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IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL, 2021 

1. RECULL DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS  

El projecte per l’impuls d’un pla comunitari per la millora de la convivència i la cohesió 

social a la comarca del Baix Ebre neix durant el primer trimestre de l’any 2020 en plena 

pandèmia mundial per la COVID-19. Aquesta circumstància fa que les actuacions 

previstes en el seu pla de treball s’hagin d’ajuntar a les recomanacions de les autoritats 

sanitàries en relació a la mobilitat de persones i la generació d’espais d’interrelació i 

treball conjunt. 

 

La primera acció que es veu replantejada en aquest context de pandèmia és la 

realització del Consell d’Alcaldes per la presentació del projecte i el seu tret de sortida. 

L’alternativa plantejada va recaure amb la realització per part de l’entitat FITES Terres 

de l’Ebre d’un vídeo explicatiu del projecte a fi i efecte que fos compartit per correu 

electrònic per tots els alcaldes i alcaldesses a partir del qual poder iniciar la implantació 

del projecte.  En relació als espais ciutadans de participació previstos, es van haver de 

replantejar i substituir per la realització d’una exposició itinerant participativa (espai de 

participació individual).  

 

Un cop els espais ciutadans de participació van passar pels diferents municipis de la 

comarca, l’any 2021, s’ha realitzat la devolució ciutadana del contingut extret de dits 

espais, tot promovent el diàleg entre les persones participants i dinamitzant les 

reflexions sorgides en aquest espai. Degut a la relativa millora de les condicions 

d’emergència sanitària, aquestes devolucions s’han pogut realitzar de forma presencial 

a tots els municipis, igual que les sessions de treball del Grup Impulsor. Seguidament 

es detalla amb més concreció el desenvolupament i execució de la feina duta a terme 

durant aquest any 2021. 
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A. Sessions de capacitació tècnica 

El Grup Impulsor (d’ara en endavant GI) ha d’esdevenir espai que aglutini els recursos 

humans, metodològics i estratègics que han de fer efectiu el desenvolupament del 

procés participatiu de coneixement compartit sobre l’estat de la convivència i la 

cohesió social a la comarca, així com també, l’elaboració de la subsegüent diagnosi i 

programació comunitària. Un GI participat per diversos recursos tècnics, de l’àrea 

d’atenció a les persones del Consell Comarcal, comptant amb persones tècniques del 

SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa) i la figura de les Dinamitzadores Cíviques (de 

manera itinerant), alhora que la tècnica de Territori de la Direcció General de 

Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya.   

 

Així doncs, durant l’any 2021 s’ha treballat per la seva consolidació a partir de la 

realització de 5 sessions, de dues hores de durada aproximada, de treball, relació, 

formació, assessorament i capacitació. Una primera sessió per programar els passos i 

accions de l'any i les 4 posteriors, pròpiament de desplegament del procés a la 

comarca.  

 

Cal destacar que, més enllà de la planificació anual estratègica de l’acció un dels 

objectius fonamentals era la capacitació del GI en matèria metodològica i tècnica per 

poder fer efectiu l’impuls del procés de coneixement compartit (als annexes s’adjunten 

les actes amb la concreció de les reflexions, consensos i decisions estratègiques 

treballades conjuntament en el sí del GI). 

 

D’altra banda, s’han realitzat 3 reunions de seguiment entre l’entitat, el coordinador 

de de l’Àrea d’Atenció a les Persones i la tècnica referent, per tal d’anar valorant el 

decurs del procés i realitzar els ajustos pertinents.  
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B. Acció ciutadana participativa 

Per tal de seguir impulsant els espais de realació i diàleg amb la ciutadania, i donat que 

la pandèmia en certs moments ho ha permès, s’han desplegat sessions a tots els 

pobles de la comarca amb l’objectiu de compartir i comentar les conclusions extretes 

de les participacions de l’any anterior a cada població.   

Recordem que l’any anterior aquestes sessions van ser substituïdes per l’exposició 

participativa itinerant “Construïm la Convivència”, que van realitzar el seu recorregut a 

través dels diferents municipis de la comarca del Montsià. 

En aquesta exposició interactiva itinerant s'invitava a les persones a plasmar les seves 

impressions respecte a la convivència al seu municipi tot escrivint-ho i enganxant-ho al 

plafó. 

Enguany, l’objectiu era realitzar el retorn d’allò que va sortir a l’acció de l’any passat i 

que els veïns i les veïnes dels municipis es puguin expressar, ser escoltats i escoltades i 

enraonar entorn de la convivència als nostres municipis. Es pretenia així, promoure 

espais inclusius i oberts a la participació de persones diverses, on a través de diferents 

dinàmiques dialèctiques es creï un clima de confiança i empatia. 

L’estructura de la sessió era la següent: 

 

Objectius de la sessió: 

- Realitzar el retorn de l’acció participativa celebrada en el marc dels mercats 
municipals 

- Aportar els conceptes de convivència, coexistència i hostilitat 
- Dialogar i aportar reflexions al respecte (els objectius propis del diàleg són): 

o Que els i les participants expressin allò que pensen en base a allò que 
els hem explicat. 

o Posar l’accent en que aquest canvi de coexistir a conviure, depèn, en 
molta part de les actituds individuals que tinguem cadascun/a 
(comunicació verbal i no verbal, actitud propera, ... 

Elements a tenir en compte: 

- Cal que les persones participants confirmin assistència, per tal de controlar 
l’aforament. Cal tenir-ho en compte a l’hora de fer la difusió. 

- Si es realitza a l’interior, podem comptar amb un suport de power point, si és a 
l’exterior amb els panells i suport paper per mostrar algunes grafies (campana 
de gauss). 
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- Repartirem uns fulls DN5 amb el títol de la sessió i el cartellet, per a que la gent 
s’ho endugui.  

 

Desenvolupament de la sessió: 

- Benvinguda institucional per part de la institució local i el CCMo 
- Breu explicació del projecte de comarca: Grup impulsor, objectius... 
- Dinàmica participativa sobre els conceptes de Convivència, Coexistència i 

Hostilitat. 
- Devolució de l’acció participativa dels panels realitzada al municipi, tot 

generant diàleg al voltant. 
- Cloenda i agraïments 

Temps estimat de durada de la sessió : 1h- 1h:15 min.  

 
Calendari de les sessions realitzades 

 

POBLACIÓ ESPAI PER A LA SESSIÓ Dia Hora 
Aldover Pistes d'Estiu 30 de juny 19:30 
Camarles Coberta 1 d'octubre 1 de juliol 20 
El Perelló Hotel d'entitats El Perelló 20 d'octubre 19h 
Alfara de Carles Plaça de l’Ajuntament  8 de juliol 20h 
Tivenys Parc de Tivenys 13 de juliol 19 h  
Roquetes Pati dels Til.lers 7 d'octubre 19:30 
Ametlla de Mar Antiga Cofraria 5 d’octubre 19:30 
L'Aldea Plaça de l'Ajuntament  19 d'octubre  19:30 
Paüls Centre Cívic 26 juliol 19:30 
Deltebre Ebre Terra 6 d'octubre 19:30 
Xerta Sala dels Espills 2 de novembre 19:30 
l'Ampolla Sala de Plens de l'Ajuntament 21 d'octubre 19:30 

Benifallet 
Centre de dia/Serveis socials, 
Passeig dels Tarongers 3 de novembre 19h 

 

 

Cal comentar que, tal i com vam concloure a una de les reunions de valoració del GI, es 
valora que tot i que ha estat difícil, en alguns municipis s’ha aconseguit propiciar 
interrelacions entres persones diverses. Cal potenciar la cultura de la participació ja 
que veiem que les persones no estan gens habituades a dir la seva i participar en 
espais de diàleg. Cal seguir impulsant més accions participatives a la comarca. 

En total a totes les poblacions han participat 118 persones. Majoritàriament persones 
adultes i autòctones. La major participació ha estat de dones pertanyents al col·lectiu 
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de població envellida. Tot i que també hi ha hagut participació de persones joves, 
homes, persones migrades i en algunes poblacions, d’infants.  
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C. Taules joves migrats sols 

Al municipi de l’Ametlla de Mar i de Roquetes, s’han realitzat 4 i 2 sessions de la taula 

de joves migrats sols, respectivament. Aquestes sessions han tingut l’objectiu 

d’aproximar als recursos tècnics implicats des de les diferents institucions : 

Ajuntament, entitats responsables dels centres o pisos, Consell Comarcal del Baix Ebre 

i referent tècnica de Territori de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme 

de la Generalitat de Catalunya.  i alhora continuar el treball conjunt cap a la millora de 

la inclusió d’aquests joves als municipis. 

