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PRESENTACIÓ

El marc de referència a l’hora de redactar aquest document és el Pla Nacional de Joventut
2010-2020, que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut d’arreu del país, per tal
de garantir l’autonomia dels i les joves, l’equilibri territorial i la cohesió social d’aquest. 
A partir de l’actuació i la naturalesa dels agents responsables del seu desenvolupament
s’engeguen tres grans projectes:

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya és el centre de les
polítiques de joventut de la Generalitat, dels governs locals i
de les entitats i, d’aquesta manera, aconsegueix que
aquestes polítiques siguin el fruit d’uns acords i uns
consensos de país.
 
Basat en aquest Pla Nacional, el Pla Comarcal de Joventut és
una eina de planificació estratègica que permet als Consells
Comarcals conèixer la realitat juvenil de la comarca per tal
d’implementar polítiques que resolguin les necessitats del
jovent. 
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A nivell supramunicipal se centren en l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar
perquè que en llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els
serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments.

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, defineix els serveis juvenils com totes
les actuacions que les administracions públiques o les entitats sense ànim de lucre presten
regularment i de forma continuada, i que estan destinades a satisfer les necessitats específiques
de les persones joves pel que fa a l’emancipació i la participació. 

Pla Nacional 
de Joventut



La Xarxa d’Emancipació Juvenil permet interconnectar una sèrie d’equipaments de titularitat

pública de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’agrupar tots els serveis que es presten

al jovent. Es constitueix com una xarxa d’oficines que permet al departament competent en

matèria de joventut i als altres departaments de la Generalitat actuar a favor de les persones

joves amb una optimització dels recursos a partir de la concentració de serveis en un únic espai.

Tal cosa facilita la interacció entre els joves i l’Administració, a la vegada que permet que el

jovent gaudeixi de totes les oportunitats possibles perquè esdevinguin ciutadanes i ciutadans

amb tots els drets i amb tots els deures. 

Partim de la idea que les polítiques de Joventut són eines per millorar la qualitat de vida de la

Joventut. Els donen totes les orientacions necessàries per fer la seva evolució cap a persones

adultes, mitjançant:

A partir d’aquí sorgiran les Oficines Joves Comarcals, i concretament l’Oficina Jove del Baix Ebre.

L’existència del Pla Comarcal ajuda a conèixer el context del jovent i orienta en les polítiques

comarcals de joventut cap als interessos d’aquests. 

En la redacció del Pla Comarcal cal considerar les característiques de la comarca, tenint en

compte les limitacions existents especialment als Ajuntaments rurals, limitacions en tot tipus de

recursos, per això cal considerar com a punt de partida el treball ja iniciat en els Plans Locals

Municipals existents. 

Xarxa  d ’Emancipac ió  Juven i l  

Of ic ines  Joves  Comarca ls
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S’ENTÉN PER JOVES EL CONJUNT DE PERSONES D’ENTRE 16 I 29
ANYS, LLEVAT DE LES EXCEPCIONS QUE S’ESTABLEIXIN PER A
POLÍTIQUES DE JOVENTUT CONCRETES, QUE AMPLIEN EL RANG
D’EDAT ENTRE ELS 12 I ELS 35 ANYS.



Aquest Pla Comarcal ha de donar suport al jovent en el seu traspàs cap a la vida adulta,
formant part d’una ciutadania responsable, sana i implicada en la societat. Aquest camí afecta
tant a l’Administració Pública, com al responsable del disseny i implantació de les polítiques de
joventut, així com al jovent, principal interessat i beneficiari d’aquestes accions.

Cal considerar la subvenció que ofereix el Departament de Drets Socials, mitjançant la Direcció
General de Joventut, adreçada al Consell Comarcal en el marc del Contracte Programa, així
com als ens locals de Catalunya per a projectes d’activitat en l’àmbit de la joventut, en el marc
del Pla Nacional de Joventut.

Per fer tot això possible cal conèixer la realitat de les persones joves, les situacions, les
necessitats identificades i les seves possibles causes, mitjançant la recerca amb els actors
claus en matèria de joventut de les zones afectades, així com amb entitats de joves. 

El context social actual és més difícil que anteriors, en el moment de redactar aquest document
ens trobem en plena pandèmia de COVID 19, fem les enquestes en un context d’incertesa, de
dificultat, de constants confinaments, tancament d’universitats, enfonsament d’empreses.
Estem immersos en una realitat molt més inestable,  no sabem quins condicionants haurem
d’anar saltant.

Veníem d’una crisi socioeconòmica, ja iniciada
al 2008, que va comportar un retrocés de drets
socials, dificultat d’avançar en la qualitat de
vida i el benestar de les persones des d’una
perspectiva de justícia i cohesió social; en
aquest sentit, la crisi va posar encara més 
 dificultats a la configuració autònoma dels
projectes de vida de les persones joves. Això 
 va aportar també un retorn de molt jovent a
continuar rebent  formació reglada, que en
anys de bonança econòmica havien
abandonat prematurament per entrar en un
món laboral d’alts ingressos i baixa formació. 
Els darrers anys s’estava encetant un període
que configura una perspectiva més gratificant
i positiva, amb un escenari de transició, obert,
de canvi d’època, amb perspectives més
esplendoroses que en els anys anteriors però
aquesta pandèmia COVID19 ens ha fet
canviar  les perspectives. El jovent ha
reaccionat majoritàriament amb una visió de
col·laboracionisme cap a les persones grans,
oferint suport als més desafavorits durant el
confinament. 

En aquesta nova etapa s’ha de potenciar,
identificar i promoure aquests elements
positius, valors, actituds, i hàbits que han
d’esdevenir centrals i fonamentals per al
desenvolupament de la societat i la
construcció de nous models i dinàmiques de
vida que assegurin la convivència i la igualtat
d’oportunitats. Aquest escenari ha d’esdevenir
ple de noves propostes, noves dinàmiques,
noves concepcions que puguin articular
aquest model de vida i societat actual amb
més progrés i que s’anirà modelant a mesura
que avanci el Pla, projectant l’horitzó cap al
qual es vol avançar, una visió que cal anar
construint i precisant durant el procés, amb
elements que permetin mantenir la seva
vigència i interès. Tot això caldrà incloure-ho
en el disseny del Pla de Joventut, el més aviat
possible. Hem de  ser flexibles, constructius i
imaginatius en les nostres propostes,
escoltant les inquietuds i les necessitats del
jovent com hem fet sempre, i que ara han
canviat. Tot això amb objectivitat i realisme en
quant a les dificultats que s’aniran trobant
durant els transcurs del Pla.

Context social
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Les polítiques de joventut han de ser dissenyades entre els diferents
agents que hi formen part com són els municipis, els i les joves, les entitats
juvenils, centres educatius... Aquests formaran part del procés de la
detecció de les necessitats i la realitat juvenil i del disseny del pla
d’actuació.

Les polítiques de joventut han de tenir un impacte positiu en la realitat
juvenil i el seu entorn i la seva funció ha de ser transformadora.    

Treball implicat i integral de tots els agents que formen part de les
polítiques de joventut. Aquest principi suposa tenir en compte uns valors a
l’hora de treballar: la transversalitat, és a dir, el treball amb les diferents
àrees, es a dir, el treball interdepartamental i la interinstitucionalitat, el
treball coordinat entre les diferents administracions implicades en el
desenvolupament de les polítiques de joventut; treball en xarxa, que
demana la coordinació i el treball conjunt entre els diferents agents socials
i institucionals implicats en les polítiques de joventut.

Criteris de bona qualitat, eficiència i eficàcia. En aquest principi, es tenen
en compte els valors d’adequació a la realitat; proximitat, ajustant les
necessitats als col·lectius i territoris concrets; innovació i creativitat, i
avaluació, incorporant-la des del disseny de les polítiques de joventut,
durant la seva execució i al final del procés.

El Pla Comarcal de Joventut, ha estat dissenyat des de l’Àrea de Joventut,
seguint els criteris de realització que marca la Secretaria de Joventut i
tenint de referència el Pla Nacional de Joventut 2020. La seva elaboració
s’ha basat en els principis rectors establerts al PNJ Cat, que són

Part ic ipac ió

Transformació

Integra l i ta t

Qual i ta t
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DIAGNOSI
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PLANTEJAMENT
METODOLÒGIC
La diagnosi del Pla Comarcal de Joventut permetrà conèixer la situació inicial dels i les joves,
les polítiques que s’estan realitzant i que afecten al col·lectiu, amb l’objectiu de planificar de
manera fonamentada les polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència del
pla comarcal.
Segons la normativa vigent, les funcions principals dels consells comarcals es focalitza en les
feines de suport i coordinació amb els municipis de la comarca, encara que també hi són
reconegudes les funcions d’intervenció directa.
La participació dels diferents agents implicats en les polítiques de joventut és fonamental a
l’hora de detectar les necessitats juvenils i plantejar les actuacions. 
L’anàlisi serà a nivell qualitatiu i quantitatiu tenint en compte les polítiques de joventut que
s’estan portant a terme a la nostra comarca a nivell local i comarcal. El plantejament de la
diagnosi tindrà en compte les prioritats identificades il’anàlisi es centrarà en els aspectes que
es considerin més importants. 
Paral·lelament es realitzaran entrevistes obertes a líders estratègics, tant d’agents juvenils
com dels consistoris afectats; amb càrrecs polítics, el personal tècnic de joventut i
professorat i direcció dels l’IES, i altres representants del jovent comarcal,per tenir una visió
de la situació actual al Baix Ebre.

Personal tècnic de joventut dels municipis, com a dissenyadors dels plans local de
joventut.
Personal tècnic de les diferents àrees del Consell Comarcal: immigració, SIAD, serveis
socials, ensenyament, habitatge, promoció econòmica.
Conseller/a de joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre 
Entitats juvenils municipals i comarcals, públiques i privades
Personal tècnic de l’Oficina Jove del Baix Ebre
Personal d’ensenyament
Cal incloure al procés la participació activa dels i les joves del territori, amb el seu
llenguatge, mitjançant les aportacions a xarxes socials com Facebook, Instagram i web. 

. 

agents

Anàlisi de dades estadístiques a través de les fonts oficials existents i obertes a consulta:
dursi.gencat.es; EDE; IDESCAT; ine.es; EPA; Observatori Català de la Joventut; PNJCat;
ensenyament.cat; Pla estratègic de les Terres de l’Ebre; desenvolupament rural a través del
programa ODISSEU; estudis de la URV; dades extretes del programa LEADER; anàlisi de
l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017, situació i necessitats de la joventut a les Terres
de l’Ebre, realitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona; i altres dades pròpies.
Anàlisi documental: consulta dels Plans Locals de Joventut; consulta del Pla Comarcal
d’Immigració i altres documents elaborats des del mateix Consell Comarcal.
Enquesta a joves de la comarca del Baix Ebre, a través de les xarxes socials: del Facebook,
Instagram, Twiter i web del mateix consell comarcal i de l’Oficina Jove del Baix Ebre;
mitjançant les xarxes socials dels diferents municipis de la comarca.
Entrevista i/o consultes a agents relacionats amb el món juvenil: personal tècnic
d’immigració del CCBE; càrrecs polítics; personal tècnic de joventut dels municipis; referent
de joventut; tècnica del SIAD; diferents membres de les entitats juvenils...
Grups de discussió, amb agents de diferents departaments del Consell i diferents personal
tècnic de joventut dels municipis; tècnica compartida; tècniques de l’Oficina Jove. 

tècn iques
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Un cop feta aquesta distinció entre les realitats que analitzem i  les tècniques
uti l i tzades,  observarem les dades obtingudes en cada estudi.

Els àmbits a treballar,  que es prioritzaran al  pla segons els resultats obtinguts
són: participació i  associacionisme, oci  i  cultura,  salut,  formació i  ocupació,

habitatge,  ruralitat  i  mobil itat  igualtat  i  inclusió,  i  si  cal  altres que es demanin.
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ANÀLISI DE LA
REALITAT JUVENIL
La població diana és el col·lectiu jove, d’edat compresa entre 16 i 29 anys. També s’integraran

les aportacions d’altres persones més joves que assisteixen als Instituts d’Ensenyament

Secundari del Baix Ebre, ja que durant la implementació del Pla passaran a formar part del

col·lectius. 

Orogràficament la comarca del Baix Ebre presenta unes característiques singulars que la

defineixen i la diferencien de la resta de comarques, té més de 900 km2 de territori i gaudeix

de riu, mar i muntanya. La comarca posseeix quatre unitats paisatgístiques: les serres, el pla,

la ribera i el delta, que defineixen la idiosincràsia local.

A la comarca del Baix Ebre, trobem amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural

dels Ports. 

La comarca engloba 14 municipis:

Deltebre, l’Ampolla, L’Ametlla de

Mar, Roquetes, Camarles, l’Aldea,

el Perelló, Tivenys, Paüls, Alfara

de Carles, Aldover, Xerta i

Benifallet, i la capital, Tortosa,

amb les seves entitats municipals

descentralitzades: Jesús, Bítem,

Campredó i Els Reguers

La comarca del Baix Ebre, situada a l’extrem

meridional de Catalunya, configura una regió

natural al voltant del riu Ebre juntament amb la

Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Montsià,

coneguda com a Terres de l’Ebre. 

munic ip is
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En quant a comunicacions el Baix Ebre és el nexe d’unió entre Barcelona i València

per l’Autopista AP-7 i la N-340, i de Saragossa per l’Eix de l’Ebre C-230 (C-12). 



