitats municipals. 

-Ajuntament de 
Tortosa 

-Nombre d’accions 
conjuntes 

BAIX 2021-2025 

10.Oferta cultural que 
tingui en compte els 
referents culturals 
diversos de les 
persones joves a la 
nostra societat 
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51. Reutilitzar espais municipals en cap de 
setmana per activitats creades per joves. 
 
 
52. Crear una xarxa social per visibilitzar 
l’oferta cultural i d’oci gestionada per joves 

 
-Ajuntament  de 
Tortosa 
 
 
-Ajuntament de 
Tortosa 

 
-Nombre d’espais cedits 
 
 
-Nombre de visites 
-Nivell d’implicació del 
jovent 

ALT 
 
 
MITJÀ 

2023 
 
 
 
2023 
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53. Fomentar més música en directe als 
locals de nit. 

-Associació de 
Comerciants de 
Tortosa 

-Nivell d’implicació de 
l’Ajuntament MITJÀ 2023 

54. Oferir la programació cultural i teatral 
als gustos dels i les joves. 

 -Unitat de Cultura 
(AJT) 

-Nombre d’accions 
realitzades ALT 2022 

 
55. Realitzar més festivals d’estiu. 

-Unitat de Cultura 
(AJT) 

-Nombre d’accions  
realitzades ALT 2023 

56. Fomentar concursos de diferents 
disciplines artístiques només per a joves 
novells. 
 

-Unitat de Cultura 
(AJT) 

-Nombre de concursos 
realitzats 
-Nombre de participants MITJÀ -ALT 2023 

57. Reduir la burocràcia quan algun/a jove 
te una idea de projecte cultural, facilitar-li 
accés als espais, instal·lacions, etc. 
Mentoratge per demanar subvencions etc. 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-Unitat de Joventut 

-Nivell d’implicació per 
l’Administració 
-Nombre de Joves atesos BAIX 2022 

  



 

EIX 1 DRETS DE LES PERSONES JOVES  amb mirada  INCLUSIÓ SOCIAL i DIGITAL PER A TOTES. PARTICIPACIÓ 

 
ÀMBIT 

 
REPTE 

 
ACCIONS TRANVERSALS 

 
RESPONSABLES 
D’EXECUCIÓ 

 
INDICADORS 

 
PRESSUPOST 
<3.000 BAIX 
3.000 -5.000€ 
MITJÀ 
5.000-10.000€ 
 MITJÀ ALT 
ALT >10.000€ 

 
TEMPO-
RALITZACIÓ 

 

6.ÀMBIT 
PARTICIPACIÓ 
I COHESIÓ 
SOCIAL 

Dret a la 
participació i 
millora de la 
cohesió social 

 

11.Reforç del paper 
de l’educació formal i 
no formal en 
l’adquisició de 
competències per la 
cohesió social i  
participació 

V
IG

E
N

T
S

 
58. Dinamització de l’Edifici Jove Lo "Lo 
Carrilet". 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre de serveis 
prestats 
-Enquestes de 
satisfacció 

ALT 2021-2025 

59. Accions en positiu de reconeixement 
de la feina realitzada pel jovent (associat o 
no associat) de la ciutat. 
 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre d’accions 
prestats 
-Enquestes de 
satisfacció 

BAIX 2021-2025 

60. Canals de participació (xarxes socials 
d'internet). 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre de xarxes 
donades d’alta 

BAIX 2021-2025 

61. Iniciatives del jovent de la ciutat. 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre d’iniciatives 
ateses 

BAIX 2021-2025 

62. Punt de Voluntariat de ciutat. 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
d’acció cívica (GC) 

-Nombre d’usuaris atesos 
-Nivell de satisfacció 
-Nombre d’entitats 
beneficiàries 

ALT 2021-2025 

63. Festa de les Entitats Socials antiga Fira 
de la solidaritat 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
d’acció cívica (GC) 

-Nombre d’entitats 
participants 
-Nivell de satisfacció 
-Nombre d’assistents 
 
 

MITJÀ 2021-2025 



 

64. Jornades de voluntariat juvenil 
 
 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
de Joventut (GC 

-Nombre d’entitats 
participants 
-Nombre de centres 
educatius que s’han 
inscrit 

BAIX 2021-2025 

65. Voluntariat Europeu. 
 

-Unitat de Joventut 
de Tortosa 
-Direcció General 
Joventut (GC) 
-Entitat Obre’t’Ebre 

-Nombre de joves 
participants 
-Canals de difusió 
-Enquestes de satisfacció 

BAIX 2021-2025 

66. Treball en xarxa. 
 

-Ajuntament de 
Tortosa 
-Generalitat de 
Catalunya 
-CCBE 

-Nombre d’accions 
realitzades 

BAIX 2021-2025 

67. Espais oberts de connexió Wifi a 
diferents llocs de la ciutat 
 

-Ajuntament de 
Tortosa 

-Nombre d’espais oberts 
BAIX 2021-2025 

12.Sensibilitzar al 
jovent en la millora de 
la igualtat 
d’oportunitats i 
desenvolupar 
polítiques 
interculturals 
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68. Visibilitzar mitjançant xarxes tot allò 
que es fa a Tortosa realitzat per joves. 
 
 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 

-Nombre de “megusta”, 
reaccions i comentaris 
als posts 

BAIX 2021 

69. Fomentar accions i activitats a l’Edifici 
Jove Lo Carrilet per millorar la convivència 
entre joves. 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 

-Nombre d’accions 
-Nombre d’usuaris 
-Enquesta De satisfacció 

BAIX 2021 

70. Fomentar el voluntariat entre joves com 
a eina d’entendre la diversitat cultural. 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 

-Nivell d’implicació dels 
joves 

BAIX 2021 

 

71. Impulsar canals de comunicació 
perquè els/les joves siguin escoltats/des. 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 

-Nombre de xarxes 
utilitzades 

BAIX 2021 



 

72. Impulsar la figura d’un/a “referent 
juvenil” que creï espais de convivència 
entre joves de diferents realitats 
socioculturals. 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre de referents 
contractats 

ALT 2023 

73. Desenvolupar pressupostos 
participatius on només els joves facin i 
votin propostes. 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 

-Nombre de participants 

BAIX 2021 
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74. Realitzar xerrades per conèixer amb 
profunditat les cultures de la gent 
estrangera que viu a la nostra ciutat i així 
poder-nos entendre culturalment. 

-Unitat de Joventut 
(AJT) 
-Direcció General 
de Joventut (GC) 

-Nombre de xerrades 
-Nombre de participants 

BAIX 2022 

 

 