 

Així doncs, la primera sessió es va basar en valorar les capacitats i possibilitats de les 

taules de cara a l’any 2021, establint com objectiu principal compartir informació entre 

recursos sobre la realitat dels joves al municipi en qüestió, per tal d’apropar mirades 

diferents sobre una mateixa realitat.  

Paral·lelament, s’ha traslladat a les taules informació sobre el treball realitzat des del 

GI i s’ha ajudat a dinamitzar les devolucions ciutadanes del GI als respectius municipis. 
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Per últim, s’ha fet partícips a tos els integrants de les taules dels canvis organitzatius de 

les Taules de Joves Migrats Sols a les Terres de l’Ebre de cara a l’any 2022 on 

s’aglutinaran les dues taules en una de sola a nivell comarcal. 

 

2. PRIMER DIAGNÒSTIC COMPARTIT 

En quant a la participació a les sessions: 
En general, la participació ha costat. Es valora des dels ajuntaments que després de la 
pandèmia, costa que la gent torni al carrer i als actes que s’organitzen. 

Les persones participants als diferents pobles han estat majoritàriament dones.  

Han participat poques persones migrades. Als llocs on han participat, ha estat molt ric.  

Alguns ajuntaments han mostrat mes interès per l’activitat que altres i, això, ha 
repercutit en la dinamització de la participació. 

Gran part de la participació de persones diverses culturalment van ser degut al vincle o 
relació que dites persones tenien amb algú del Grup Impulsor. És a dir, que el vincle 
previ ha afavorit la participació a les accions realitzades. 

 
 

En quant a la metodologia emprada en les sessions: 
Ha estat  útil per a generar participació. Ens ha semblat que les persones s’han sentit 
còmodes a les sessions.  

Ens ha permès sembrar i reconduir situacions que contenien certa hostilitat.  

Valorem la qüestió de que els representants polítics intervinguin en aquest tipus 
d’espais. No sempre les seves aportacions contribueixen a reconduir el diàleg. En 
alguns llocs participen com un ciutadà més. Tot i això valorem les seves intervencions 
poden condicionar la conversa o la participació d’algun veí-ïna. 

 
En quant a les  vivències i aportacions de la ciutadania: 
La situació que preval respecte a les relacions interculturals, és la de coexistència amb 
moltes situacions de convivència sobretot als pobles més petits. Aquestes situacions 
de convivència sovint venen marcades per relacions laborals, per l’escola (els fills i filles 
hi van junts) o pel veïnatge en sí. 
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Tenim la percepció que moltes de les relacions entre persones de diferents cultures es 
donen a través de relacions laborals, la qual cosa provoca relacions desiguals i 
travessades per la classe social. 

Les relacions o no entre persones diverses venen determinades pel caràcter de les 
persones, no depèn de l’origen.  Tot i que hi ha comentaris qüestionant la poca 
participació de les persones nouvingudes. Es reconeix la dificultat per entrar en certes 
sinergies existents, que no són conegudes a priori. Ens relacionem per interessos. 
Molta gent nouvinguda té prioritat de treballar, regularitzar la seva situació 
administrativa, portar a la família... no té les necessitats bàsiques cobertes i això 
dificulta la participació en igualtat de condicions. 

En general la participació està a la baixa. En les sessions es parla de la baixa 
participació de les persones nouvingudes en el devenir dels pobles, però així que 
anaven avançant les sessions, la conclusió era que aquesta baixa participació afecta a 
la població en general «som els mateixos a tot arreu».  

L’escola facilita les relacions entre els infants i les famílies. Les activitats extraescolars 
sovint són una dificultat. Moltes famílies es desplacen a altres poblacions de la 
comarca per a poder realitzar-les ja que als pobles hi ha poca oferta o nul.la. Això no 
afavoreix que la infància i la joventut convisqui a les tardes als pobles.  

Molts pobles tenen la sensació de poble dormitori. Tothom fa vida a la feina i quan 
s’arriba a casa ja no es vol veure a ningú. Vivim amb presses i poc temps. S’han perdut 
espais naturals de relació.  

La digitalització de les relacions, l’individualisme, dificulta la convivència als pobles, ara 
tothom es comunica pel mòbil o tot s’anuncia telemàticament, si no estas connectat, o 
no entens bé la llengua, et quedes una mica fora.  

Per millorar la convivència, als pobles petits, passa per saludar-mos, moltes vegades. 

La convivència i la inclusió de les persones nouvingudes és una tasca d’ambdues 
bandes. Cal un apropament per ambdós cantons, sinó no funciona.  

 
En general: 
Els i les participants han estat a gust, participant i aportant. Es valora que aquestes 
accions s’han de seguir fent per tal d’anar potenciant aquests espais de relació i la 
cultura de la participació.   

Als pobles petits, les persones es coneixen totes i això fa que sigui més fàcil eliminar 
estereotips i prejudicis i, per tant, es perceben més situacions de convivència entre 
persones diverses. També es veritat que hi ha municipis menuts on hi ha gent migrada 
que no acaba de estar inclosa al poble. És a dir, aquesta gent migrada no te una gran 
participació en les dinàmiques socials del poble.  
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Cal no forçar els límits de les construccions culturals de cada persona. Pensar en 
accions més senzilles i fàcils, no posar a ningú en una situació complicada. 

Destaquem que als municipis es donen xocs culturals fruit de la multiculturalitat que 
s’han de tenir en compte. També es menciona la situació dels i les joves fills de 
migrants que viuen entre dos mons, la família i la societat que els envolta. En general 
els veïns i veïnes veuen complex l’apropament de persones de diferents cultures sense 
jutjar ni envair el constructe social i cultural de les persones, és un procés lent. 

També s’ha de tenir en compte que hi ha persones que no volen implicar-se amb el 
poble, volen viure tranquiles i han triat aquell lloc per fer la seva vida i no per tal de fer 
relacions amb la comunitat o participar del poble. Per exemple, qui ha vingut a viure al 
camp, difícilment té intenció de fer vida comunitària al poble. Aquest fet és així i 
tampoc cal forçar res. 

Es subratlla la importància de “saludar-se” entre veïns del mateix municipi, com a 
forma d’establir vincles, empatia i coneixement de l’altre. 

 

 

 

 3. ANNEXES  
  
 A. Actes sessions Grup Impulsor  

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  

a la Comarca del Baix Ebre, 2021 

7a sessió del Grup Impulsor, 23 de febrer 

 

1. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 
Mireia Alacid Dinamitzadora cívica 
Anna Pedrós Dinamitzadora cívica 
Nuri Salamó Educadora del SIS 

Josep Miralles Coordinador 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració 
Alba Aliau Pràctiques CCBE 
Neus Miró 

Fites Terres de l’Ebre 
Francesc Ventura 
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2. S’excusa: 

Nom Recurs Tècnic 
Imma Zafa Treballadora social 

 

3. Objectius de la sessió: 
 

 Compartir la programació del 2021 
 Compartir i valorar els objectius marcats l’any 2020 per a aquest grup 
 Acordar següents passos 

 
4. Desenvolupament de la sessió: 

 
 Compartim el cronograma amb la programació establerta per a l’any 2021 

(veure document adjunt al c/e d’enviament d’aquesta acta). 
 Compartim els objectius que vam marcar per a aquest grup l’any passat i els 

revalidem (veure document adjunt al c/e d’enviament d’aquesta acta). 
 A més, compartim la informació dels successos ocorreguts recentment a 

Torredembarra on un grup de persones, desprès d’una manifestació per 
denunciar la inseguretat que viuen alguns veïns del municipi, va perseguir i 
agredir a alguns joves del centre de joves migrats sols. En aquest sentit, volem 
ressaltar que hem d’estar alerta al “caldo de cultiu” social que es viu en certs 
municipis ja que aquests fets podrien repetir-se en altres indrets. Destaquem 
que aquests fets ocorreguts són producte de diferents factor que es 
sobreposen a l’actualitat (ERTOs, precarietat, finalització de lloguers socials, 
desnonaments, ocupacions...) 
Això ens connecta amb els objectius de treball del grup i amb la programació 
establerta per aquests any. Pensem que les accions de capacitació ciutadana 
poden ser una oportunitat per anar generant, poc a poc, consciencia col·lectiva 
sobre la convivència ciutadana intercultural. Per tal de dur a terme aquestes 
accions, però, hem de preparar bé les sessions per tal de ser capaces de 
generar espais on les persones expressin obertament les seves preocupacions, 
sentiments i discursos per poder-los treballar conjuntament i ressituar a un 
altre lloc.  