Demografia 11

Segons podem extreure de l’informe sobre
la demografia i l’atur a les terres de l’Ebre
elaborat per la URV l’any 2017 veiem que
des del punt de vista demogràfic, les Terres
de l'Ebre es mouen habitualment entre
l'estancament i la regressió. Les dades
recents indiquen que, després d'un ascens
puntual, en els darrers anys —i
paral·lelament a la major incidència de la
crisi— la regió entra en una nova fase
regressiva i desfavorable en relació amb
Catalunya. El retorn d'una part d'aquells
estrangers, a banda de la continuïtat en
l'emigració selectiva dels joves autòctons
per raons d'expectativa laboral i de
projecte vital, 

incideixen bàsicament en la darrera evolució
regressiva; queda en segon terme la
continuïtat del factor estructural
(envelliment), destacant la reducció de més
del 30% d'estrangers a Deltebre i Camarles. 
L’any 2021, sempre segons les fonts oficials
de l’Idescat, hi ha un total de 11.171 joves
entre 16 i 29 anys al Baix Ebre, d’un total de
78.953 habitants, un 14,15%. 
Torna a disminuir tant el percentatge com 
el número absolut de jovent, que l’any 2011
arribava fins al  15,42%. Des de l’any 1981
fins al 2001 rondava el 20%, i era més
nombrosa la població jove tot i que la
població total era menor, tal com podem
veure en la següent taula d’elaboració pròpia
amb dades de l’Idescat 2022:

En termes absoluts
tenim una tendència
constant a menor
número de persones
joves de gènere femení
versus el número de
joves de gènere masculí.
Cal afegir que en els
censos actuals encara
no existeix cap altre
gènere a triar en
incloure els dades.

evo luc ió
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Aquestes dades s’emmarquen considerant
l’establiment d’estrangers a la comarca del
Baix Ebre, que és un fenomen sociològic
significatiu a partir de l’any 1999. Si el 1996
la població estrangera a la comarca
representava tan sols l’1% de la població
total, tot situant-se per sota la mitjana de
Catalunya, l’any 2001 la població estrangera
representa el 5,5% de la població de la
comarca, superant la mitjana Catalana. I al
2006 representava la població immigrada un
12% segons dades dels últims padrons, tot i
que també hi havia poblacions amb més d’un
20%L’any 2021 la població estrangera és un
17,08%.
Segons els estudis realitzats, han estat els
municipis costaners els qui han experimentat
un increment més significatiu de la població
immigrant. Els municipis amb una major
arribada d’immigrants són: l’Ametlla de Mar,
l’Ampolla, el Perelló, seguits de Camarles,
l’Aldea i Tortosa situats més a l’interior.
Aquest és un altre tret significatiu del
fenomen migratori a la comarca: la seva gran
diversitat d’orígens. Al Baix Ebre la població
d’origen romanès continua essent majoritària,
seguida de la comunitat marroquina.
L’arribada de col·lectius d’immigrants d’altres
zones del món ha estat especialment
significativa en els darrers anys, tot
configurant una societat més multicultural.
El que ja es nota és l’assentament de la
població immigrada i, per tant, a una major
diversificació dels aspectes sociodemo-
gràfics: augment de la població infantil i
juvenil.

La reagrupació familiar dona estabilitat a
aquestes persones vingudes de països
estrangers i els posa en contacte amb altres
sectors de la societat i de les institucions.
Aquesta vessant de la família migrada i en
concret els joves reagrupats posa de manifest
una sèrie de mancances i de necessitats que
aquest joves es troben en el moment de
l’arribada a la comarca. 
Molts cops, aquests jovent han arribat
recentment a Catalunya sense coneixements
bàsics de l’entorn i sense les habilitats
necessàries per trobar feina.
Tampoc no tenen cap punt de referència que
els faciliti la introducció a l’entorn social i
cultural en el que estan actualment. A més a
més es troben amb dificultats importants de
comunicació atès que el seu idioma sol ser
molt diferent. Tots aquests joves són
demandants de formació i informació, tant a
nivell professional com a nivell d’assoliment
de coneixements dels idiomes català i
castellà.
A finals de 2017 s’estableix el fenomen de la
presència de joves menors estrangers no
acompanyats, una realitat que precisa
actuacions concretes coordinades amb els
diferents departaments dirigits al suport a les
persones, durant l’any 2018 hi va haver una
arribada massiva d’aquests jovent
indocumentat refugiat, que s'ha sumat a
aquest col·lectiu vulnerable, amb la situació
afegida de gaudir d’uns suports estatals
(habitatge, menjar...) que desapareixen el dia
que arriben a la majoria d’edat.

.

poblac ió  est rangera
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Grau d’Educació Infantil
Grau d’Educació Primària
Doble Grau d’Educació Infantil i Educació Primària
Grau d’Infermeria
Grau d'Administració i Direcció d’Empreses
Doble Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i de Markèting

La comarca també disposa de dos centres d’Educació Especial, el CEE Verge de la Cinta, a
Tortosa i el CPEE Sant Jordi, a l’EMD de Jesús.

A les Terres de l’Ebre, l’estructura educativa juvenil és força semblant a la del conjunt de
Catalunya: es caracteritza per la polarització en el nivell d’estudis (el 43,5% ha cursat o cursa
estudis superiors i el 30,9% ha abandonat prematurament els estudis). Entre els que continuen
estudiant 7 de cada 10 cursa estudis superiors, és el percentatge més alt del territori català. És
un dels àmbits on hi ha una major proporció de joves que tenen l’estudi com a activitat
principal, el 31,3% dels i les joves. 

També el gènere juga un paper important, sent els nois els que presenten un abandonament
prematur més elevat, en part condicionat pel que han estat les possibilitats d’inserció en el
mercat de treball. L’abandonament escolar prematur va començar a disminuir amb el canvi de
cicle econòmic: la crisi ha estimulat tant la continuïtat en els estudis com el retorn als estudis
d’aquells joves que els havien abandonat. Caldrà observar el comportament d’aquesta
tendència un cop sembla superada la crisi. (Dades a partir del document Situació i necessitats
de la joventut a les Terres de l’Ebre Anàlisi a partir de les dades de l’Enquesta a la joventut de
Catalunya 2012)

L’oferta universitària que s’ofereix a la comarca del Baix Ebre es localitza a la ciutat de Tortosa
i es coneix com Campus Terres de l’Ebre. Aquest campus neix del compromís de la Universitat
Rovira i Virgili d’implantar en aquest territori un campus universitari complet i de qualitat, tot
en la línia d'actuar com a motor del progrés cultural, científic i tècnic a les comarques
meridionals de Catalunya. Presencialment s’ofereix:

També la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) ofereixen diverses titulacions universitàries.   
  
A nivell formatiu oficial també disposem de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i l’Escola de l’Esplai
de Tortosa.

La capital del Baix Ebre, Tortosa, compta amb quatre centres públics d’ensenyament
secundari: Institut Dertosa; Institut Cristòfol Despuig; Institut de l’Ebre i l’Institut Escola El
Temple; tres centres d’ensenyament concertat: Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació, Col·legi
Teresià i Col·legi de la Sagrada Família, i, per tant, és el municipi on hi ha major concentració
de joves estudiants.

La resta d’Instituts, un total de sis, es troben als municipis de la resta de la comarca. Aquests
són: Institut Camarles; Institut Deltebre; Institut Blanca d’Anjou, del Perelló; Institut Roquetes;  
InstitutMare de Déu de la Candelera, de l’Ametlla de Mar; Institut Escola Daniel Mangrané, de
l’EMD de Jesús.

A part de la formació en ensenyament secundari, la comarca també disposa d’oferta
formativa en ensenyament post-obligatori molt diversa, com els cicles formatius de les
famílies: Administració i Gestió

Arts gràfiques
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
Instal·lació i Manteniment
Fabricació mecànica
Informàtica

. 

Educació 
Formació  Reglada  

Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Arts plàstiques i disseny
Energia i aigua
Imatge i so
Imatge personal
·Hoteleria i Turisme

. 

ofer ta  un ivers i tà r ia

11



També a Tortosa tenim diferents centres públics i privats que ofereixen
aquest tipus de formació, així com en alguns municipis, com l’Ametlla de
Mar, on també s’ubica l’Institut Escola Nàutico-pesquera de Catalunya
(ECNPC), amb formació reglada i no reglada referent a afers marítims.
Segons l’estudi de la URV, abans anomenat, l’oferta de Programes de
Garantia Social (PGS), dirigits a joves nois i noies que no han superat amb
èxit l’ESO, o que fa poc que han arribat a la societat d’acollida, formen
mínimament als assistents, però amb oficis com ara: Paleta, fusteria,
serralleria, electricitat, pintura, i cuina (PFI). Aquests oficis són la majoria 

En quant a la formació tant reglada com no reglada, al municipi de
Camarles existeix el centre de formació ocupacional referent al Baix
Ebre, Baix Ebre Innova, ubicat al polígon industrial Les Ventes. El
Consell Comarcal del Baix Ebre organitza, a través de l'empresa Baix
Ebre Innova, diversos cursos de formació professional subvencionats
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i
el Fons Social Europeu. 

Formació  especia l i tzada  

Aquesta formació és necessària per aquelles persones que volen adaptar-se a la realitat
laboral actual: canviant, competitiva i dinàmica. Cada any s’ofereixen diferents formacions,
majoritàriament amb Certificat de Professionalitat, i d’altres professionalitzadores, dirigides a
diferents col·lectius i que compten, generalment, amb pràctiques d'empresa. Aquestes
formacions van recolzades amb l’oficina de col·locació existent al mateix centre.

tradicionalment masculins, on les dones nouvingudes no tenen el més mínim interès en formar-
se. Afegim l'alt fracàs escolar actual, sobretot amb joves nouvinguts i nouvingudes, persones
que han estat escolaritzades aquí, però que degut a diversos factors, com el curt espai de
temps que han estat escolaritzats/des, el rebuig social existent a les aules, l’absència d’un
seguiment individualitzat del procés d’aprenentatge... no han assolit els mínims de l’ESO que
els garanteixin un procés d’inserció laboral.
Les dificultats de comunicació, el desconeixement de l’entorn, i en molts casos de la conjuntura
econòmica dificulta que aquests nois i noies, ciutadans ja del nostre país (amb permisos de
residència per reagrupació familiar), accedeixin al món laboral amb un mínim de garanties.

En l’actualitat tota la formació ocupacional existent adreçada a qualificar professionalment o a
millorar l’ocupabilitat de les persones, deixen fora, sobretot a noies, que a més de ser
demandants de qualificació es troben amb sèries dificultats per poder comunicar-se i per poder
entendre la nostra cultura i la nostra societat i que realment necessiten d’un
acompanyament/suport que els faciliti accedir a un lloc de treball o rebre una formació amb un
mínim de garantia.

Per aquest motiu és important que l’administració, especialment les administracions locals,
Ajuntaments i Consells Comarcals com a entitats més properes a aquest tipus de necessitats
col·laborin i desenvolupin una tasca pedagògica amb aquest col·lectiu per tal de facilitar la
integració d’aquest joves.

Cal tenir en compte el component d'emigració selectiva dels joves, que es manifesta en bona
mesura en l'evolució de la població per grups d'edat (molt clarament negativa en els col·lectius
joves). Una bona part d'ells marxen de les Terres de l'Ebre, en el seu conjunt, per estudiar, i
acaben fixant la seva residència en el lloc on estudien i sovint troben la primera feina. En
aquest sentit, l'àrea Tarragona-Reus és un punt d'assentament de primer ordre. Algunes de les
situacions de pèrdua de població se centren clarament en el retorn d'un determinat tipus de
població estrangera, i per tant tenen menys a veure amb motivacions laborals. És el cas de
retorn de britànics de municipis com l'Ametlla de Mar o el Perelló.

Per tal d’oferir suport i informació als joves de la comarca en matèria d’educació i formació, des
de l’àrea de joventut comptem amb el servei especialitzat de l’Oficina Jove, el qual ofereix suport
als i les joves en aquesta matèria. S’organitzen xerrades informatives; tallers i atenció
individualitzada. 
Des dels serveis de joventut vetllem i treballem perquè el servei arribi a tots els municipis i joves
de la comarca. Per tot això es fomenta el treball en xarxa amb tots els tècnics de l’OJ i municipals. 
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Habitualment el jovent participa activament tant en l’organització d'activitats i com en la
participació durant aquestes festes, especialment en lo referent a pubilles o reines de festes i
hereus, on són protagonistes. També en activitats taurines, activitats musicals (corre bars,
vermut electrònic, disc mòbil…) i altres que es van posicionant depenent del municipi i l'època
de l’any.

Cultura i oci
Els municipis del Baix Ebre s’han caracteritzat en el temps per ser una comarca molt activa
organitzant actes culturals i festivo-gastronòmics, els quals enriqueixen el patrimoni del territori i
potencien la posada en valor productes locals. 

S’observa, igualment que al conjunt de Catalunya, com la crisis ha propiciat la realització
d’activitats amb una menor despesa, com passejar, quedar amb amics i també s’ha reduït la
realització d’activitats amb un cost econòmic més alt com viatjar fora de Catalunya, anar de
compres o anar al cine. Actualment la situació de la Covid-19 ha augmentat al situació de
trobades de natura o als espais públics exteriors. S’ha afegit el toc de queda i tancament de la
restauració en horari de tarda i nocturn.

Les TIC han passat a ser un element imprescindible en el sector d’oci, aquest canvi tecnològic ha
suposat baixar pel·lícules enlloc d’anar al cine, quedar per jugar a les cases amb els seus
videojocs enlloc d’anar a espais públics, comunicar-se entre ells a traves de xats i espais virtuals,
passant a ser molt més sedentaris. Són factor important a tenir en compte en la situació actual. 
Destaquem que les Terres de l’Ebre és el territori amb menor esment de hobbies o aficions de
Catalunya, encara que l’ús d’equipaments públics d’oci i participació (casals de joves i centres
cívics) és similar a la mitjana de Catalunya, i registra un ús PIJ lleugerament superior 
No podem obviar l’anomenat “botellot”, que consisteix en reunir-se grups de joves en algun lloc
fora del nucli urbà, i amb el cotxe posar música i portar begudes per consumir al carrer. Aquesta
pràctica és habitual els caps de setmana i són públics els espais de reunió habitual.