 Respecte a la devolució a la ciutadania de les exposicions interactives de l’any 
passat, recordem que vam crear un cartell de difusió amb la idea de fer una 
devolució immediata en format digital degut a que no era possible fer-ho de 
forma presencial. Tot i això, finalment, aquesta devolució immediata no es va 
dur a terme i, per tant, ara valorem que té més sentit usar el cartell per tal de 
dinamitzar les trobades a cada municipi.  
De cara a aquestes visites als municipis, veiem que hi ha pobles que mostren 
una major complexitat i que, per tant, hauríem de prioritzar. 
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En aquets sentit, remarquem que al centre de joves migrats sols de Roquetes 
estan tenint series dificultats amb el consum de medicació no receptada. A part 
de suposar un problema per al centre i per als joves, això pot afectar a les 
relacions amb la comunitat de l’entorn.  

 Així doncs, acordem que els primers municipis que visitarem seran Roquetes, 
l’Ametlla, Deltebre, l’Ampolla, l’Aldea, Camarles i Perelló, en aquest ordre. 
Intentarem agendar una visita per mes per tal de tenir temps de preparar bé les 
sessions.  
Respecte a Roquetes i l’Ametlla, plantejarem a les respectives Taules de joves 
Migrats Sols que es treballi aquesta devolució. Començarem amb la de 
Roquetes que té la propera reunió l’11 de març i després continuarem amb la 
de l’Ametlla de Mar que té la propera reunió el 8 d’abril.  
Per una altra banda, acordem que la propera sessió del Grup Impulsor 
compartirem els avenços de les respectives taules en vers la dinamització de la 
participació de l’acció als municipis de Roquetes i l’Ametlla, tot treballant lo 
propi per als municipis de Deltebre i l’Ampolla. Per tant, de cara a la següent 
sessió d’aquest grup hem d’anar pensant com treballarem en aquests dos 
municipis i a la propera reunió valorarem com durem a terme les accions. 

 
5. Acords: 

 
 Acordem que les properes reunions del Grup Impulsor es realitzaran els dies 

20 d’abril, 22 de juny, 15 de setembre i 17 de novembre, sempre a les 9:30h.   
 
 

Tortosa, 23 de febrer de 2020 

 

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  

a la Comarca del Baix Ebre, 2021 

9a sessió del Grup Impulsor, 22 juny 

6. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Ester Royo Dinamitzadora Cívica 

Nuri Salamó Educadora del SIS 
Josep Miralles Coordinador 

Imma Zafa Treballadora social 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració 
Alba Pallisé 

Fites Terres de l’Ebre 
Francesc Ventura 
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7. S’excusa: 

Nom Recurs Tècnic 
Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 

 

8. Objectius de la sessió: 
 
 Compartir com va anar l’exposició participativa a Deltebre. 
 Compartir la proposta d’escaleta de les sessions de devolució de cada 

municipi. 
 Repassar els pobles que tenim agendats i programar futures reunions 

individuals per preparar les devolucions a cada municipi. 
 

9. Desenvolupament de la sessió: 
 Valorem positivament l’exposició interactiva que es va dur a terme a 

Deltebre. Hi va haver gent que va participar activament, després, coma tots 
els pobles, hi havia gent menys participativa. Els temes que es destaquen 
són queixes sobre la reparació de carreteres i l’ocupació i, per una altra 
banda, comentaris positius sobre l’acollida de les persones autòctones 
conforme a persones que han arribat a viure recentment.  

 Repassem l’escaleta de les sessions de devolució de cada municipi. Tots i 
totes estem d’acord i acordem que l’adjuntem a aquesta carta.  
Repassem el redactat de suport per a les tècniques que presenten l’activitat 
de devolució. Adjuntem aquest text a l’acta i animem a que cada persona el 
personalitzi i adapti segons el criteri personal, context i situació del 
municipi. 
Repassem la proposta de correu electrònic per convidar a les entitats de 
cada municipi a participar en l’activitat de devolució. 
Acordem que l’equip de FITES redactarà un text breu per que la 
vicepresidenta del Consell Comarcal pugui utilitzar-ho per la presentació de 
totes les activitats. 

 Repassem l’agenda de municipis als que tenim previst anar a fer l’activitat 
de devolució durant els mesos de juny i juliol.  

 

Municipi Persones que aniran Data preparació Data 
realització  

Aldover Silvia, Alba Pallisé i Laura 
(vicepresidenta CCBE) 

Feta 30 de juny, 
19:30h 

Camarles  Imma, Alba Pallisé i Laura 
(vicepresidenta CCBE) 

Dimecres 23 de 
juny, 9:00h.  

1 juliol,  

Perelló Sonia, Alba Pallisé i Laura 
(vicepresidenta CCBE) 

? 6 de juliol, 
19:00h 

Tivenys Sonia, Alba Pallisé i Laura ? 9 de juliol, 
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(vicepresidenta CCBE) 19h 
Alfara de 
Carles 

Nuri, Alba Pallisé i Laura 
(vicepresidenta CCBE) 

Divendres 2 de 
juliol, 9:15h. 

8 de juliol, 
20:00h 

 

La resta de pobles que no tenim agendats queden pendents per a agendar a partir del 
setembre.  

10. Acords: 
 
 Acordem que les properes reunions del Grup Impulsor es realitzaran els 

dies, 15 de setembre i 17 de novembre, sempre a les 9:30h.   
 
 

Tortosa, 22 de juny de 2020 

 

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  

a la Comarca del Baix Ebre, 2021 

8a sessió del Grup Impulsor, 20 d’abril 

11. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Ester Royo Dinamitzadora Cívica 

Nuri Salamó Educadora del SIS 
Josep Miralles Coordinador 

Imma Zafa Treballadora social 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració 
Alba Pallisé 

Fites Terres de l’Ebre 
Francesc Ventura 

 
12. S’excusa: 

Nom Recurs Tècnic 
Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 

 

13. Objectius de la sessió: 
 Decidir com duem a terme la devolució ciutadana als diferents municipis. 
 

14. Desenvolupament de la sessió: 
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 Respecte a la devolució ciutadana de l’acció participativa realitzada l’any 
passat, ens repartim la feina de contactar amb els Ajuntaments dels 
diferents municipis, buscar data i lloc: 

 

Municipi 
Persona 
que se 

n’encarrega 

Entitats i persones de 
referència a tenir en compte  

per tal de dinamitzar la 
participació 

Amb qui 
pensem que 

cal parlar 

Roquetes Nuri Joves Migrats Sols, Comissió de 
festes, Associació de 
comerciants, entitats esportives 
Vòlei, futbol) AMPES, Obre’t 
ebre, mesquita. 

Tere, Cani, 
Cinta 

Ametlla Anna 
Pedrós 

Centre de joves, joves migrats, 
educadors de primària (Cinta, 
Josep, Maria) 

Joana, Jenny 

L’Ampolla Josep Regidor, treballadors social. Regidor TS 
El Perelló Nuri 

Salomó 
Alcaldesa, Marta (comapanya 
de Nuri) 

Alcaldesa, 
Marta, SIS 
Perelló 

Camarles Ester Casal de joves (Clàudia) Imma Bernat, 
Yolanda 
regidora 

Aldea Silvia Primer contacte Irene Negre: 
Escoles, associacions. 
Lletres per tothom. 

Irene 

Deltebre Josep Mercadillo / davant ajuntament 
(realització de l’acció dels 
panels participatius) 

 

 

Puntualitzem que aquesta devolució ha d’estar enfocada a fer un retorn d’allò que va 
sortir a l’acció participativa realitzada l’any 2020 i dialogar al respecte, així que 
l’objectiu en sí, no és el de realitzar activitats o accions, sinó el de generar un espai per 
tal de dialogar en base a la convivència, coexistència i hostilitat, partint de 
l’experiència dels panels participatius.  

Comentem que la participació de persones diverses en aquests espais, dependrà en 
gran mesura, de la dinamització que en puguem fer, comptant amb persones clau a les 
qui puguem parlar per a que contribueixin al boca-orella i afavorir així la participació. 
Així mateix, a l’hora de contactar amb els ajuntaments, hem de transmetre també, la 
importància de convidar a les associacions del municipi. També ens podem recolzar 
amb els serveis socials de primària ja que sovint coneixen moltes persones que són 
líders naturals i que coneixen molta gent.  
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Un cop FITES hagi fet un treball previ i tinguéssim més definit el format de les sessions 
de devolució, escriurem el mailing, la nota de premsa i editarem el cartell per tal de 
poder fer-ne devolució.  

Per una altra banda, caldrà definir bé quin serà el paper de cadascú (a cada municipi 
pot variar, en funció de la figura que vulguem potenciar). Així doncs, quan hanem 
parlant amb els ajuntaments i tinguem propostes de dies, contextos...farem una reunió 
virtual en cada persona referent del municipi per tal d’anar definint l’estratègia de 
difusió, participació i la preparació de la sessió específica.  

Apuntem a les escoles com a forma d’arribar a un conjunt poblacional divers. 

Així doncs, deixem fins al 7 de maig perquè féssim contacte amb els diferents 
ajuntaments i en quan tinguem informació comencem a agendar reunions. 

15. Acords: 
 
 Acordem que les properes reunions del Grup Impulsor es realitzaran els 

dies  22 de juny, 15 de setembre i 17 de novembre, sempre a les 9:30h.   
 
 

Tortosa, 20 d’abril de 2020 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  

a la Comarca del Baix Ebre, 2021 

9a sessió del Grup Impulsor, 22 juny 

16. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 

Àngels Castellà DG Migracions, Refugi i Antiracisme 
Generalitat de Catalunya 

Nuri Salamó Educadora del SIS CCBE 
Josep Miralles Coordinador Acció Social CCBE 
Sonia Ponce Treballadora Social CCBE 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració, CCBE 
Alba Pallisé 

Fites Terres de l’Ebre 
Francesc Ventura 

 
17. S’excusa: 

Nom Recurs Tècnic 
Anna Pedrós Dinamitzadora cívica CCBE 

 

18. Objectius de la sessió: 
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 Compartir com han anat les primeres devolucions als municipis. 
 Planificar l’operativa de les següents devolucions a realitzar. 

 
19. Desenvolupament de la sessió: 

 Valorem les devolucions realitzades a la ciutadania i extraiem conclusions al 
respecte: 

o Hem de vetllar més per la difusió. En alguns casos detectem que no s’ha 
difòs molt l’acció des del propi municipi.  És necessari avisar als elements 
claus, perquè estiguin informats sobre l’activitat que es durà a terme i el 
seu contingut i activar els mecanismes de difusió adients (ebandos, xarxes 
socials, cartells, etc).  

o Comentem que el fet de proposar dates tancades a cada municipi, pot 
agilitzar el fet d’agendar les sessions que manquen per fer. Si a algun poble 
no li va bé la data proposada, buscarem una alternativa. 

o La presència de representants polítics durant els col·loquis, en alguns 
casos, incomoden a alguns ciutadans i esbiaixen el debat. No podem dir-los 
que no vinguin, però en tot cas ho volem comentar i tenir en compte per a 
properes vegades. 
 

 De cara a les següents devolucions, decidim organitzar-ho de la següent 
forma: 
 

Data Municipi Persones que 
tancaran la data Persones que aniran 

5 octubre Roquetes Nuri Nuri Salomó 
6 octubre Deltebre  Ester Anna Blasco (Nuri li explica) 
7 octubre Perelló Sonia Sonia Ponce 
19 
octubre 

Aldea Sílvia Sílvia Yagüe 

20 
octubre 

Ametlla  Anna Pedrós Anna Pedrós 

21 
octubre 

Ampolla Nuri Nuri Salomó 

2 
novembre 

Xerta Pendent Pendent (Nuri esbrina, algú del SIS) 

3 
novembre 

Benifallet Sonia Sonia Ponce 

4 
novembre 

*Comodin*   

 

Proposem les 19:30h com a hora de realització de l’activitat a tots els municipis. Queda 
a criteri de cada ajuntament proposar quina hora és la més adequada a cada municipi. 
Proposem que les activitats que es facin al novembre siguin en un espai tancat. 
Recordem que en tancar la data i l’hora és necessari acordar ja el lloc on es farà per tal 
de poder elaborar el cartell. 
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20. Acords: 
 
 Acordem reunir-nos el dimecres 22 d’octubre a les 9:00h en format virtual 

per compartir els avenços en agendar les dates. 
 
 

Tortosa, 15 de setembre de 2021 

 

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  

a la Comarca del Baix Ebre 

11a sessió del Grup Impulsor, 30 novembre 2021 

21. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Nuri Salamó Educadora del SIS CCBE 
Anna Pedrós Dinamitzadora cívica CCBE 
Sonia Ponce Treballadora Social CCBE 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració, CCBE 
Alba Pallisé 

Fites Terres de l’Ebre 
Francesc Ventura 

 
22. S’excusa: 

Nom Recurs Tècnic 
Josep Miralles Coordinador Acció Social CCBE 

Àngels Castellà DG Migracions, Refugi i Antiracisme 
Generalitat de Catalunya 

 

23. Objectius de la sessió: 
 
 Valorar el treball realitzat al llarg de l’any 2021. 
 Plantejar el vinent any 2022. 

 
24. Desenvolupament de la sessió: 

 
 Per tal de realitzar la valoració d’aquest any 2021 revisem els objectius que 

ens vam proposar com a grup a principis d’any. 
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o Promoure la interrelació entre persones diverses: relacions de 
convivència ciutadana intercultural. 

Valorem que, tot i que ha estat difícil, en alguns municipis s’ha aconseguit propiciar 
interrelacions entres persones diverses. No obstant, creiem que ha estat una forma 
“d’obrir boca” cap a futures accions a la comarca. 

Per una altra banda, apuntem que gran part de la participació de persones diverses 
culturalment als diàlegs que vam realitzar pels diferents municipis van ser degut al 
vincle o relació que tenien amb algú del Grup Impulsor. És a dir, que el vincle previ ha 
afavorit la participació a les accions realitzades i, tot i que al principi acudien “per 
compromís”, finalment mostraven un a actitud oberta i participativa, amb ganes de ser 
escoltats i escoltades. 

En suma, valorem positivament la influència de les integrants del Grup Impulsor com a 
referents als municipis.  

 

o Canviar la manera de treballar: impulsar i potenciar el treball en xarxa. 

Valorem que queda molta feina a fer en aquest aspecte ja que el treball en xarxa no ha 
estat l’adequat. Apuntem que és necessari trencar les dinàmiques del treball individual 
i incentivar el treball en grup. A més, assenyalem que és important traslladar la 
informació sobre la feina que fem com a Grup Impulsor a la resta de persones 
tècniques del Consell Comarcal.  

Per una altra banda, comentem que seria interessant dedicar un espai dins del Grup 
Impulsor per compartir la feina que fem cadascú i, així, potenciar el treball en xarxa. A 
més, és possible que es puguin crear sinergies entre el Grup Impulsor i els 
departaments del Consell Comarcal. 

 

o Canviar la mirada que tenim en vers l’altra persona: estereotips, prejudicis, 
acompanyament actiu, relacions asimètriques... 

Valorem que encara hi ha molts d’estereotips entre la ciutadania. Durant les accions 
de diàleg realitzades pels municipis hem intentat treballar en el sentit de trencar amb 
els prejudicis però detectem que encara queda molta feina a fer. 

També, fem autocrítica i apuntem que nosaltres mateixes tenim certs estereotips que 
anem treballant poc a poc.  

 

o Promoure una igualtat d’oportunitats real i efectiva, tenint en compte tant 
els àmbits d'exclusió com els eixos de desigualtat. 
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Valorem que aquest objectiu és molt complicat de complir però que és com un horitzó 
cap al que volem caminar. Hem de ser conscients de que volem anar en aquesta 
direcció i no oblidar-ho.  

 

  De cara a l’any vinent plantegem que cal incentivar el treball conjunt amb 
la resta de departaments del Consell Comarcal per formar en aspectes 
d’interculturalitat i cohesió social, ja que hi ha molts i moltes professionals 
que treballen de cara a les persones. També seria interessant traslladar 
aquest tipus de formació a les persones que treballen de cara al públic als 
ajuntaments dels municipis de la comarca. Especialment a les persones que 
treballen al padró. 
Per tant, de cara a l’any vinent, plantegem la possibilitat de fer treball intern 
amb els tècnics i les tècniques que treballen al Consell Comarcal.  
En aquest sentit, proposem fer entrevistes individuals per detectar les 
inquietuds i, posteriorment, crear petits grups de reflexió on abordar 
estereotips i dubtes.  
Proposem crear espais de confiança i cures on compartir els problemes i els 
dilemes als que ens enfrontem a la nostra feina. 
Per últim, comentem la possibilitat de reorganitzar el Grup Impulsor i veure 
si és adient incorporar alguna persona nova, tot i que assenyalem que és 
important tenir cura en aquest aspecte ja que un grup més gran pot 
dificultar el funcionament del grup. 
 