Anualment al territori es gaudeix d’una sèrie d’activitats d’oci que es detallen a continuació:

Cada municipi té la seva festa patronal, coincidint en la fundació
d’aquest o amb honor a algun esdeveniment que va succeir i que fa
que el patró o patrona, sigui el sant o santa corresponents. En algun
municipi gaudeixen de dos festes majors, ja que tenen dos o més
nuclis urbans diferenciats (ex. Camarles i Lligallos) o bé per festes
importants relacionades amb col·lectius econòmics predominants (ex.
L’Ametlla de Mar La Candelera, patrona municipal i Sant Pere, patró
dels pescadors). Tot i que un sol predominar per damunt l’altre en
quant a actes i pressupost destinat.

Festes  majors

Festes  gastronòmiques
A les Terres de l’Ebre és disposa d’una matèria
primera excel·lent i variada. Actualment s’ha posat
en valor tot aquest material de primera qualitat amb
diferents segells identificatius. Alguns municipis
col·laboren per donar a conèixer els seus productes
mitjançant les jornades gastronòmiques, altres fan
rutes de tapes pròpies. Destacaríem les jornades de
les galeres, del pop, de la tonyina, del peix blanc, del
peix blau, de l’arròs, de l’oli, de la mel, del rovelló, de
la clotxa i de la baldana, de la cirera, entre altres. La
cuina com a acte social pren protagonisme en totes
aquestes jornades on es presenta el producte
autòcton desenvolupant a la vegada l’economia
local i territorial.
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A les Terres de l’Ebre existeixen paisatges idíl·lics:
platges deltaiques semi desertes, ports de muntanya poc
explorats, platges verges on gaudir de praderies de
posidònia o dàtils incrustats a les roques. En aquests
espais podem gaudir d’esports a la natura de tot tipus:
curses de muntanya com la del Pastisset, de la Cabra, el
Trencacims..., esports aquàtics com vela, surf, kit surf,
snórquel, busseig, etc. I també els més tradicionals com
Twirling, tornejos de futbol, campionats de futbolí. Els
esports són accessibles a totes les edats i condicions,
amb espais per gaudir de l’esport tant de manera
conjunta com individual.2

Des de sempre les Terres de l’Ebre han estat un espai on
la petita empresa és el motor de l’economia municipal. El
baix Ebre tradicionalment ha estat un espai d’empresa
petita, de pagès i pescador, d’empresa familiar que ha
anat augmentant en serveis, però continuant amb aquest
tarannà de dimensions reduïdes que afavoreix la sortida
al carrer per donar a conèixer els productes propis, els
artesanals propis i forans. Aquestes fires poden anar
soles (Firaalternativa, Firebre…) o bé com a complement
d’altres Festes gastronòmiques o culturals (Fira de la Mel
i l’Oli del Perelló).

Les tradicions immaterials són
potents a les Terres de l’Ebre, a la
vegada que diverses. Es pot trobar
des de les trobades i tallers de Jota,
trobades de Bandes de música,
Jornades de teatre, Festa de Sant
Jordi, Cinema a la fresca, fins a les
demostracions i jornades de bitlles,
morra, botifarra, guinyot, es a dir, jocs
tradicionals que passen a la categoria
de béns immaterials culturals del
territori, i per tant espais culturals
propis.

Fi res  de l  comerç

Celebrac ions  esport ives

Festes  cu l tura ls
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Salut
Actualment al Departament de Salut està
vigent el Pla de Salut 2021-2025, en
aquest document  no es qüestiona que els
elements de base per a una bona salut
venen determinats per una alimentació i
habitatge adequats, l’accés a l’educació,
la possibilitat de tenir una feina, el fet de
viure en un entorn saludable i comptar
amb una xarxa social. En definitiva, tenir
unes condicions de vida dignes. Els
objectius i les accions que proposa el Pla
de salut, busquen ser respectuoses amb
els principis en què se sustenta la nostra
societat plural, per això promouen i
protegeixen l’autonomia personal i el
respecte als valors i preferències de
cadascuna de les persones.

Un element molt rellevant i que ha tingut
una gran afectació entre la població jove
ha estat l’arribada de la Covid19. 
 Aquesta ha tingut afectacions sobre els i
les joves a tots nivells: relacions socials,
oci, costums, estudis... però hem de tenir
en compte una dada molt important si
parlem en termes de salut, ja que
existeixen estudis que demostren que la
pandèmia ha influït negativament en la
salut mental dels i les joves.

Igualtat d’oportunitats en salut al llarg de
la vida amb  promoció del benestar
emocional i físic de les persones, i
prevenció dels problemes de salut que
poden generar desigualtat d’oportunitats
per al desenvolupament personal
saludable, per raó de sexe o gènere,
condicions socioeconòmiques, nivell
d’estudis, territori o edat.
Entorns saludables, amb objectius de
desenvolupament sostenible de les
Nacions Unides i de totes les mesures que
ajudin a mitigar les desigualtats. Inclou
des de la salut ambiental i alimentària, el
control de la contaminació i el
desplegament de la vigilància
epidemiològica, l’abordatge de les
malalties emergents i epidèmies,
l’emergència climàtica o la resistència als
antibiòtics. 
Integració de l’atenció a la salut que
reforça l’orientació salutogènica i
comunitària, l’atenció integrada al territori
i la integració dels serveis socials i
sanitaris. 
Palanques de canvi transversal, que
inclou els aspectes necessaris per fer
realitat les tres estratègies anteriors. Són
elements facilitadors com, per exemple, la
participació ciutadana, el lideratge
professional, la recerca i innovació i les
tecnologies de la informació...

Les Estratègies del Pla de salut de Catalunya
2021-2025 són:

Pla  de  sa lut  2021-2025

Els suïcidis són la primera causa de mort en les dones de 15 a
34 anys i  en els homes de 15 a 44 anys

Conjuntament hem d’afavorir els estils de vida saludables i construir entorns saludables. La
societat de consum actual ha creat una sèrie de necessitats irreals per al jovent (consumisme
excessiu) i ha ampliat les opcions per l’accés directe a un món virtual. Afegit a l’erosió i
enfrontament (pel fet d’estar en el moment de creació de la pròpia identitat/personalitat) de les
institucions tradicionals en molts casos : família, escola, treball… que ha introduït marges més
grans d’incertesa a la presa de decisions, així com uns processos d’individualització de les
relacions socials en un moment que el jove viu un procés de transició mitjançant el qual procura
diferenciar-se del món de la infància i també dels adults més propers, un procés que té
diferents ritmes i formes d’expressió entre diferents grups de joves i que es reflecteix en una
sèrie de comportaments que poden influir més o menys en la seva salut, en la seva necessitat
de grups de referència, en molts casos són proveïts per les indústries culturals i l’oci a través
dels mitjans de comunicació.
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Aquest context pot generar vulnerabilitat entre les persones més joves, que han d’afrontar totes
soles la incertesa que provoca el sistema social.
Per raons biològiques, la població jove acostuma a ser el grup d’edat amb un millor estat de salut
i, per aquest motiu, és habitual que les anàlisis sobre salut i joves sovint se centrin més en l’estudi
de les conductes de risc que no pas en l’estat de salut i en els possibles condicionants contextuals
o estructurals que poden intervenir en aquest estat (Espluga i Boso, 2013). La joventut és l’etapa
de la vida de les persones en què es registra, potencialment, una millor salut. 
En tot aquest procés de prevenció disposem de diversos estudis i enquestes que ens situen en la
realitat actual, fent una radiografia de la situació des de diferents àmbits: Departament de Salut,
Benestar Social i Família (DGJ, Dones, Ensenyament). I programes més concrets: QUIT, PAPSF,
EJC12...
Segons un estudi realitzat pel departament de Salut l’any 2006 Les Terres de l’Ebre destacaven
pel bon estat de salut de la població jove apleguen una proporció de joves superior a la mitjana
catalana (37,8% i 29,3%, respectivament), tot i que eren un dels territoris amb més joves marcats
per la pràctica de conductes de risc, un 9,3%.
Aquestes conductes tambéestan vinculades ambl’oci nocturn, jaque són considerades com un
element imprescindible pergaudir del tempsde lleure. 

La diagnosi del Pla de salut 2021-2025 ens diu que a partir de l’any
1994, hi ha hagut un descens del consum de tabac fins al 2017, que
s’ha estabilitzat. L’edat mitjana d’inici del consum de tabac se situa en
els 16,7 anys. Els més joves i les persones d’edat mitjana fumen més
que la gent gran. Segons dades del Programa d’Atenció Primària
Sense Fum (PAPSF) ens confirmen que actualment ha disminuït el
consum de tabac en els menors de 14 a 18 anys. L’any 2004 era un
23% d’escolars d’aquesta franja d’edat que havien fet un ús diari del
tabac, mentre que en 2012 ha disminuir al 12.4%.Els darrers anys s’ha
vist incrementat el consum dels vàpers, la cigarreta electrònica
convertida en un símbol de glamur i modernitat, que degut al
desconeixement dels seus efectes reals es ven com a una opció
innòcua amb sabors variats, o bé les caximbes, vistes com a més
socials, per a fumar en grup. Tots dos introduïts per les grans
tabacaleres per suplir el dèficit econòmic causat per la baixada de
consumidors de cigarretes.

Tabac

AlcoholEl consum de risc d’alcohol en la població de 15 anys i més se
situava l’any 2014 en uns valors similars a l’any 1994.
Segons el Pla de salut 2021-2015 el consum de risc d’alcohol
entre l’any 2019 i 2020 ha augmentat en la població de 15
anys i més. El 2020 se situa en 7,8% dels homes i el 3,7% de
les dones. És més alt en joves en ambdós sexes que en els
grups de més edat i és superior en els homes en totes les
edats . L’edat d’inici del consum d’alcohol l’any 2018 en els
estudiants de secundària de 14 a 18 anys es troba als 14
anys. Els consums de risc relacionats amb l’alcohol han
augmentat. El 31% de les noies i el 26% dels nois s’han
emborratxat en els últims trenta dies i el 36% de les noies
enfront del 29% dels nois han fet un consum intensiu durant
el mateix període.  Es considera habitual conduir havent
consumit alcohol o altres estupefaents atesa la necessitat de
la majoria de joves dels municipis rurals o a l’hivern en
municipis costaners, de desplaçar-se per motius d’oci

Segons el  Pla de Salut 2021-2025 a Catalunya l ’any 2019 les
drogues més consumides pels estudiants d’educació secundària
de 14 a 18 anys van ser l ’alcohol ,  e l  tabac,  el  cànnabis,  els
hipnosedants i ,  a molta més distància,  la cocaïna.



Un altre factor de risc davant d'aquestes
preocupants dades és la violència de
gènere en els adolescents, els joves estan
considerats un grup d'especial
vulnerabilitat en aquest àmbit ja que tenen
menor percepció de la desigualtat de
gènere, un terç dels joves no considera
conducta de risc respondre a un missatge
ofensiu, encara que desconeixen els canals
per on poder denunciar el maltractament o,
de vegades, costa reconèixer que la 
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Segons el Pla de salut 2021-2025 l’inici del consum de
cànnabis, als 14,8 anys. El consum de drogues és un
fenomen transversal present en múltiples àmbits (laboral,
educatiu, oci nocturn...) que implica tots els col·lectius,
inclòs el jove. Les tendències de consum han anant
variant al llarg dels anys en consonància amb els canvis
socials, així com també ho han fet els recursos per donar
resposta a les problemàtiques que se'n deriven. En
l'àmbit de la prevenció del consum de drogues, es
desenvolupen, entre d'altres, projectes comunitaris,
actuacions en el marc escolar, en l'àmbit del lleure i
intervencions en espais d'oci nocturn. En l'àmbit
assistencial, trobem una xarxa de centres d'atenció i
seguiment ambulatori a les drogodependències.

Segons el pla de salut 2021-2025 per gaudir d’una bona salut és imprescindible la promoció
d’hàbits i entorns que ajudin els adolescents i joves a iniciar-se en relacions afectivosexuals
saludables i respectuoses. Les intervencions en l’entorn de proximitat en la gent jove, com els
serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva en l’àmbit de la comunitat i el Programa “Salut
i escola”, garanteixen que aquest col·lectiu pugui accedir a l’atenció precoç de problemes
relacionats amb la salut psicoafectiva i s’hi pugui donar resposta mitjançant accions de
promoció de la salut. 
La bona salut sexual i reproductiva requereix també promoure conductes i entorns que ajudin a
la prevenció de les infeccions de transmissió sexual (ITS), els embarassos no desitjats i els
possibles assetjaments en els entorns dels joves. Cal informar i abordar les necessitats no
cobertes en relació amb els mètodes anticonceptius (preservatius, implants i dispositius
intrauterins) en la població jove i/o vulnerable i facilitar-ne l’accés. Les conductes relacionades
amb la sexualitat no semblen considerar--se per part dels joves de les Terres de l’Ebre un
factor de risc tan important com el consum de drogues o alcohol, en part perquè segons els
més grans, el nivell de coneixement de mètodes preventius és elevat. En quant a prevenció
s’ofereix informació en la consulta als joves sobre sexe: primeres relacions, test d’embaràs,
píndola de l’endemà, recomanacions i prescripció i informació sobre qualsevol tema que sigui
del seu interès. Tot i que destacaria que un gran nombre de joves i adolescents centren les
seves consultes a través de la xarxa, motiu perquè és important el fet de gaudir d’una àmplia
informació des de les pàgines de salut i joventut dirigides a aquest col·lectiu.
 