Acords: 

 
 Acordem que a principis de l’any vinent comunicarem la propera data per 

reunir-nos. 
 
 

Tortosa, 30 de novembre de 2021 

 

 

 B. Actes taules joves migrats sols 

  
Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  

a la Comarca del Baix Ebre 
3a sessió Taula Joves Migrats Sols de l’Ametlla de Mar 

Sala virtual: https://meet.google.com/riw-odky-xxc , 28 de desembre de 2021 
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25. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Carla Directora Centre “Baix Ebre”- Diagrama 
Alba  Pràctiques CCBE 

Joana Arrelament i Reagrupament-Aj. Ametlla de 
Mar 

Anna  Dinamitzadora cívica del CCBE 
Sílvia SIAD, Immigració del CCBE 
Alba ACISI-FITES Terres de l’Ebre 
Fran ACISI-FITES Terres de l’Ebre 

Esther Dinamitzadora cívica del CCBE 
 

26. Excusen la participació: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Àngels  Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 

 
 

27. Objectius de la sessió: 
 
 Repassar els temes que van sortir a la sessió anterior. 
 Valorar les possibilitats i capacitats d’aquesta taula de cara a aquest any. 
 Compartir informacions dels nostres recursos i/o serveis. 

 
28. Desenvolupament de la sessió: 

 
 Repassem, entre totes, els diferents temes d’interès que vam proposar i 

classificar en la sessió anterior. 
 Valorem les possibilitats i capacitats d’aquesta taula de cara a aquest any  

tenint en compte que tenim 3 sessions a realitzar durant tot el 2021. Així 
doncs, plantegem aquesta taula com una eina per trobar-nos els diferents 
recursos i/o serveis i poder compartir informació important sobre els temes 
que ens ocupen. Actualment, no veiem factible emprendre accions 
determinades. Per una altra banda, plantegem la possibilitat d’invitar a la 
taula algun altre recurs i/o servei si ho veiéssim adient.  

 Compartim informacions dels nostres recursos i/o serveis: 
 
o Des del Centre “Baix Ebre” de Diagrama es trasllada la situació precària 

d’alguns joves que s’han emancipat tenint un contracte d’un any a l’hosteleria 
però amb el coronavirus tota aquesta feina esta parada i ara estan tenint 
dificultats econòmiques. Destaquem que viuen molt al dia a dia i llavors quan 
sorgeixen dificultats sobrevingudes no tenen marge per reaccionar. 
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o No hi ha joves que estiguin vivint al carrer però si que n’hi ha que no tenen 
recursos econòmics i que poden acabar en situació de carrer. 

o El poble de l’Ametlla ara està més calmat ja que la gent no surt tant al carrer i 
la població autòctona té altres coses de que preocupar-se. A més, des del 
centre “Baix Ebre” es transmet que els nois que tenen ara són més tranquils.  

o Destaquem que l’activitat de recollida de les olives que es va fer amb els nois 
del centre va ser valorada positivament tant pels nois del centre com pels 
tècnics i el regidors. A partir d’aquí, s’ha acordat un conveni entre Diagrama i 
l’Ajuntament i, per tant, s’estan afavorint les relacions positives entre els nois i 
la resta del poble.  

o En suma, valorem que la situació des de l’estiu a millorat molt.  
o Des del Centre “Baix Ebre” Diagrama s’ofereix la possibilitat d’aportar menjar, 

mantes o roba en cas de necessitat. A més, s’ofereixen per a futures 
col·laboracions entre els nois del centre i l’Ajuntament.  

o Destaquem la dificultat que tenen els joves per a trobar un pis i emancipar-se 
quan compleixen la majoria d’edat.  

 
 

29. Acords: 
 

 Acordem, doncs, que ens tornarem a trobar el dijous 8 d’abril de 2021, 
a les 09:30h. 

 
 
 

L’Ametlla de mar , 28 de desembre de 2021 

 

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  
a la Comarca del Baix Ebre 

4a sessió Taula Joves Migrats Sols de l’Ametlla de Mar 
Sala virtual: https://meet.google.com/riw-odky-xxc , 15 d’abril de 2021 

 

30. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Carla Soler Directora Centre “Baix Ebre”- Diagrama 
Alba Clover Pràctiques CCBE 

Joana Ortiz Arrelament i Reagrupament-Aj. Ametlla de 
Mar 

Anna  Pedrós Dinamitzadora cívica del CCBE 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració del CCBE 
Alba Pallisé ACISI-FITES Terres de l’Ebre 
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Fran Ventura 
Ester Royo Dinamitzadora cívica del CCBE 

 

31. Excusen la participació: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 

 
 

32. Objectius de la sessió: 
 
 Compartir informacions dels nostres recursos i/o serveis. 
 Compartir la feina del Grup Impulsor del Baix Ebre i pensar entre tots l’acció 

de devolució a l’Ametlla. 
 

33. Desenvolupament de la sessió: 
 
 Compartim informació general sobre els Joves Migrats sols a l’Ametlla. 

- Els nois estan bastant bé, al centre no estan havent-hi problemes ni 
conflictes. Ara, degut a la pandèmia, els ingressos arriben en 
comptagotes, no és com abans. Això fa que el grup estigui més 
consolidat i estable. Estem aconseguint cursos i formacions i, per tant, 
durant els matins quasi tots estan ocupats. També estem aconseguint 
contractes de treball, i pràctiques per a alguns dels joves. L’ambient és 
bo. Des del dimarts van començar el Ramadà i ara alguns estan més 
irritables, sobretot els que tenen algun comportament més disruptiu, 
però res greu ni res que no sigui res que no sigui típic d’adolescent o 
gent jove que porta tot el dia sense fumar. 

- Respecte al  tema de la covid-19 la majoria dels que arriben ara són de 
Gàmbia, no sabem per què aquests nois sí que arriben. De Marroc, 
aquest 2021, només he tingut 3 nois, no estan arribant tant. Al maig pot 
ser que s’acabi l’estat d’alarma i no sabem si arribaran més joves o no. 

- Al carrer la cosa s’ha tranquil·litzat un mica. Al pis que més ens feia patir 
hem aconseguit que se’ls hi doni un ajut d’urgències social i han pogut 
pagar dos mesos. La propietària que volia recuperar el pis al mes de 
maig ens ha confirmat que els nois s’estan portant bé, que sap que els 
nois estan necessitats i que tardarà a cobrar, però ho accepta. Ella 
renunciarà a tornar a aquest pis i que ja es buscarà una alternativa 
perquè no vol que es quedin tirats. Els ha fet un contracte de lloguer i, 
per tant, han pogut accedir a aquesta ajuda d’urgència.  
Alguns, estaven a un pis que no estaven pagant. Han marxat una 
temporada a Barcelona, però m’han dit que han tornat aquí. Ara mateix 
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no els tinc controlats, no sé on estan, si estan tots al pis aquest que us 
dic, si estan ocupant o disgregats en diferents llocs.  
Ara és una època que és difícil trobar feina per ells. Per setmana sí que 
han fet alguna coseta. Un altre que està al carrer va tenint feina 
esporàdica i mal pagada, però té ingressos i se’n va sortint. El problema 
són els altres, sense permís de treball se’ls hi fa molt complicat.  
Al carrer tenim 8 joves i 7 sense permís de treball i 2 sense permís de 
residència.  
Destaquem que és molt inversemblant que qualsevol persona jove, tot i 
ser autòctona i amb contactes, pugui aconseguir un contracte d’un any 
en complir els 18 anys.  

- Es comenta que hi ha unes subvencions que es donen a empresaris per 
fer contractacions a joves. Pel que sabem, són ajudes per a agafar a 
joves en pràctiques a una empresa i després aquestes decideixen si els 
volen contractar. Intentarem esbrinar més informació i ho comentarem 
via correu electrònic al grup. 
Apuntem que des del centre de l’Ametlla hem aconseguit bastants 
contractacions a la restauració. L’any passat vam aconseguir algun d’un 
any sencer i aquest any segurament també aconseguir algun altre d’un 
any. 

- Tots els nois que hi ha a l’Ametlla al carrer són joves que han sortit del 
propi centre de l’Ametlla. No venen joves de fora, ja que aquí no hi ha 
feina. Els joves que estan aquí és perquè tenen alguna amistat o alguna 
relació. 

- Traslladem el malestar que sentim quan alguns joves ens enganyen 
sobre la seva edat real i que, per tant, ens impedeix treballar amb ells 
de forma adequada. Som conscients que ho fan per poder comptar amb 
un sistema de protecció que només existeix fins als 18 anys i per tant 
intenten de totes totes encabir-ser al sistema. A les Terres de l’Ebre no 
es realitzen proves de determinació d’edat. 
Una realitat que estem veient ara és que arriben joves de l’Àfica negra 
amb passaports falsificats per demostrar que són menors d’edat. Molts 
d’aquests joves gambians i senegalesos arriben al centre després d’estar 
un temps per altres pobles treballant, fan algo de diners per poder 
pagar un passaport falsificat per ser menor d’edat i entrar al sistema. 
Ser menor d’edat els hi dóna la possibilitat d’entrar a un centre i poder 
regularitzar la seva residència, a més de tenir un sostre i menjar per un 
temps. Llavors, és molt més fàcil poder aconseguir feina. El seu objectiu 
és aconseguir la regularització per tal de poder treballar.  

- Es nota diferència entre els joves del Marroc i els joves de Gàmbia. Els 
joves gambians, per lo general, són més tranquils, només tenen intenció 
de treballar i tenen uns objectius més clars. Els joves del Marroc, alguns 
venen de llocs més cosmopolites, i per tant tenen conductes més 
pròpies d’adolescents i joves: beure alcohol, voler sortir a ballar,... 
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- Respecte a l’ambient al poble conforme a aquests joves: Així com al 
principi es sentien molts de comentaris, ara sembla que estigui tot molt 
calmat. Sí que és veritat que ara amb la covid-19 totes les interaccions 
estan més limitades. Alguns joves estan treballant amb la Brigada 
municipal i aquest fet ajuda, ja que el poble els coneix, els companys de 
feina estan contents...  

- Veiem interessant poder invitar a la Tècnica de Joventut a la propera 
reunió per tal que ella s’impregni de la realitat dels joves migrats sols. 
Pe altra banda, que aquesta taula pugui saber quines accions i activitats 
es realitzen al poble per als joves en general per tal de veure possibles 
sinèrgies. Tot i això, comentem que al municipi no hi ha molt de 
moviment associatiu o de col·lectius. L’únic que mou és els grups de 
quintos.  
 

 Expliquem que des del Consell comarcal del Baix Ebre, FITES tenim 
l’encàrrec d’impulsar un procés comunitari que ajudi a millorar la 
convivència i la cohesió social a la comarca. En aquest sentit, l’any passat es 
va fer una exposició interactiva per recollir les impressions i sentiments de 
la ciutadania sobre la convivència a cada municipi. A partir del que es va 
recollir en aquestes exposicions ara es farà una devolució a la ciutadania de 
cada municipi. Així doncs, en el cas de l’Ametlla, és interessant que des 
d’aquesta taula es pugui pensar en una proposta de quina forma es podria 
realitzar aquesta devolució. 
Com a taula aportarem idees i propostes a través del correu electrònic 
circular que usem per comunicar-nos. Tot i això, ja hem comentat que seria 
bo aprofitar algun acte o esdeveniment que ja estigui programat i al qual 
assisteixi la gent del poble. 

 

 
34. Acords: 

 
 Acordem, doncs, que ens tornarem a trobar el dijous 10 de juny de 

2021, a les 09:30h. 
 
 
 

L’Ametlla de mar, 15 d’abril de 2021 

 

 

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  
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a la Comarca del Baix Ebre 
5a sessió Taula Joves Migrats Sols de l’Ametlla de Mar 

Sala virtual: https://meet.google.com/riw-odky-xxc , 10 de juny de 2021 
 

35. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Carla Soler Directora Centre “Baix Ebre”- Diagrama 

Joana Ortiz Arrelament i Reagrupament-Aj. Ametlla de 
Mar 

Anna  Pedrós Dinamitzadora cívica del CCBE 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració del CCBE 
Alba Pallisé 

ACISI-FITES Terres de l’Ebre 
Fran Ventura 

 

36. Excusen la participació: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 

 
 

37. Objectius de la sessió: 
 
 Compartir informacions dels nostres recursos i/o serveis. 
 Compartir la feina del Grup Impulsor del Baix Ebre i pensar entre tots l’acció 

de devolució a l’Ametlla. 
 

38. Desenvolupament de la sessió: 
 
 Compartim informació general sobre els Joves Migrats sols a l’Ametlla. 

- Des del Centre informem que ara hi ha 28 xiquets, més que l’últim 
cop ja que aquesta setmana han hagut 4 ingressos.  
Tenim 5 contractes de treball: 2 de majors d’edat d’un any, 2 a 
l’Ampolla i un a la Bocana. Un altre noi estava fent pràctiques del PFI 
de jardineria. Ja que han quedat molt contents en ell continuaran 
tenint-lo treballant encara que no pot tenir contracte de treball 
perquè és menor d’edat.  
En suma, tenen contractes de treball, molts van a Tortosa a un curs 
de soldadura, altres continuen amb el taller de costura i d’altres van 
fer el curs del Servei de Primera Acollida. En general estan ocupats. 
També estan motivats en la cerca de feina ja que a l’Ametlla amb el 
sector de l’hosteleria tenen possibilitats. 
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Alguns dels nois del centre que tenen patrons de consum continuen 
fent-ho i arriben al centre amb símptomes d’haver consumit.  
 

- La dinamitzadora cívica informa que els nois que estaven al pis van 
anar trobant feina i tots s’han mogut cap al Penedès. Un ha 
aconseguit un contracte de treball i la resta han trobat feinetes 
petites sense contracte. S’han anat desvinculant de l’Ametlla però 
no de la dinamitzadora ja que hi ha un vincle establert. Tot i això, la 
intenció és trobar alguna persona de la zona del Penedès que pugui 
ajudar-los. 
Al pis on estaven aquests nois han entrat dos joves nous que tenen 
contracte amb l’Ajuntament i mentre els duri el contracte estaran 
vivint a aquest pis. La propietària està contenta. 
Un tercer noi porta dos anys fora del centre, ha estat fent un PFI 
d’obra i pintura i treballa a l’obra esporàdicament en caps de 
setmana. Ara se li acabarà la prestació i es preveu que tindrà alguna 
dificultat per pagar el lloguer, però va treballant i té el suport de la 
família de la seva parella.  
Un quart noi, se li ha acabat la prestació i durant l’últim any no ha 
volgut estudiar, per tant, no ha millorat la seva situació en quant a la 
seva formació. Aquest noi vol marxar a Manresa ja que té algun 
vincle, però té la renovació en breus. Així doncs, s’esperarà a fer la 
renovació i després potser marxa a Manresa.  

- Des de l’Ajuntament es trasllada que no es senten comentaris ni 
queixes sobre els nois, que el poble sembla tranquil amb aquest 
tema.  
 

 Expliquem que des del Consell comarcal del Baix Ebre, FITES tenim 
l’encàrrec d’impulsar un procés comunitari que ajudi a millorar la 
convivència i la cohesió social a la comarca. En aquest sentit, l’any passat es 
va fer una exposició interactiva per recollir les impressions i sentiments de 
la ciutadania sobre la convivència a cada municipi. A partir del que es va 
recollir en aquestes exposicions ara es farà una devolució a la ciutadania de 
cada municipi. Així doncs, en el cas de l’Ametlla, és interessant que des 
d’aquesta taula es pugui pensar en una proposta de quina forma es podria 
realitzar aquesta devolució. 
Respecte a l’organització d’aquesta acció a l’Ametlla, comentem que s’ha 
parlat en la regidora de cultura però no s’ha acabat de definir. No obstant 
ha quedat clar que serà passat l’estiu i amb ànim d’organitzar alguna cosa 
amb entitats culturals del poble. Apuntem que hauria de ser al setembre 
perquè no comenci a fer mal temps. Respecte a l’espai seria trobar algun 
lloc a l’aire lliure. Tenim el dubte si organitzar l’acció de forma autònoma o 
encabir-la dins d’alguna altra activitat o jornada. 
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Així doncs, quedem a l’espera de definir alguna cosa més concreta més 
endavant. 

 

 
39. Acords: 

 
 Acordem, doncs, que ens tornarem a trobar el dijous 23 de setembre 

de 2021, a les 09:30h. 
 