Drogues

Vio lència  de  gènere

Sexe

La violència mascl ista té caràcter estructural  i ,  segons l ’OMS,
una de cada tres dones patirà al  l larg de la seva vida algun
tipus de violència mascl ista 

violència psicològica també és violència de
gènere. És preocupant que la població jove
és tolerant cap a les conductes de control,
un 33% considera acceptable aquest
control en alguns casos, vers el 92 per cent
dels joves considera inacceptable la
violència de gènere, encara que en
diferents graus d’acceptabilitat: declaren
inacceptable la violència física i sexual el
97%, la violència verbal el 93% i el 67% la
violència de control.



El joc d'atzar és una activitat freqüent per a la joventut.
Els adolescents són particularment susceptibles de
desenvolupar un problema amb el joc degut a la
combinació de les oportunitats de jugar, l'atractiu de
molts jocs i la proliferació generalitzada de llocs de fàcil
accés. És important crear iniciatives de prevenció
eficaces, educant al jovent perquè entenguin què és el
joc d'atzar i quines són les seves possibles
conseqüències. El joc es percep sovint com una activitat
innòcua. Les possibles conseqüències del joc poden
incloure absentisme o abandonament escolar, aïllament
de la família i els amics, depressió i suïcidi.

Segons el Pla de salut 2021-2025 la (sobre)exposició a les noves tecnologies (joc patològic,
videojocs, xarxes socials, dispositius mòbils, internet i xarxes socials) també pot generar
addicció. El 21% dels nois i el 27% les noies de 14 a 18 anys que cursen estudis secundaris fan
un ús compulsiu d’internet. Pel que fa a les prevalences de trastorn per ús de videojocs és del
14% en nois i del 3% en noies. S’ha estimat que la prevalença de joc problemàtic és del 8% en
els nois i del 2% en les noies. Els rols de gènere i les condicions socioeconòmiques tenen molta
influència en les conductes relacionades amb la salut. La distribució és diferent en els homes i
les dones, i en una visió general, les dones tenen unes conductes més saludables que els
homes. Quan tenim en compte el gradient social, les classes més desfavorides i amb un nivell
d’estudis més baix, tenen unes conductes menys saludables tant en joves, com en adults. 
Es viu en una societat de consumisme excessiu consum amb necessitatsirreals per al jovent i
ha ampliat les opcions per l’accés directe a un món virtual. Disposem d’un Centre de
documentació de Serveis Socials amb materials que permeten reflexionar sobre la situació
actual de les noves addiccions i ofereixen eines per prevenir i tractar aquestes dependències
que, cada cop, són més freqüents entre els i les joves.

Ludopat ia

Cíber

Una de cada tres persones afirma conèixer
alguna víctima, un percentatge que
ascendeix al 34 per cent en el cas de les
noies i al 24 per cent en els nois
enquestats. En tots els trams d'edat, les
dones són més transigents que els homes
davant de qualsevol tipus de
maltractament. Segons el Pla de Salut
vigent, entre les patologies més freqüents
associades a la violència masclista als
equips d’atenció primària hi trobem
diagnòstics com: l’ansietat, la hipertensió,
l’obesitat o la depressió major.

En el moment d’elaboració del present Pla
Local de Joventut existeix un moviment
punter de formació, informació i
visualització d’aquest tema amb potents
campanyes en marxa. 
Una eina molt important i útil que s’ha
començat a treballar aquest any des de
l’àrea de joventut, juntament amb altres
àrees d’igualtat, administracions locals i
amb la implicació dels municipis de la
comarca i la Coordinació Territorial de
Joventut, ha estat la elaboració del Protocol
comarcal d’actuació davant les violències
sexuals en espais públics d’oci. 

Segons l’enquesta de Joventut de 2017, les escales de satisfacció amb la vida tenen com a
finalitat avaluar el judici global d’un individu respecte a la seva satisfacció vital. Aquesta
variable també s’associa a l’àmbit territorial: els més satisfets es troben a les Terres de l’Ebre
(amb un 13,5% de joves insatisfets) segons l’enquesta de 2017.
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Segons l’enquesta de Joventut de 2017, les escales de
satisfacció amb la vida tenen com a finalitat avaluar el judici
global d’un individu respecte a la seva satisfacció vital.
Aquesta variable també s’associa a l’àmbit territorial: els més
satisfets es troben a les Terres de l’Ebre (amb un 13,5% de
joves insatisfets) segons l’enquesta de 2017.
Pel que fa l’atenció al pacient, des del Departament de Salut
a la regió sanitària Terres de l’Ebre, l’atenció es fa a través
de l’ICS. 
Quant a equipaments sanitaris, tant a nivell públic com
privat, la comarca permet una assistència sanitària menys
congestionada. Al Baix Ebre trobem centres sanitaris com
l’Hospital Verge de la Cinta, la Clínica de les Terres de l’Ebre i
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, Centres d’Atenció
Primària (CAP) i mútues a diferents municipis.
Des de l’Oficina Jove comptem amb un servei especialitzat en
matèria de salut, el qual ofereix suport als i les joves en
aquesta matèria. S’organitzen xerrades informatives; tallers i
atenció individualitzada. També s’ofereixen càpsules
formatives sobre diferents temes que afecten a la salut dels i
les joves.
Des dels serveis de joventut vetllem i treballem perquè el
servei arribi a tots els municipis i joves de la comarca. Per tot
això es fomenta el treball en xarxa amb tots els tècnics de
l’OJ i municipals. 

Serveis  de  sa lut

Una quarta part de la població a partir dels
15 anys presenta malestar que augmenta
amb l’edat i és més prevalent als grups
socials més desafavorits. D’altra banda, el
7,4% dels homes i el 13,7% de les dones a
partir de 15 anys pateixen depressió major o
major greu. S’han multiplicat els problemes
de salut mental entre els més joves, amb un
augment dels casos diagnosticats de
trastorn de la conducta alimentària (TCA) de
l’1,57% entre l’any 2019 i el 2020 en els
centres de salut mental infantil i juvenil
(CSMIJ), dels intents de suïcidi, de les
depressions i dels quadres d'ansietat segons
el Pla de salut 2021-2025 .

Empitjorament general del benestar
emocional. Les afectacions més freqüents
detectades pels professionals entre les
persones joves durant la pandèmia són,
entre d’altres, l’insomni, la pèrdua de la
gana, l’angoixa, la por i l’ansietat. Les
dones tendeixen a mostrar pitjors resultats
en aquests indicadors de benestar psíquic
i emocional. 

Riscos de més gravetat. Factors com la
por a la infecció, la frustració i l’avorriment
augmenten el risc de sofrir símptomes
d’estrès posttraumàtic, ràbia o confusió.
Els estudis confirmen que es poden produir
augments en el nombre de depressions,
suïcidis o addicions. En la mesura que les
persones joves estan patint més els
efectes del confinament, caldrà estar
atents a aquestes qüestions. 

Tristesa, angoixa, ira, avorriment i incertesa.
Aquestes són les emocions més presents
entre els joves, que superen la mitjana
poblacional, amb els resultats més
preocupants d’entre tots els grups d’edats
segons l'estudi 'Joventut, Covid-19 i
desigualtats', de l'Observatori Català de la
Joventut.

Segons aquest estudi, les conseqüències del
confinament per la Covid19 sobre el benestar
emocional i mental de les persones joves són:
 

Salut  menta l

L’OMS sosté que l ’est igma per
raó de salut mental  és un
problema global i  que,  per

tant,  la seva el iminació ha de
ser una prioritat de totes les
societats.  S’ha de treballar
per combatre els prejudicis ,

els estereotips i  la
discriminació que pateixen les
persones diagnosticades amb
algun t ipus de problemàtica

de salut mental .
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de regadiu especialment el
conreu d’arròs, les hortalisses i
els arbres fruiters; 
de secà, com l’olivera, els
ametllers i els cereals 

L'agricultura a la Vall de l’Ebre

Des de l’àrea d'Activació Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ofereix a
persones i empreses de la comarca un ampli ventall de serveis amb l'objectiu d'impulsar
l'economia i crear llocs de treball.
En l’acompanyament en la recerca de feina es realitzen plans d'atenció personalitzats,
recursos formatius i currículum per competències, també s’organitza la formació ja comentada
en l’apartat anterior (certificats de professionalitat, formació professional i microcàpsules
formatives) i la borsa d'ofertes de feina, que connecta persones i empreses.
Segons el Butlletí d'Anàlisi de la Conjuntura Local de la URV les activitats de serveis i
industrials han arrossegat l'ocupació a les Terres de l'Ebre durant el primer trimestre del 2018
a un increment del 6,2%, un percentatge per sobre de la mitjana catalana per tercer cop
consecutiu. Amb un total de 52.180 persones afiliades a la Seguretat Social al 2018, els tres
primers mesos de 2018 s'havien registrat 3.030 nous, superant el de la mitjana catalana.
Aquesta tendència s'explica pel creixement del sector serveis, amb una evolució interanual
rècord del 8%, i també de la indústria, amb un ritme interanual del 4% i 4,4% més que el
mateix període de l’any anterior.
Durant el primer trimestre de 2018, segons les dades del departament d'Empresa i Ocupació, i
en xifres totals, el nombre de persones a l'atur se situa en les 10.661, 886 menys (-7,7%) que
el primer trimestre de fa un any.
La major part dels contractes temporals i indefinits que es formalitzen són amb persones
d'entre 30 i 45 anys, amb estudis secundaris principalment, tot i que també pugen els
contractes amb el col·lectiu que acredita estudis superiors.

Treball 

Act iv i ta t  econòmica  

Polígon industrial Catalunya Sud, polígon
industrial de grans parcel·les situat entre
els termes de Tortosa i l’Aldea, al costat de
l’AP7, des de l’any 2003, amb un totals de
136 hectàrees.
Camarles, amb el polígon industrial les
Venta Nova, que des del 1992 acull la
metal·lúrgica, materials i construcció, i
també la fabricació de tubs amb fibra de
vidre.

La indústria de la comarca es localitza, 

L’activitat pesquera i actualment més turística, i per tant
amb serveis, es concentra a l’Ampolla, l’Ametlla de Mar i a
la zona del Delta, que actualment està gaudint d’un
augment força significatiu pel que fa al turisme, tot i que
una de les tendències que hi ha actualment és el descens
de turisme en els mesos d’estiu. Aquest fenomen s’explica
per la desestacionalització en el nou model turístic que es
vol tirar endavant per a Catalunya, i que comença a notar-
se a la zona.
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La comarca del Baix Ebre presenta una taxa d’ocupació juvenil molt semblant a la del conjunt
de les Terres de l’Ebre, fet que representa que al Baix Ebre podem observar que el pes dels
joves actius és inferior al de la mitjana catalana.
L’informe sobre la demografia i l’atur a les terres de l’Ebre elaborat per la URV l’any 2017 ens
diu que la realitat ocupacional es troba estretament lligada amb l'evolució i les característiques
de la població, situació que també es dona a la inversa (tot i que amb la possibilitat de generar
efectes diversos en cada cas).
En resposta al plantejament d'aquest informe, podem dir que hi ha una certa associació global
entre disminució recent de la població i de l'atur a les Terres de l'Ebre, una situació que no és
nova, tot i que amb diverses particularitats, i que no es dona clarament a Catalunya, on cau
l’atur però no la població. Aquestes especificitats deriven en part de la mateixa complexitat de
la demografia. Es redueixen tant la població com la població potencialment activa, la població
estrangera i l'atur registrat. És extensiu a tots els nivells territorials, en major o menor mesura.
El segment d'edat potencialment activa és, lògicament, el que incideix en les dades d'ocupació
i atur. Per això, la seva evolució tant amb dinàmiques naturals com migratòries, incideix en les
dades del mercat de treball. En aquest sentit, és indicatiu que la reducció de la població
potencialment activa és més accentuada que l'evolució de la població total, i que la davallada
de la població potencialment activa és també generalitzada.
Una gran part de la població estrangera es mou en les franges d'edats potencialment actives.
Per tant, les dinàmiques de retorn influiran sens dubte en les dades generals d'ocupació.
Cal destacar que la disminució de la població estrangera és molt més significativa a les Terres
de l'Ebre que a la resta de Catalunya. Això explicaria una bona part de la reducció de l'atur a la
zona.
La inestabilitat es destaca com una de les principals problemàtiques laborals en què es troben
els joves. Igual que passa a les Terres de l’Ebre, l’atur a la comarca és més reduït que a la resta
de Catalunya, no només en el còmput general sinó també en l’àmbit juvenil. D'altra banda, cal
tenir en compte que en molts municipis petits (especialment a l'interior) s'observa que el baix
atur que habitualment s'hi detecta no és un indicador de baix estrès econòmic, sinó més aviat
d'una població extremadament envellida i d'una dinàmica productiva molt feble, segons aquest
Informe sobre la reducció de l’atur i migracions recents a les Terres de l’Ebre.

Ocupació

Observator i  de l  Trebal l  i  model  product iu
Atur  per  comarques  i  munic ip is  
Setembre  2021
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La situació del mercat immobiliari a la comarca es valora molt negativament per part del
jovent, ja que els preus de l’habitatge són molt elevats i en la majoria dels casos no s’ajusten a
la realitat econòmica dels joves de l’àmbit territorial en qüestió. 

El tema de l’habitatge a part de ser un dels factors que preocupava més als joves de la
comarca ja que contribueix al fet que els joves cada cop s’emancipin més tard i visquin amb els
pares fins a edats avançades.