 
 

L’Ametlla de mar, 10 de juny de 2021 

 

 

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  
a la Comarca del Baix Ebre 

6a sessió Taula Joves Migrats Sols de l’Ametlla de Mar 
Sala virtual: https://meet.google.com/riw-odky-xxc , 23 de setembre de 2021 

 

40. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Carla Soler Directora Centre “Baix Ebre”- Diagrama 

Joana Ortiz Arrelament i Reagrupament-Aj. Ametlla de 
Mar 

Ester Royo  Dinamitzadora cívica del CCBE 
Anna  Pedrós Dinamitzadora cívica del CCBE 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració del CCBE 
Alba Pallisé 

ACISI-FITES Terres de l’Ebre 
Fran Ventura 

 

41. Excusen la participació: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 

 
 

42. Objectius de la sessió: 
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 Compartir informacions dels nostres recursos i/o serveis. 
 Comentar futurs canvis organitzatius de les taules de JMS. 
 Compartir l’acció de devolució ciutadania per part del Grup Impulsor del 

Baix Ebre i plantejar entre tots la seva difusió. 
 

43. Desenvolupament de la sessió: 
 
 Compartim informació general sobre els Joves Migrats sols a l’Ametlla. 

- Des del Centre informem que la valoració de l’estiu ha estat molt 
positiva i alguns segueixen treballant després de la temporada 
d’estiu. Vam aconseguir 6 contractes reglats de treball. Hi ha altres 
majors d’edat que han trobat feines pel seu compte. Actualment, 
hem començat formacions i tenim a quasi tots els nois formant-se. 
Tenim cursos a l’Ametlla de mar del PFI d’obra i pintura, també 
alguns a Roquetes i a l’escola d’adults d’Amposta. Estem molt bé. 
Tenim 32 nois.  

- La dinamitzadora cívica informa que dels nois que estan fora del 
centre, l’estiu ha anat prou bé. La majoria han anat treballant i els 
que no, tenien la prestació com extutelats i, per tant, tots tenen 
habitatge i les necessitats bàsiques cobertes. Estem tramitant els 
permisos de treball de 3 joves. El problema és que és d’hosteleria i 
hi ha risc perquè s’acaba la temporada i no sabem si quan arribi el 
permís de treball l’empresari estarà interessat a seguir contractant-
los. Les primeres les vam presentar al juny i encara no sabem res.  
Des del centre també coincideixen en que estan tardant molt en 
atorgar els permisos de treballs. Això crea angoixa tant als joves com 
als empresaris i als tècnics.  
Ara també estem a punt de tramitar un altre contracte i això 
significarà que de 8 nois que hi ha a l’Ametlla fora del centre n’hi 
haurà 4 que estaran en contracte. A més, ara surt el programa del 
SOC per contractar joves tutelats i ex-tutelats, però ara la cosa està 
tan bé tampoc candidats per enviar. La situació està molt bé ara.  
Tots tenen habitatge, però no tots tenen contracte de lloguer, costa 
empadronar-se a un habitatge i la majoria els empadronen a 
l’Ajuntament, en aquest sentit això els ajuda.  
També és cert que hi ha nois que tenen problemes greus, que estan 
rebent suport però no és suficient, necessiten un suport o uns 
referents que no tenen i no estan preparats per viure sols. Ara 
mateix tenen i tindran problemes amb la justícia.  

- Des de l’Ajuntament és trasllada que no es senten comentaris ni 
queixes sobre els nois, sembla que ha estat un estiu molt tranquil.  
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 Hem estat valorant les necessitats de les taules, els neguits que hi havia i 
ens hem adonat que, actualment, la realitat de les taules de l’Ametlla i 
Roquetes és semblant. A més, els nois es van dispersant pel territori i tenen 
més mobilitat i, per tant, hem acordat que de cara a l’any que ve ajuntarem 
les dues taules de JMS (Ametlla i Roquetes) per tal de formar-ne una a nivell 
comarcal. Seran 3 trobades a l’any de la mateixa forma que havia estat fins 
ara. Ho valorem totes positivament. 
 

 Expliquem que des del Grup Impulsor del Baix Ebre, tenim l’encàrrec 
d’impulsar un procés comunitari que ajudi a millorar la convivència i la 
cohesió social a la comarca. En aquest sentit, l’any passat es va fer una 
exposició interactiva per recollir les impressions i sentiments de la 
ciutadania sobre la convivència a cada municipi. A partir del que es va 
recollir en aquestes exposicions ara es farà una devolució a la ciutadania de 
cada municipi que consistirà a plantejar una àgora de debat i diàleg al 
municipi entre persones diverses. Així doncs, la dinamització d’aquesta 
trobada depèn molt de la forma que es dinamitzi al municipi. Per tant, 
acordem que entre tota la taula pensarem quines entitats, recursos i 
persones individuals és podem animar a participar en aquesta sessió i les 
invitarem a assistir-hi. Comentem que segurament aquesta sessió a 
l’Ametlla serà el 5 d’octubre a les 19:30h a l’antiga Confraria.  

 

 
44. Acords: 

 
 Acordem, doncs, que ens tornarem a reunir a principis de l’any 2022 ja 

com a taula de Joves Migrats Sols d’àmbit comarcal, que intentarem 
que sigui presencial.  

 Recordem que, fins a la pròxima reunió, si creiem que seria bo invitar a 
algun recurs que no assisteixi a aquesta taula actualment, ho podem 
proposar. 

 
 
 

L’Ametlla de mar, 21 de setembre de 2021 

 

 

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  
a la Comarca del Baix Ebre 

4a sessió Taula Joves Migrats Sols de Roquetes 
Sala virtual: https://meet.google.com/xnr-tpnp-zfw , 11 de març de 2021 
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45. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Cani  Padró i Qualitat de Vida-Aj.Roquetes 

Fran Ojea 
Espai Grèvol-Resilis 

Míriam 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració del CCBE 
Alba  Pallisé ACISI-FITES Terres de l’Ebre 

Fran Ventura ACISI-FITES Terres de l’Ebre 
Lidia Castillo Pis “Lo Pasadó”-Suara 
Alba Clover Pràctiques  

Mireia Alacid Dinamitzadora cívica del CCBE 
Ester Royo  Dinamitzadora cívica del CCBE 

Santi Rodriguez Policia Local de Roquetes 
 

46. Excusen la participació: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Josep Miralles Coordinador Serveis Socials del CCBE 
Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 

 
 

47. Objectius de la sessió: 
 

 Compartir idees i impressions entre la taula i la Policia Local 
 Compartir la feina del Grup Impulsor del Baix Ebre i pensar entre tots 

l’acció de devolució a Roquetes. 

 