Arran de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol a causa de la pandèmia de la COVID-
19 es van aprovar mesures per atendre les dificultats que poguessin tenir en el manteniment i
el pagament de l’habitatge derivades de la situació, a través d’un Decret Llei.

Aquestes mesures van adreçades a les persones i famílies que viviu en un habitatge de
propietat i que teniu una hipoteca, i també a aquelles que viviu en un habitatge de lloguer. La
Borsa d'Habitatge del Baix Ebre gestiona diversos programes d’ajuda al lloguer, els quals
depenen de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

També la Borsa d'Habitatge Comarcal disposa de pisos cedits per propietaris particulars, que
es posen a disposició de sol·licitants d'habitatge de lloguer. A través d'aquest programa,
s'ofereixen garanties i avantatges a les dues parts.

L’habitatge pot ser un element clau, que pot facilitar l’arrelament de les persones joves si
disposen d’una oferta d’habitatge de qualitat en bones condicions econòmiques o un element
que promogui el despoblament en municipis rural, menys poblades i amb un parc d’habitatges
més envellit.

Habi tatge
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Paral·lelament, per tal de potenciar la inserció laboral en el sector agrari, el Consell Comarcal
del Baix Ebre i Unió de pagesos col·laboren en un projecte de programa virtual amb l’objectiu
d’afavorir l’accés al mercat laboral i a la formació agrària de les persones aturades del Baix
Ebre demandants de feina en el sector de l’agricultura. Aquest projecte, creat per la Fundació
Pagesos Solidaris de la Unió de Pagesos, amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC) i del Fons Social Europeu, té la finalitat de contribuir al desenvolupament econòmic i
social de la comarca mitjançant la dinamització del sector laboral de l’agricultura. Alhora,
també vol incentivar un manual de bones pràctiques per incentivar una contractació
responsable, promoure la prevenció de riscos laborals i conciliar la vida familiar.

Segons podem trobar al document de 2019 LA DESPOBLACIÓ RURAL A LES TERRES DE
L’EBRE: UN ASSUMPTE DE POLÍTICA ECONÒMICA TERRITORIAL (Josep Maria Piñol i Juan
Antonio Duro d’URV i CELIR), les Terres de l’Ebre, no compten amb nuclis urbans de certa
dimensió.
Ens diuen que segons les variables catalanes i europees que identifiquen els espais elegibles
per a determinats fons, el conjunt de municipis ebrencs corresponen a espais rurals i/o
desafavorits. Globalment, les Terres de l’Ebre es mouen entre l’estancament (fins i tot en els
municipis de més dimensió) i la regressió (en la gran majoria). Els factors tradicionals de
despoblament son l’estructura envellida i balanç natural negatiu, emigració selectiva dels joves
i adults joves,  i s’afegeix el retorn de bona part de la població estrangera als seus països
d’origen. Per tant  en els darrers anys les Terres de l’Ebre entren en una nova fase poblacional
regressiva.
Ens trobem davant d’un fenomen reversible degut especialment la relativa dimensió dels nuclis
ebrencs, però que guanya dimensió i complexitat. El balanç entre factors que juguen a favor i
en contra de les zones rurals segueix sent desfavorable, si més no des d’un punt de vista
demogràfic, i això pot generar situacions cada cop més preocupants en municipis i espais
concrets.

Rura l i ta t

Cal cercar estratègies territorials per captar joves i
recursos que fomentin el desenvolupament conjunt, amb
objectius i col·laboració entre les entitats implicades en el
desenvolupament rural, impulsant el treball en xarxa.
Les persones joves són la clau, especialment les dones
joves. S’ha de fomentar el seu arrelament i facilitar el seu
retorn un cop acabada la seva formació. Calen serveis i
eines que fomentin les oportunitats laborals i vitals en els
mateixos municipis rurals.
·La dificultat principal per revertir el despoblament rau en
la baixa natalitat. Calen recursos en aquesta línia però
també en la gestió dels corrents migratoris, que poden
esdevenir una oportunitat per revertir les xifres
poblacionals descendents al món rural.
És fonamental el desenvolupament d’infraestructures
digitals, com la fibra o el 5G, per vertebrar el món rural i
poder potenciar xarxes de coworking sobretot a les ciutats
rurals.
Dins del món simbòlic i discursiu, és important reivindicar
el món rural amb una connotació positiva, com un territori
d’oportunitats, on cada municipi o zona té les seves
potencialitats. Cal treballar també en un nou relat rural, en
una nova ruralitat, on el desenvolupament dels pobles
rurals passi, a més del sector primari, també per tots els
altres sectors de l’economia i a tots els diferents nivells de
comandament.

Les conclusions de la jornada ruralitat Paüls l’any 2019 van
ser:
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A la comarca del Baix Ebre disposem

d’una realitat juvenil diferent entre els

diversos municipis. 

Els 14 municipis que formen la

comarca tots disposen de Pla Local

de Joventut, amb projectes i

actuacions amb uns objectius variats. 

Pel que fa a recursos humans en

matèria de joventut, no tots els

municipis tenen un tècnic propi per tal

de portar endavant polítiques de

joventut. Generalment el personal

tècnic desenvolupa tasques en

matèria de joventut compartit amb

altres àrees, i això dificulta la plena

dedicació d’aquest en l’àmbit de la

joventut, a la vegada que aporta

transversalitat. Tot i que el fet de la

diversitat de tasques dificulta de

vegades el treball en xarxa des del

Consell Comarcal i la Coordinació

Territorial de Joventut.

Cal destacar la figura de la Tècnica

compartida de joventut a la nostra

comarca, que coordinat amb el servei

comarcal de joventut, presta suport a

6 municipis: Aldover, Alfara de Carles,

Benifallet, Tivenys, Paüls i Xerta. 

POLÍTIQUES LOCALS 
DE JOVENTUT

Tal i com hem dit abans, cada

municipi de la comarca presenta una

realitat juvenil diferent i com a

conseqüència, uns objectius i unes

metodologies de treball diverses. Tot i

això, existeixen municipis que bé per

la seva proximitat o costums,

tendeixen a enfocar les polítiques de

joventut cap al mateix camí. A partir

d’aquí es treballen projectes conjunts. 

Es passa a analitzar la realitat juvenil

de la nostra comarca per municipis

pertanyents al Pla Comarcal del Baix

Ebre. Els Plans Locals de Joventut

visualitzen globalment les polítiques

de joventut que s’estan duent a terme

dins el municipi, amb la finalitat

d’observar quines necessitats del

jovent s’estan atenent i quines es

necessita millorar.

Visualitzar les polítiques de joventut

significa recollir totes aquelles

iniciatives i activitats que

desenvolupa la pròpia regidoria de

joventut, tenint en compte les

activitats realitzades des d’altres

regidories, del propi Ajuntament, i les

promogudes per altres departaments

(com pot ser el Consell Comarcal del

Baix Ebre o bé Direcció General de

Joventut.
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Accés als plan locals
del Baix Ebre https://padlet.com/placomarcal2021/Bookmarks
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Des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’elabora el Pla Comarcal de Joventut i el Pla
d’Actuació, que inclou tots els projectes i actuacions en matèria de Joventut que es realitzaran
vers les polítiques de Joventut de la comarca.  El Pla està basat a partir de les necessitats
detectades a la població juvenil de la comarca. Les actuacions que es realitzen s’inclouen al
Pla d’Actuació i per a la seva execució es compta amb una part de finançament a través del
Contracte Programa i una altra part per aportació pròpia del consell comarcal.

Des del Servei Comarcal de Joventut es fomenta el treball amb xarxa, integrant i promovent
projectes i activitats amb tots els tècnics i tècniques de joventut o referents dels municipis.
Serveis que s’ofereixen des del Servei Comarcal de joventut: 

POLÍTIQUES COMARCALS
DE JOVENTUT 

Servei  Comarcal  de  Joventut

Col·laboració i execució de projectes
comuns amb els serveis de joventut de
Terres de l’Ebre: projecte xarxa casals.
Competències delegades en matèria de
joventut: visites d’inspecció de compliment
de la normativa en matèria d’instal·lacions
juvenils i activitats de lleure.
Coordinació amb l’Oficina Jove del Baix
Ebre, per tal de fomentar el treball en xarxa
i fer accessibles els recursos a tots els i les
joves de la comarca.
Treball en xarxa amb els tècnics i referents
de joventut de la comarca.
Suport tècnic als municipis de la comarca
en matèria de joventut: elaboració de plans
locals; sol·licitud de subvencions dirigides
als i les joves.
Tramitació de les sol·licituds i justificacions
dels plans d’actuació dels ajuntaments de
la comarca inclosos dintre el Contracte
Programa. 
Realització del Premi Jove, per tal
d’incentivar al jovent a la participació i
l’associacionisme juvenil.
Actuacions i projectes adreçats a promoure
la igualtat juvenil i prevenció de les
agressions sexuals: Elaboració del Protocol
comarcal davant les violències sexuals en
espais d’oci nocturn.

Tramitació de diferents carnets adreçats
al jovent. Els carnets que es poden
tramitar són: carnet alberguista de
diferents modalitats, carnet d’estudiant
internacional (ISIC) i carnet professor
internacional (ITIC).
Organització de cursos de monitoratge i
direcció de lleure i monogràfics dirigits als
joves de tota la comarca. Des de l’àrea de
Joventut es subvenciona una part del cost
d’aquests cursos. Els cursos es realitzen a
través d’una escola homologada i són
reconeguts oficialment per la Generalitat
de Catalunya.
Bonificacions en el lloguer de naus i
despatxos a joves  instal·lats al Viver
d’Empreses o centre de negocis, que
exerceixen una activitat empresarial i/o
professional.
Des de l’any 2003, s’organitza el Premi
Jove amb la finalitat de guardonar les
millors iniciatives juvenils endegades per
persones físiques o entitats sense ànim de
lucre ubicades al Baix Ebre que
desenvolupin accions destinades al jovent.
Organització d’altres cursos formatius
dirigits al jovent de la comarca.
Organització de xerrades i tallers dirigits
als instituts de la comarca de diferents
temàtiques: treball, salut, mobilitat
internacional, formació...
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Es realitzen tallers i xerrades sobre diversos temes que afecten als i les joves.
S’ofereix atenció personalitzada als joves.
Assessorament i acompanyament laboral.
Organització del Circuit d’Ocupabilitat dirigit a ajudar als joves a trobar feina i oferta
formativa.
Participació al Fòrum Jove, juntament amb les altres oficines de les Terres de l’Ebre.
El Servei d’Informació Juvenil ofereix informació generalista al jovent. S’ofereix
informació sobre:

Ensenyament reglat: cicles de grau mitjà i superior; guia d’ensenyaments reglats a
Catalunya; estudis universitaris; sortides laborals; màsters i cursos de postgrau;
beques per a estudis a l’estranger i tota mena d’estudis que pot triar el jovent.
Ensenyament no reglat: cursos de perfeccionament de l’idioma, tant a nivell local
com a l’estranger; cursos de monitors de menjador, director i monitor de lleure;
cursos de català; qualsevol tipus de curs organitzat per alguna entitat, associació
juvenil, ajuntaments de la nostra comarca, administració o entitat privada.
Lleure/cultura: camps de treball; colònies; campus; campaments; estades; casals...
Concursos literaris, fotogràfics, altres premis destinats a la joventut.
Associacionisme: foment de l’associacionisme de les entitats juvenils de la
comarca; tràmits i documentació per a la inscripció d’associacions al cens de la
DGJ; difusió de la informació que ens arriba des de la DGJ sobre activitats d’altres
associacions juvenils que no pertanyen al municipi.
Viatgeteca: servei de consulta de guies de viatge internacionals de diversos
països; informació dels avantatges i descomptes amb els carnets internacionals a
altres països.

Al setembre de 2012 es posa en funcionament l’Oficina Jove del Baix Ebre, que ofereix
diferents serveis a aquest col·lectiu. L’objectiu és poder millorar l’accés als joves i oferir un
ventall de recursos i serveis concentrats en un únic espai.
L’Oficina Jove acull els serveis d’emancipació juvenil que fan referència a un conjunt de serveis
d’informació i orientació i uns serveis especialitzats d’assessorament en matèria de treball,
formació, salut, mobilitat internacional i referent d’ocupació juvenil.
Aquest servei, coordinat des del Consell Comarcal, organitza diferents activitats per als joves:

Ofic ina  Jove  de l  Ba ix  Ebre

Turisme juvenil: estades a la
neu; ofertes de viatges per a
joves; guies de cases de pagès,
hotels, càmpings, zones
d’acampada, albergs juvenils a
Catalunya, Espanya i Europa;
rutes de senderisme i
d’excursionisme per la nostra
comarca: la Via Verda, Parc
Natural dels Ports, Parc Natural
del Delta de l’Ebre i altres
indrets d’interès. 
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També el Consell Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb
el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, impulsa
programes de suport a la recerca de feina adreçats a joves en
situació d’atur de la comarca. Aquests programes promouen
accions d’orientació i formació que tenen com objectiu facilitar la
inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu.
Alguns d’aquests programes són accessibles a les
administracions locals, com és el cas de Contractacions en
pràctiques per a Joves beneficiaris de Garantia Juvenil a
Catalunya.
I ampliant  en la línia virtual s'ha creat un nou espai, on es
pengen diferent infografies, presentacions i vídeos que ena
ajuden ara i en un futur a donar suport al jovent en la recerca de
feina, elaboració de cv, entrevista...

Programes de  Garant ia  Juveni l
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Aquest servei es troba ubicat al mateix Consell Comarcal del Baix Ebre.
El servei compta amb una tècnica de joventut i una tècnica compartida. El servei de Tècnic
compartit, actualment, presta servei a 6 municipis situats a l’interior de la comarca: Aldover,
Alfara de Carles, Benifallet, Tivenys, Xerta i Paüls.
Des del Servei Comarcal de Joventut es fomenta el treball amb xarxa, integrant i promovent
projectes i activitats amb tots els tècnics i tècniques de joventut o referents dels municipis.

Pel que fa als serveis locals de joventut, hi ha un total de 10 PIJs, els quals es troben situats
entre la costa i l’interior de la comarca. Pel que fa als municipis de costa ens trobem amb
l’Ametlla de Mar, el Perelló, l’Ampolla, Camarles, Deltebre i l’Aldea i pel que fa a l’interior,
Tortosa, Xerta i Benifallet. 
Cal incidir en l’existència a tots els municipis d’equipaments tant esportius: pistes d’esport,
camps de futbol, poliesportius, piscines obertes i, algunes, tancades, també centres
d’ensenyament, albergs, espais d’acampada, platges, muntanya….una comarca privilegiada en
quant a recursos naturals i construïts. Es disposa a la comarca de diferents casals de joves on
es porten a terme activitats dirigides al jovent.  

A la comarca del Baix Ebre es disposa d’una Oficina Jove d’àmbit comarcal. L’oficina acull els
serveis d’emancipació juvenil que fan referència a un conjunt de serveis d’informació i
orientació des del Punt Jove i uns serveis especialitzats d’assessorament en matèria de treball,
formació, salut, mobilitat internacional i referent d’ocupació juvenil. Aquesta es coordina des
de l’àrea de joventut del mateix consell comarcal.

Degut a l’existència de Pla Local de Joventut en la majoria de municipis de la comarca, podem
assegurar que el nostre territori aposta per tirar endavant polítiques de joventut.

El Servei de Salut, promou hàbits de vida saludables,
assessora, orienta i preveu conductes de risc a la població
jove, tractant temes com la sexualitat, addiccions,
alimentació, salut mental i, esport i salut entre d’altres. Es
realitzen tallers i xerrades sobre diversos temes que afecten
als i les joves.

El Servei de Treball realitza assessorament per trobar feina,
acompanyament laboral i suport a l’emprenedoria.

El Servei de Formació orienta al jove en temes d’educació,
informa de les diferents branques formatives existents i fa
un assessorament individualitzat.

El Servei d’Informació Juvenil generalista ofereix informació
al jovent de la comarca i coordina els altres serveis de que
disposa la oficina, es tracta d’un servei gratuït on el jove pot
trobar tota aquella informació que li interessi: treball,
estudis, esports, lleure, cultura, turisme, habitatge, etc. A
més d’aquesta informació, també s’ofereix orientació i
assessorament sobre tots aquells temes que puguin
interessar al jovent.

El Servei de Mobilitat Internacional ofereix xerrades i tallers
adaptades als joves. Es realitza una tutorització i
acompanyament als joves que realitzen mobilitats. Des de
l’oficina es realitzen enviaments i intercanvis internacionals
i també enviaments d’ofertes de mobilitat a l’estranger de
manera periòdica.

Els serveis de l’Oficina Jove són:

Servei  comarcal  de  joventut

Serve is  loca ls  de  joventut

Of ic ina  jove
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Degut a l’existència de Pla Local de Joventut en la majoria de municipis de la comarca, podem
assegurar que el nostre territori aposta per tirar endavant polítiques de joventut.

Al municipi de Camarles trobem el Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova, una
iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre que té la finalitat d'afavorir la creació,
desenvolupament i consolidació d'activitats empresarials i industrials a la comarca, així com
facilitar les eines adequades als emprenedors que tenen una idea o un projecte per a dur a
terme, com per exemple espais físics on ubicar el seu negoci, assessorament, etc.
Es presta, així, serveis tan a persones com a empreses amb una triple funció: acompanyament
a la inserció al mercat de treball, detecció a les empreses de les necessitats, oferint un servei
d'intermediació laboral i gestió d’un ampli ventall de recursos per connectar ofertes de treball
amb persones que busquen feina.
Destacaríem l'existència de programes exclusivament per al jovent en situació d’atur
impulsats des del Consell Comarcal

Viver  d 'Empreses  i
Centre  de  Negocis  Baix  Ebre  Innova
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A nivell comarcal, els recursos humans són els propis del mateix consell en matèria de
joventut: concretament la tècnica de joventut de la OSJ, i la tècnica compartida, que presta el
servei a nivell local.
Es compta amb els professionals de l’Oficina jove: tècnica de salut; tècnica de treball i
formació; tècnica de mobilitat internacional; tècnica d’informació generalista i referent de
Garantia juvenil. Es potencia el treball en xarxa juntament amb els tècnics i tècniques o
referents de joventut dels diferents municipis.
Es fomenta el treball interdepartamental, comptant amb el suport de personal tècnic del
consell comarcal, com és el de l’Àrea d’Immigració, SIAD, Serveis Socials, l’Àrea de Promoció
Econòmica, Turisme i l’Àrea d’Ensenyament.
Des de fa menys temps existeix una altra figura que treballa en coordinació amb el Servei
Comarcal de joventut i ha estat creada a partir de les necessitats sorgides en els darrers anys.
Es tracta dels Dinamitzadors/res cívics per a l’emancipació juvenil. Aquest perfil professional
sorgeix per donar resposta a les necessitats de les persones joves migrades soles i altres
col·lectius vulnerables.

A nivell interinstitucional es treballa  al llarg de tot l’any amb el suport professional dels
tècnics i tècniques de joventut de la Coordinació Territorial de Joventut, amb el personal tècnic
dels municipis de la comarca, les associacions i entitats juvenils i altres institucions públiques i
privades, locals i comarcals, també provincials i/o nacionals si es dona el cas.
Comptem amb una plataforma sòlida de Plans Locals de Joventut a tots el municipis de la
Comarca i projectes que es venen presentant anualment. 
Disposem de personal tècnic municipal que de vegades assumeixen altres tasques dintre
l’administració local. Aquest fet dificulta que tingui la disponibilitat adequada, per falta de
temps, d’assistir a les reunions periòdiques amb la resta de municipis de la comarca i  tècnics
del propi Consell Comarcal. 
Un altre recurs important del que disposem és el Servei Territorial de Joventut a les Terres de
l’Ebre, el qual dona suport als tècnics en matèria de joventut per l’elaboració de plans locals i
comarcals, projectes, formació, organització de jornades, assessorament... A part del suport
que ofereix als tècnics, també ho fa amb els joves a títol individual o a les entitats juvenils.
Actualment, hi ha un nombre molt alt d’entitats juvenils registrades al cens de la SGJ a la
comarca. El perfil d’aquestes entitats són, en gran part, de caire cultural, esportiu i solidari.
També disposem d’un gran nombre d’entitats dedicades a les activitats de lleure.
:

Nivel l  comarcal

Nive l l  in ter inst i tuc ional

Recursos humans 
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Des del Servei Comarcal de Joventut es treballa amb les eines virtuals necessàries que resultin
útils tant per la detecció de necessitats com per oferir informació al jove sobre tots aquells
aspectes que li puguin interessar

https://www.baixebre.cat/arees-
dactuacio/foment-de-la-cohesio-social/joventut
https://www.facebook.com/consell.baixebre
https://www.instagram.com/consell.baixebre
https://www.facebook.com/OficinaJovebaixebre/
https://www.instagram.com/oficinajovebaixebre/

A nivell de municipis on la tècnica compartida
està present s’ha activat un taulell d’anuncis
virtual que s’actualitza diàriament

https://padlet.com/territori/cdrheblxu6f03ono

·Finançament a través del Contracte
Programa del Departament de Drets Socials
·Finançament propi del Consell Comarcal

Per tal de portar a terme les polítiques de
joventut a la nostra comarca es dosposa de
diferents vies de finançament:

Recursos virtuals

Recursos econòmics
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S’ha realitzat una enquesta comarcal a través de les diferents xarxes: web, faceboock,
whatsapp, email, etc. i han respost 194 persones. L’enquesta  i els seus resultats es poden
veure a l'annex 1

Enquesta

Enquesta

1.- Un total de 194 respostes, amb franges d’edat diverses, diana 130, 36 majors de 30 anys.
2.-En gènere responen 130 dones, un 67%
3.-Del total de joves 175 han nascuts a Catalunya
4.- Per municipis: 67 de Tortosa, 36 de Roquetes, 16 Deltebre, 13 Xerta, 12 el Perelló, 11 Jesús i
39 de la resta de municipis.
5.-En quant a estudis: inferior ESO 56; universitaris 52.
6.-103 treballen (estudiant o no), 11 cerquen feina, 78 estudien
7.-En ocupació, dels que treballen 18 comte propi i 71 amb contracte temporal o indefinit, 5 en
pràctiques. Destaquen 10 sense contracte, la resta amb diferents modalitats no de manera
unitària.
8-En quant a estudiants hi ha 31 fent ESO, 30 a la universitat més 13 amb estudis post-
universitaris, 29 en cicles formatius, 22 en batxillerat, i la resta repartit entre les diferents
modalitats.
9.- A nivell de satisfacció 79,3% (153 persones)satisfet amb la situació actual, 18,7% no.
10.-En quant a la informació específica considerada important: 140 orientació laboral, 106
creació i activitats d’oci, 104 habitatge (ajuts lloguer, rehabilitació...), 97 salut. La resta només
interessen individualment per temes concrets.
10.- La formació específica demanada es: 98 demanen idiomes, 54 formació pedagògica, 52
formació en el lleure, 34 socorrisme, 33 ofimàtica i xarxes socials, la resta de formacions son
demanades a títol individual.

Respostes

194 persones

67% dones
52 univers i tar is
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11.- En quant a habitatge 110 viuen amb
progenitors, 55 amb parella (alguns també amb
fills).
12.- 146 viuen en casa pròpia (o familiar), 39 en
lloguer. La resta en situacions diferents (9).
13.- 125 no pensen canviar d’habitatge,
d’aquests 52 és perquè els hi agrada on estan
ara. La resta si, 9 continuaran vivint al mateix
municipi, la resta per altres motius.
14.- Si es pregunta sobre el temps lliure 84
diuen que no surten habitualment, 29 durant
l’estiu, 116 els caps de setmana.
15.- En quant a activitats, com a més freqüent
destaca que es realitza diàriament conversar,
xarxes, xatejar, 2n tv normal i internet, passejar.
Setmanalment fer esport, anar al bar o pub,
passejar també. No fan mai o gairebé mai anar
a un acte polític, acte religiós, teatre,
exposicions, manifestació, inclús concerts o
videojocs.
16.-L’oferta cultural que existeix a la comarca
es considera en un 140 poc, 34 poca difusió o
canal inadequat, la resta es divers. 9 pensen
que n’hi ha prou i 3 que massa.
17.- Activitat habitual:58 prefereixen
directament descansar o diuen no tenir temps,
47 no en fan cap tot i que diuen que no en fan
cap si que els hi agradaria, , 36 fan un esport
similar o competeixen, 27 estudien idiomes, 19
toquen algun instrument de música, 15 fan
dansa, 10 activitats artístiques, 7 teatre i 7
edició de vídeos, la resta son unipersonals.
18.- Les activitats dirigides al jovent es
considera que en calen més 176 persones, 18
consideren que n’hi ha prou.
19.- Hi ha 101 de les 194 persones que
pertanyen a alguna associació.
20.- Responen 54 persones diuen no tenir
temps lliure per participar en activitats
d’associacions de joves. La resta si, encara que
només 12 sense condicions.
21.- 153 pensen que una Associació de Joves al
municipi és imprescindible, 36 ho veuen bé però
no necessària i 5 no ho veu necessari.

Tabac: 37 persones fumen diàriament, 18
ocasionalment i 115 diuen no haver provat
Vàper: 4 persones més de 3 al dia, 4
ocasionalment i 154 diuen no haver provat
Porros: 7 persones diàriament, 17
ocasionalment, 25 ho han provat i 145 no ho
han provat
 Coca: 6 ocasionalment, 11 ho han provat i
176 mai ho han provat
 Vi o cervesa: 14 diàriament, 110
ocasionalment,16 ho han provat i 54 diuen
que mai
 Alcohol (destil·lats): 6 persones diàriament,
127 ocasionalment, 14 ho han provat i47
mai

.
22.- En quan a Salut a nivell psicològic
majoritàriament ( 154 ) es consideren en bon
estat, 34 regular i 4 dolent. En quant a estat
físic 125 el seu estat es bo o excel·lent, 55
regular i 12 dolent. En general 34 es consideren
en estat excel·lent, 121 en estat bo, 33 regular i
3 dolent.
23.- Les situacions que els porten a sentir-se
malament son per ordre segons quantitat de
respostes: estrès per massa feina, manca de
recursos econòmics, els estudis, varies
situacions a la vegada, dol per pèrdua d’algú
proper, atur o falta de feina, relació amb la
família, relació amb la parella.
24.- En quant a consumir tenim, considerant
ocasional cap de setmana, festes , un dia per
setmana...

25.-Referent al consums dels anteriors
productes 9 diuen que no ho poden evitar, 5
perqué està ben vist pel seu grup, 11 no ho
saben i 30 per passar-ho bé. 89 diuen en és
perquè els hi agrada.
26.- Quan es pregunta per hàbits perillosos 110
diuen no tenir-ne, 54 els hi agrada el menjar
brossa, 24 els hi agrada la velocitat, 13
mantenen relacions sexuals sense protecció, 8
consumeixen massa sovint substàncies i 3
reconeixen conduir havent consumit alcohol.35
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Oficina jove Lo Carrilet (82)
Oficina Comarcal del Consell Comarcal (74)
 Cap (59)
 Punt d’Informació Juvenil del municipi (43)
Serveis en xarxa de la Generalitat (34)
 Altres (3)

Cap (119)
Treball (44)
 Formació ocupacional (21)
 Ensenyament (20)
Cultura (17)
 Lleure (14)

27.- En quant a coneixement dels serveis de joventut són:

28.- L’assessorament demanat per temes ha estat:

29.- La manera preferent de contactar és presencialment (101), per WhatsApp (82), per e-mail
(81), Instagram (61), per telèfon (56), per Facebook (37).
30.- I quan es pregunta quines serien les més còmodes són: 113 WhatsApp,  93 E-mail, 80
presencialment, 75 per telèfon,  75 per Instagram i 38 Facebook
31.