48. Desenvolupament de la sessió: 
 

 Policia Local:  A nivell de població hi ha run-run. Sobretot quan entren a 
una casa i prenen 3 bicicletes. A Partir d’aquí, els joves es comporten 
iguals que altres, alguns més exaltats que d’altres. Nosaltres ens vam 
enterar de que hi havia el centre “El Grèvol” quan va haver-hi furt de 
roba estesa. Després, quan van tancar el centre de Deltebre, vam tenir 
una pujada de problemes aquí. Sobretot ocupacions, que quan eren 
propietat de bancs no hi havia problemes, però quan eren de 
propietaris sí. Ara, hem tingut una altra onada que és de robatori de 
bicicletes i és el que ara esta obrint debat en la població. A més, hi ha un 
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discurs que quan hi ha un robatori de bicicletes, al voltant del centre es 
poden trobar les bicicletes robades.  
En quant a convivència no són especialment complicats. Inclús per tema 
confinament i instal·lacions esportives no vigilades, se’ls explica i ho 
entenen. També hem detectat que hi ha alguns joves del centre que es 
droguen. Per una altra banda la gent del municipi veuen que al voltant 
del centre hi ha moviment de policia, ambulància, etc. Llavors allí es veu 
que hi ha conflicte. 
També es veu que tenen uns valors i prioritats diferents a les nostres 
degut a la seva trajectòria vital. 
Des del centre del Grèvol expliquen que els problemes que perceben 
estan molt relacionats amb el que està passant amb els pisos ocupats a 
la Torre. Hi ha molts escapoliments al centre que van a parar a la Torre a 
pernoctar i a consumir, a un nivell de policonsum molt elevat. Això 
repercuteix molt en el centre, ja que quan els menors arriben drogats al 
centre és tot molt incontrolable i ens falten eines. A més, actualment els 
joves que arriben al centre d’acollida no han passat cap filtro i, per tant 
arriben joves amb molts de problemes diversos. En canvi, als pisos ja 
arriben els joves que tenen bon comportament i per tant, l’ambient és 
diferent. 
Des de la Policia Local, s’opina que potser aquests joves no haurien 
d’estar tots junts, en un centre que només està destinat per a “MENES”, 
ja que llavors aquests acaben sent etiquetats i tenen menys possibilitats 
que altres joves autòctons que viuen en centres. Així doncs, que els i les 
joves, a mateixes situacions mateixes solucions, no tractar-los diferents 
per ser “MENES”. En resposta, recordem que aquesta forma de 
funcionar ve donava des de DGAIA i els educadors i responsables dels 
centres i pisos no poden fer res al respecte. 
La dinamitzadora explica que aquests joves, que ja estan fora del centre, 
no és fins quan es veuen estancats del tot és quan busquen altres 
alternatives i marxen. A més, la seva escala de valors o aspiracions no 
són les que nosaltres podem assumir com a saludables i tenen altres 
prioritats. Així doncs, a molts d’aquests joves els hi costa reconèixer la 
situació en la que estan i els problemes als que s’enfronten. 
Per una altra banda, són molt conscients que sent menors tenen molta 
impunitat, ja que la llei els empara. Tot i això, quan són majors d’edat 
continuen amb aquesta lògica d’impunitat i no assumeixen les 
conseqüències que poden tenir les seves accions. 
Remarquem que és important que aquests joves tinguin més que un 
sostre i menjar. S’han d’articular formes perquè es desenvolupin com a 
persones.  
Molts de joves s’acomoden al suport del centre i dels educadors, però 
no reconeixen l’ajuda que reben, ni els errors que cometen ni els 
consells que se’ls hi dóna des dels diferents serveis.  
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Per últim, volem posar èmfasis en que, tot i que en aquesta sessió s’ha 
parlat molt dels aspectes negatius amb relació als joves migrats sols, 
també hi ha aspectes positius i passos cap endavant que s’estan fent i 
que són necessaris posar-los en valor també. 

 Expliquem que des del Consell comarcal del Baix Ebre, FITES tenim 
l’encàrrec d’impulsar un procés comunitari que ajudi a millorar la 
convivència i la cohesió social a la comarca. En aquest sentit, l’any 
passat es va fer una exposició interactiva per recollir les impressions i 
sentiments de la ciutadania sobre la convivència a cada municipi. A 
partir del que es va recollir en aquestes exposicions ara es farà una 
devolució a la ciutadania de cada municipi. Així doncs, en el cas de 
Roquetes, és interessant que des d’aquesta taula es pugui pensar en 
una proposta de quina forma es podria realitzar aquesta devolució.  
Proposem que, per tal que puguin participar adolescents i joves del 
centre i del pis, es podria pensar una dinàmica d’interacció individual o 
de vinculació a través de l’esport, ja que aquests joves és difícil que 
s’exposin davant d’un grup de gent desconeguda. A més, es pot invitar a 
entitats esportives, de comerç o la Lira. Respecte a l’espai, l’hort de 
Cruells sembla un lloc adequat i des de l’Ajuntament es podrien 
assegurar les cadires necessàries. Proposem que sigui cap a finals del 
mes de maig buscant un dia que coincideixi amb que ja hi hagi afluència 
de persones, no convocar-les expressament.  

 

 

49. Acords: 
 

 Acordem que és interessant que s’inviti, almenys durant una estona, a 
algun referent de la Policia Local durant les pròximes reunions. 

 Acordem, doncs, que ens tornarem a trobar el dijous 17 de juny de 
2020, a les 11:00h en format virtual. 

 

 

 

 

 
 

Roquetes, 11 de març de 2020 
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Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social  
a la Comarca del Baix Ebre 

5a sessió Taula Joves Migrats Sols de Roquetes 
Sala virtual: https://meet.google.com/xnr-tpnp-zfw , 16 de setembre de 2021 

 

50. Participants: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Cani  Padró i Qualitat de Vida-Aj.Roquetes 

Fran Ojea 
Espai Grèvol-Resilis 

Míriam Pastor 
Sílvia Yagüe SIAD, Immigració del CCBE 
Alba  Pallisé 

ACISI-FITES Terres de l’Ebre 
Fran Ventura 
Mireia Alacid Dinamitzadora cívica del CCBE 

 

51. Excusen la participació: 
 

Nom Recurs Tècnic 
Lidia Castillo Pis “Lo Pasadó”-Suara 

Àngels Castellà Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania 
 
 

52. Objectius de la sessió: 
 

 Repassar l’acta anterior i comentar la situació actual. 
 Comentar futurs canvis organitzatius de les taules de JMS. 
 Comentar la sessió de devolució ciutadana a Roquetes. 

 

53. Desenvolupament de la sessió: 
 

 Repassem junts l’acta de la última sessió, celebrada el març del 2021, i 
comentem la situació actual. Des del Centre del Grèvol transmetem 
que la situació dins del centre, ara, està molt més tranquil·la. El perfil de 
joves que tenim són menys conflictius. A més, els joves que estaven 
vivint a les Torres ja no estan allí i això ha dissolt una mica la situació 
disruptiva que es donava abans.  
L’educadora de carrer comenta que hi ha molts de joves que no es 
deixen ajudar, no mostren interès si no es donen solucions immediates, 
no tenen perseverança. En aquest sentit, el fet de trobar habitatge per 
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ells és quelcom complicat. A més, es comenta que Tortosa està 
esdevenint una zona “ghetto” per a aquest tipus de joves i que arribats 
un moment que ja estan molt estancats, seria millor que es moguessin 
cap a un altre municipi. Aquí, ja estan molt fitxats per la policia i 
s’ajunten amb joves que tenen mals hàbit  i això els hi dificulta avançar.  
Una altra problemàtica de molts d’aquests joves és el consum de 
substàncies estupefaents. Costa molt que reconeguin la seva addicció i 
no volen rebre atenció sanitària al respecte. Això es veu agreujat per la 
forma descontrolada en que reben els diners dels ajuts, ja que els reben 
sense cap tipus de seguiment al darrere i a voltes cobren diversos 
mesos de cop, és a dir molts diners, degut als endarreriments d’aquests. 
Comentem que Sisco és la única persona destinada a valorar els ajuts 
d’aquests joves per tota Tarragona i no dona abast. Falta personal. 
Des de l’Ajuntament de Roquetes comentem que el municipi està prou 
tranquil en relació amb les joves migrats sols. No es senten comentaris 
sobre robatoris o actituds disruptives.  

 Comentem futurs canvis organitzatius de les taules de JMS del Baix 
Ebre (Roquetes i l’Ametlla). Quan es van crear aquestes taules, la 
realitat dels dos municipis respecte als JMS era molt diferent, amb 
situacions concretes a abordar. Ara, aquestes situacions estan més 
difuminades, es donen qüestions similars a les dos taules i es troba a 
faltar una coordinació efectiva entre elles. A més, els joves tenen 
bastanta mobilitat entre municipis. Així doncs, es decideix crear una 
Taula de Joves Migrats Sols a nivell comarcal, fusionant les dos que 
s’havien creat fins ara. Aquesta taula es reunirà 3 cops a l’any. La 
primera sessió d’aquesta taula a nivell comarcal es celebrarà a principis 
de l’any 2022, de forma presencial. Encara no s’ha decidit el lloc.  
A més, valorem la possibilitat d’establir contacte entre aquesta taula 
comarca i la de Tortosa.  

 Respecte a la devolució ciutadana a la ciutat de Roquetes, expliquem 
que des del Grup Impulsor del Baix Ebre, tenim l’encàrrec d’impulsar un 
procés comunitari que ajudi a millorar la convivència i la cohesió social a 
la comarca. En aquest sentit, l’any passat es va fer una exposició 
interactiva per recollir les impressions i sentiments de la ciutadania 
sobre la convivència a cada municipi. A partir del que es va recollir en 
aquestes exposicions ara es farà una devolució a la ciutadania de cada 
municipi que consistirà a plantejar una àgora de debat i diàleg al 
municipi entre persones diverses. Aquesta acció participativa està 
programada, a Roquetes, per al 7 d’octubre a les 19:30h al pati dels 
til·lers del Centre Cívic. 

 

54. Acords: 
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 Acordem, doncs, que ens tornarem a trobar a principis de l’any 2022, ja 
com a taula comarcal. Intentarem que sigui presencial. La data i lloc 
encara estan per determinar. 

 

 

 

 

 
 

Roquetes, 16 de setembre de 2020 

 

 

 