Voluntariat (11)
Turisme (8)
 Mobilitat internacional (8)
Salut (7)
 Habitatge (6)
 Participació (4)
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CONCLUSIONS

L’any 2021, hi ha un total de 11.171 joves entre 16 i 29 anys al Baix Ebre, d’un total de
78.953 habitants, un 14,15%. Durant aquests anys podem veure que torna a disminuir tant
el percentatge com el número absolut de jovent.

En termes absoluts tenim una tendència constant a menor número de persones joves de
gènere femení versus el número de joves de gènere masculí. Cal afegir que en els censos
actuals encara no existeix cap altre gènere a triar en incloure els dades.

Segons els estudis realitzats, han estat els municipis costaners els qui han experimentat un
increment més significatiu de la població immigrant. Aquest és un altre tret significatiu del
fenomen migratori a la comarca: la seva gran diversitat d’orígens.

A finals de 2017 es suma una realitat clara al nostre territori i que caldrà abordar d’una
manera immediata ja que cada cop és fa més extensiva i la tenim molt present: arribada de
menors estrangers no acompanyats. Aquest col·lectiu de joves es caracteritza per ser un
grup molt vulnerable i que presenta unes necessitats molt clares en tots els àmbits (treball,
habitatge, formació, salut...). Aquesta realitat precisa actuacions molt concretes
coordinades amb els diferents departaments dirigits al  suport a les persones. És per això
que disposem de la figura del Dinamitzador cívic, especialitzat en aquests col·lectius. És
molt important el treball en xarxa i coordinada, des dels serveis de des dels serveis de
joventut, amb els dinamitzadors cívics. Caldrà fer actuacions conjuntes dirigides a aquest
col·lectiu.

Demograf ia
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Quan parlem de temes d’educació, ens trobem en una població jove
amb una alta formació acadèmica però amb un mercat laboral que
no respon a les seves expectatives, cosa que provoca que el jovent
marxi fora en busca de feina, encara que manifestin un desig de
poder quedar-se al territori. També manifesten que una formació
complementària milloraria el seu nivell formatiu per tal d’accedir al
món laboral local. És important també perfeccionar i practicar en els
continguts assolits durant l’etapa de formació. Per a això caldrà
donar a conèixer els recursos i plataformes existents a través de les
pràctiques de l’Odisseu i el programa de Joves en pràctiques de
Garantia Juvenil.
D’altra banda, es detecta que els recursos existents a la comarca en
matèria de formació i educació, no són coneguts per tots els joves.
S’ha de treballar amb la difusió dels recursos existents.
També el gènere juga un paper important, sent els nois els que
presenten un abandonament prematur més elevat, en part
condicionat pel que han estat les possibilitats d’inserció en el mercat
de treball. 

Pel que fa al treball, el mes de març de 2020 hi havia al Baix Ebre
un atur del 14,28%. L'ocupació a les Terres de l'Ebre es centra en
les activitats de serveis i industrials. 
L’oferta laboral és baixa i les condicions de contracte, tot i tenir un
alt nivell de formació, tampoc són les més bones.
Un altre aspecte important a destacar és el jove emprenedor, ja que
en els darrers anys s’ha incrementat el nombre de joves que han
creat la seva pròpia empresa. A nivell comarcal disposem d’eines
per poder donar suport i ajuts al jovent en les seves idees de
negoci. És important però que es pugui fer difusió d’aquest recurs i
que el coneguin tots els joves.

Educació

Ocupació
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Quan parlem de cultura i oci, la nostra comarca esdevé molt activa organitzant actes
culturals i festivo-gastronòmic: Festes majors, jornades gastronòmiques de promoció de
producte local, festes culturals (jocs tradicionals, jota i bous marquen la diferenciació),
celebracions esportives (curses de muntanya i esports aquàtics), amb molts espais
naturals. Cal potenciar l’associacionisme juvenil per tal que tots els joves tinguin la
mateixa oportunitat i puguin formar part de les associacions i entitats de la comarca. Per
això l’important és donar a conèixer el teixit associatiu i els recursos existents.

Salut. S’està treballant en la lluita contra la malaltia i la promoció de la salut de les
persones. Els temes on es focalitza més els darrers anys han estat: tabac, alcohol, drogues,
sexe, violència de gènere, el cibermon,ludopatia. En aquests moments tot ha quedat
emmascarat per la pandèmia del Covid19, factor que porta afegit un problema preocupant
entre la població juvenil: l’equilibri emocional. Cal incidir, treballar i oferir recursos en salut
mental. El treball des del servei especialitzat de salut de l’Oficia Jove presenta un gran
ventall de recursos (tallers, xerrades...) per al jovent en matèria de salut. Cal fer extensius
aquests recursos a tota la comarca i treballar en xarxa amb tots els ajuntaments.

Un altre tema important a tractar és la lluita contra les violències masclistes. En els darrers
anys han augmentat els casos d’agressions sexuals i verbals entre la població jove. Amb el
nou Protocol de violències sexuals en espais d’oci nocturn, s’intentarà arribar a tots els
municipis de la comarca i conscienciar a la població en aquest àmbit. És important donar a
conèixer el recurs existent i fer-ne un ús pràctic, treballant en xarxa per aconseguir millors
resultats.

El tema de l’habitatge fa uns anys era un dels factors que preocupava més als joves de la
comarca, cosa que feia que els joves cada cop s’emancipin més tard i visquessin amb els
pares fins a edats avançades. Tot i que les enquestes ens indiquen que no és una prioritat
en el jovent, sí que demostren una certa inquietud a l’hora d’adquirir un habitatge, ja sigui
de compra o lloguer. Caldrà treballar en aquest factor i poder oferir al jovent més recursos
i informació referent als tràmits i ajuts que ofereix l’administració.

Cul tura  i  oc i

Sa lut

Vio lències  sexuals

Habi tatge
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Actualment tots els municipis de la comarca del Baix Ebre disposen del propi Pla local de
Joventut, per tant existeix un anàlisi de la situació i una estratègia municipal activa
dirigida al col·lectiu jove, amb actuacions directes i/o transversals.
 L’existència d’un Pla Local de Joventut garanteix recursos humans, materials i econòmics
per a realitzar polítiques de joves a nivell local amb una estratègia municipal activa.
Cal destacar la figura de la Tècnica compartida de joventut que presta el servei a 6
municipis que no disposen de tècnic de joventut. El treball coordinat amb als diferents
ajuntaments i el servei comarcal dona fruit a projectes mancomunats i el treball en xarxa:
Programa Arrelant. Cal seguir treballant en aquesta línia i apostar pel treball coordinat i
aprofitant recursos existents.
Conjuntament, a la comarca, els municipis disposen d’equipaments tant esportius (pistes
d’esport, camps de futbol, poliesportius, piscines obertes i, algunes, tancades), com
culturals (biblioteques, telecentres, també centres d’ensenyament, albergs) i parcs i espais
naturals ( espais d’acampada, platges, riu, muntanya…) Aquest fet facilita la realització
d’activitats i projectes vers la joventut.
Els recursos econòmics destinats íntegrament a polítiques de joventut solen ser més que
escassos. Tot i això es treballa transversalment aprofitant pressupostos d’activitats més
generals per incloure actuacions dirigides al jovent.

Munic ip is
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L Í N I E S  I
O B J E C T I U S
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Pol í t iques  de  t rans ic ió

Pol í t iques  af i rmat ives

Pol í t iques  or ientades  
a ls  e ixos  de  des igua l ta t

treball, educació, internacional i
cooperació i habitatge

participació, associacionisme, lleure
educatiu i esport, cultura i salut

interculturalitat, gènere, inclusió social i mobilitat

Segons el document CONSELLS COMARCALS I
POLÍTIQUES DE JOVENTUT Una anàlisi de l’Enquesta a
municipis i comarques sobre polítiques de joventut
2016-2017, els àmbits de treball desenvolupats pels
consells comarcals en matèria de joventut s’ordenen
seguint les orientacions de les polítiques de joventut
de la manera següent: 

Les polítiques afirmatives hi ocupen la primera posició,
seguides de les polítiques de transició i, en última instància,
les polítiques orientades als eixos de desigualtat. L’estudi
d’aquests factors pot contribuir a determinar models
d’actuació més ajustats a les necessitats dels ens municipals.

Marc  de  les  po l í t iques  
de  joventut  comarcals

42



LÍNIES

P O L Í T I Q U E S  D E  J O V E N T U T

E M A N C I P A C I Ó  J U V E N I L

T R E B A L L  E N  X A R X A

LÍNIA  1

L ín ia  2

L ín ia  3

D E L E G A C I Ó  D E  C O M P E T È N C I E S

Lín ia  4

43



Línia 1 

OBJECTIU

OBJECTIU

1

2

3

Polítiques de Joventut: Ampliació del desplegament de les polítiques de joventut a
l’àmbit local, especialment pel que fa a la promoció de polítiques de proximitat a les
persones joves. 

Sensibilitzar els i les

responsables polítics dels

ajuntaments i del Consell

Comarcal sobre les necessitats

de la gent jove.

Desenvolupar polítiques

adreçades a l’emancipació plena

dels joves per poder crear el seu

propi projecte de vida.

Avivar l’equitat entre el jovent,

reduint l’impacte de desigualtats

per edat, sexe, classe social,

diversitat funcional i origen, incidint

en situacions de vulnerabilitat de

les persones joves.

OBJECTIU

P O L Í T I Q U E S  D E  J O V E N T U T
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Línia 1 

OBJECTIU

1
Sensibilitzar els i les responsables polítics dels

ajuntaments i del Consell Comarcal sobre les

necessitats de la gent jove.

1.1

Posar en valor al jovent de manera

positiva com actor i agent social

actiu i dinamitzador 

1.2

Crear eines, espais i mecanismes de

participació, interlocució i cocreació

en la vida política, incorporant els

entorns digitals

Creació d'activitats que fomentin el talent

joves a diferents nivells personals:

científics, artístics, de voluntariat, etc.

Manteniment d'actuacions que

desenvolupin l'autoestima del jovent amb

igualtat

Suport a les associacions, entitats i altres

agrupacions juvenils com espai d'interacció 

Implementació d'eines digitals en les

actuacions de l'administració pública

dirigides al jovent

Creació d'espais reals de consulta, taules,

consells i altres que apropin al jovent a la

vida política de manera virtual i presencial,

amb avaluació i retorn.

P O L Í T I Q U E S  D E  J O V E N T U T
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OBJECTIU

2
Desenvolupar polítiques adreçades a l’emancipació

plena dels joves per poder crear el seu propi

projecte de vida.

Línia 1 

2.1

Fomentar les polítiques ocupacionals

per orientar, apoderar i acompanyar

la persona jove en el seu procés

d’incorporació al món laboral /

autoocupació

2.2

Millorar el procés educatiu del jovent

del Baix Ebre donant accés a

formació de qualitat  

Informació, assessorament i suport a les

persones joves en recerca de feina

mitjançant diverses actuacions (inserció

laboral, circuits d'ocupabilitat...)

Facilitar les eines i el suport adequat als

emprenedors que tenen una idea o un

projecte per a dur a terme.

Informació dels diferents programes

ocupacionals dirigits a joves existents 

Informació i assessorament dels recursos

formatius existents al territori 

Orientació, assessorament i suport per a

triar el currículum formatiu personal

segons el perfil del/la jove

P O L Í T I Q U E S  D E  J O V E N T U T
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3
Avivar l’equitat entre el jovent, reduint l’impacte de

desigualtats per edat, sexe, classe social, diversitat

funcional i origen, incidint en situacions de

vulnerabilitat de les persones joves.

OBJECTIU

Línia 1 

3.1

Incorporar la perspectiva de gènere i

fomentar la inclusió transversalment 

3.2

Prevenció respecte a les diverses

conductes de risc (sedentarisme,

trastorns de conducta alimentària,

etc.) i consums de risc (tabac, alcohol,

automedicació, drogues il·legals,

infeccions de transmissió sexual...)

que augmenta les desigualtats

Formacions i eines pels professionals que

treballen amb joves

Millora i adaptació dels missatges I

continguts dirigits al jovent utilitzant un

llenguatge inclusiu,

Reforç i impuls dels programes de Gestió

emocional amb un model de salut integral i

centrat en els actius de benestar

Prevenció i acompanyament davant el risc

d’augment d’addiccions  

Creació de programes de prevenció de la

Salut mental i prevenció del suïcidi juvenil

Creació de models i alternatives d’oci

segurs en el context COVID, adaptats a les

necessitats juvenils i a la diversitat del

col·lectiu (franges d’edat, gènere, origen,

diversitat funcional,...)

P O L Í T I Q U E S  D E  J O V E N T U T
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Línia 2 

OBJECTIU

OBJECTIU

1

2

3

Polítiques d'emancipació juvenil: intentant donar resposta a la realitat actual de les
persones joves.

Facilitar als municipis les eines

necessàries per fomentar la

participació juvenil i l’exercici de

la plena ciutadania en el màxim

àmbits que afecten a la vida del

Jove.

Promoure els processos

d’experimentació i promoció

cultural i posar en valor el

dinamisme i la innovació

necessària que aporten les

persones joves. 

Promoure la igualtat d’oportunitats

formatives i informatives,

ocupacionals, d'accés a la salut i

altres per una vida de qualitat al

jovent del territori 

OBJECTIU

P O L Í T I Q U E S  D ' E M A N C I P A C I Ó  J U V E N I L
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OBJECTIU

1

Facilitar als municipis les eines necessàries per

fomentar la participació juvenil i l’exercici de la plena

ciutadania en el màxim àmbits que afecten a la vida

del Jove.

Línia 2 

3

2.1

Augmentar la participació del jovent

en les polítiques de joventut

municipals

2.2

Impulsar la continuïtat en la

trajectòria participativa de les

persones joves.

Programes de foment de participació juvenil

d’abast comarcal i adaptats a la realitat de

medi rural

Promoció d'espais per la participació del

jovent en les polítiques municipals, espais

públics de trobada i dignificació

d'equipaments juvenils

Creació de canals de comunicació àgils i

estables per a la detecció de necessitats

Impuls de la línia servei de promoció de

l’associacionisme

Suport a les entitats i associacions

Mapeig de les associacions del territori i

coneixement entre elles 

P O L Í T I Q U E S  D ' E M A N C I P A C I Ó  J U V E N I L
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OBJECTIU

2

Promoure els processos d’experimentació i promoció

cultural i posar en valor el dinamisme i la innovació

necessària que aporten les persones joves. 

Línia 2 

2.1

Fomentar 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,

2.2

Facilitar recursos als equipaments

culturals d'àmbit local perquè facin

programacions per a joves i per

facilitar la seva participació

Oferta cultural que tingui en compte la

perspectiva de gènere 

Programes de co-creació cultural amb

persones joves 

Propostes culturals amb referents

culturals diversos de les persones joves a

la nostra societat

Programes que fomentin l'impuls a la

cultura popular, etnològica i tradicional

com eina d'arrelament

Suport a les activitats culturals que

fomentin la participació juvenil

Reconeixement dels equipaments culturals

existents al territori (exemple Centres

d'Interpretació, Via Verda ...) com a recurs

comarcal

P O L Í T I Q U E S  D ' E M A N C I P A C I Ó  J U V E N I L
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3
Promoure la igualtat d’oportunitats formatives i

informatives, ocupacionals, d'accés a la salut i altres

per una vida de qualitat al jovent del territori 

OBJECTIU

Línia 2 

3.1

Enfocar d'una manera transversal,

dins a les polítiques de joventut, la

igualtat d'oportunitats a les persones 

3.2

Promoure l’arrelament, vincle i

foment del retorn de les persones

joves a medi rural millorant les

condicions de vida 

Espais virtuals i presencials d'accés gratuït

als recursos existents en formació,

mobilitat, ocupació, habitatge i altres

d'interès al territori

Assessorament personalitzat al jovent i

derivacions segons les necessitat

individuals

Programa de Dinamitzadors/res cívics/ques

per a l'emancipació juvenil

Programes d'arrelament adaptats a la

realitat de medi rural

Informació de programes existents dirigits

a joves d'àmbit rural per retornar als seus

municipis

Accions de posada en valor del medi rural

Programes d'oficis perduts apropant  les

persones joves a sectors econòmics

tradicionals 

P O L Í T I Q U E S  D ' E M A N C I P A C I Ó  J U V E N I L
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Línia 3 

OBJECTIU

OBJECTIU

1

2

3

Treball en xarxa: potenciant la coordinació entre els municipis, agents  juvenils, joves i
associacions de la comarca per aconseguir desenvolupar actuacions municipals i
supramunicipals de qualitat i econòmicament sostenibles.

Fomentar el treball en xarxa

amb tots els agents implicats  i 

 municipis de la comarca

Coordinar i facilitar la informació

als recursos comarcals

mancomunats per a l’acció en

joventut, mitjançant les entitats

juvenils del Baix Ebre.

Promoure la participació de joves i el

foment de la cultura del compromís i

l'autorresponsabilitat.

OBJECTIU

T R E B A L L  E N  X A R X A
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OBJECTIU

1
Fomentar el treball en xarxa

amb tots els agents implicats  i 

 municipis de la comarca

Línia 3 

3.1

Impulsar el treball en xarxa entre tots

els agents implicats

3.2

Facilitar recursos existents a tots els

municipis d ela comarca

Participació en les reunions, taules i altres

que coordinin les polítiques que puguin

afectar al jovent

Crear accions conjuntes a diferents nivells i

accions que impliqui la coordinació per a la

millora de les polítiques juvenils

Informació i difusió dels recursos existents

al personal tècnic municipal

Facilitar l'accés als recursos oferts des de

la Xarxa d'Emancipació Juvenil

T R E B A L L  E N  X A R X A
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Línia 3 

OBJECTIU

2

Coordinar i facilitar la informació als recursos

comarcals mancomunats per a l’acció en joventut,

mitjançant les entitats juvenils del Baix Ebre.

2.1

Facilitar l'accés a les associacions

juvenils a l'administració pública

2.2

Donar a conèixer al jovent alguns

recursos comarcals a l'abast:

infraestructures existents i espais

naturals 

Suport amb informació i normativa vigent

per a l'associacionisme

Suport en activitats organitzades i

participades

Suport a les  actuacions mancomunades

dels municipis del Baix Ebre

Suport a les actuacions supramunicipals

Informació sobre espais oberts i tancats

existents a la comarca

T R E B A L L  E N  X A R X ALínia 3 
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Línia 3 

OBJECTIU

3
Promoure la participació de joves i el foment de la cultura

del compromís i l'autorresponsabilitat.

3.1

Vetllar i promoure una educació en el

lleure de qualitat i accessible a tot el

jovent de la comarca

3.2

Potenciar l'activisme cultural juvenil

als municipis i la comarca 

Suport a les activitats de lleure amb

informació sobre normatives vigents i

altres que sol·licitin, si cal. 

Formacions dirigides a monitoratge per al

compliment de les normatives i la

professionalització del sector

Suport a les persones joves que tinguen

aspiracions culturals i de recuperació del

patrimoni local

Suport a la cultura tradicional 

Programes de recuperació etnològica

Suport a activitats artístiques

T R E B A L L  E N  X A R X A
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Línia 4

OBJECTIU

OBJECTIU

1

2

3

Delegació de competències: vetllant per al compliment normatiu en la delegació de
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut.

Promoure a la comarca la

metodologia de treball del Pla

Nacional de Joventut de la

Generalitat de Catalunya

Impulsar l'existència dels Plans

locals de joventut actualitzats a la

comarca del Baix Ebre

Vetllar per al compliment de la

normativa vigent a les d'instal·lacions

juvenils i activitats de lleure de

qualitat a la comarca del Baix Ebre

OBJECTIU

D E L E G A C I Ó  D E  C O M P E T È N C I E S
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OBJECTIU

1
Promoure a la comarca la metodologia de treball del Pla

Nacional de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Línia 4

3.1

Utilitzar les eines per al

desplegament del PNJCat

3.2

Incorporar eines i espais per tal que

el jovent continuï com a

corresponsable en l'assoliment dels

objectius, programes i actuacions

Seguiment de les Normatives vigents,

documents, recursos i guies oficials de la

Direcció General de Joventut

Suport per tal que la informació arribi a

tots els municipi de la comarca

Indicadors de participació juvenil

Espais d'interacció establerts estables

D E L E G A C I Ó  D E  C O M P E T È N C I E S
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OBJECTIU

2
Impulsar l'existència dels Plans locals de joventut

actualitzats a la comarca del Baix Ebre

Línia 4

2.1

Revisar l'actualització dels plans

locals de la comarca

3.2

Potenciar els Plans d'Actuació local 

Informació actualitzada sobre les

directives de la Coordinació de Joventut 

Informació i assessorament durant

l'elaboració dels Plans Locals

Gestió, finançament  dels plans d'Actuació

locals dins del contracte programa

Avaluació del Plans d'actuació locals

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
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3
Vetllar per al compliment de la normativa vigent a les

d'instal·lacions juvenils i activitats de lleure de qualitat a

la comarca del Baix Ebre

OBJECTIU

Línia 4

3.1

Executar les competències delegades

en matèria d’instal·lacions juvenils

segons normativa vigent

3.2

Vetllar pel compliment de la

normativa vigent en matèria

d’activitats d’educació en el lleure en

les quals participen menors de 18

anys

Gestió de les comunicacions prèvies a la

posada en funcionament, inspeccions i

incoació d'expedients sancionadors, si

s'escau, de les instal·lacions juvenils, 

Notificació de les modificacions,

suspensions i baixes de les instal·lacions a

la unitat directiva responsable.

Revisió del compliment de la normativa en

matèria d’instal·lacions juvenils i

assessorar els seus titulars en cas que ho

sol·licitin.

Informació i assessorament a les entitats

en matèria de lleure educatiu. 

Inspecció amb visites presencials i gestió

de documents.

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
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DISSENY
METODOLÒGIC
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Participació directa dels joves
en l’enquesta per la elaboració
de la diagnosi i definir els
projectes i accions a executar.
Treball en xarxa amb els
municipis de la comarca.
Treball interdepartamental en el
disseny, seguiment i avaluació
dels projectes.

PARTICIPACIÓ
Incorporació transversal de la
perspectiva inclusiva de les
polítiques de joventut.
Difusió dels serveis existents
a tota la població juvenil.
Garantir una especial atenció
als col·lectius de joves més
vulnerables.
Incorporació de la
perspectiva de gènere i la
interculturalitat en els
projectes a realitzar.

TRANSFORMACIÓ

Treball transversal amb diferents
professionals que treballen amb
joves
Coordinació interdepartamental i
projectes comuns.
Treball coordinat amb perfils
diferents de professionals per
treballar les polítiques de joventut
d’una forma integral.

INTEGRALITAT
Utilitzar eines i recursos per
avaluar el grau de satisfacció.
Reunions de seguiment dels
projectes a executar.
Replantejament d’objectius i
accions dels projectes a executar.
Coordinació de les avaluacions de
seguiment amb diferents agents
implicats.

QUALITAT

PRINCIPIS  
RECTORS

 DEL PNJCAT
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La xarxa de Punts d’Informació Juvenil comarcal i les diverses regidories de joventut formen part
del treball interinstitucional. Des de la comarca es treballa partint d’una base molt bàsica:
establir una xarxa comarcal de joventut per tal de desenvolupar unes polítiques de joventut al
territori a nivell interinstitucional.
Existeix la necessitat de fer unes polítiques de joventut amb una metodologia que inclogui el
treball interdepartamental, interinstitucional i amb la participació jove.

Recursos econòmics: Des del mateix Consell Comarcal es disposa d’un pressupost destinat a
polítiques de joventut.
Recursos tècnics: 

Tècnica de joventut Comarcal, coordinadora de l’Oficina Jove, espai compartit amb el Punt
Jove de l’Ajuntament de Tortosa (administrativa+ tècnica treball+ tècnica salut)
Oficina Jove del Baix Ebre: tècnica de salut; tècnica de treball; servei generalista; tècnic de
mobilitat internacional.
Tècnica compartida de joventut, amb jornada parcial compartida amb altres activitats
generals des suport als municipis (Alfara de Carles, Aldover, Benifallet, Paüls, Tivenys i Xerta)
i suport a actuacions LGBTI comarcals.
Tècnica referent d’Ocupació Juvenil, adscrita a l’àrea d’ocupació 

L’àrea de joventut és totalment transversal: habitatge, salut, treball, educació... Els tècnics de
joventut necessiten del suport de tècnics d’altres àrees per donar resposta a tots els aspectes que
fan referència a la persona jove.
A la vegada existeix una limitació de competències, ja que de vegades són altres administracions
les encarregades de realitzar algun tràmit o d’assumir la competència legal d’alguna matèria en
concret. 
Cal destacar la falta de tècnics de joventut a diferents municipis de la comarca, tot i que els
ajuntaments disposen de personal tècnic de referència de joventut, aquest no té una dedicació
exclusiva en aquesta matèria, i això dificulta la dedicació en el desenvolupament de polítiques de
joventut.
S’ha de tenir en compte la diversitat de realitats que tenim als municipis que formen la comarca a
l’hora d’aplicar les polítiques de joventut.

A l’hora de desenvolupar les nostres polítiques de joventut que cal tenir en compte els recursos reals
existents:

 

COORDINACIÓ ENTRE ÀREES LOCALS

COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA,
INTERINSTITUCIONALS I  ALTRES
El funcionament del Pla Comarcal de Joventut es basa en una metodologia de diferents nivells
de treball: la interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i la participació dels municipis.
El Pla es realitza mitjançant un anàlisi qualitatiu de la realitat juvenil (enquestes, web de
joventut; recollida d’inquietuds i demandes fetes al facebook de l’Oficina Jove; grups de
discussió amb els tècnics de joventut dels municipis i altres professionals que treballen vers les
polítiques de joventut per tal de localitzar i detectar les necessitats dels seus joves i per altres
demandes realitzades al servei comarcal de joventut i a l’Oficina Jove del Baix Ebre.
Cal destacar també, que el treball s’ha realitzat a nivell interdepartamental i interinstitucional,
amb la participació dels professionals propis del CCBE de l’Àrea d’Immigració, de Serveis
Socials, dels tècnics comarcals del SIS; del SIAD; del Departament d’Ensenyament; del Viver
d’Empreses; el tècnic d’habitatge; els tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica; els tècnics de
joventut dels diferents municipis i els tècnics de l’Oficina Jove comarcal. 
Aquest nou Pla, pretén ser una eina útil i realista amb uns principis basats amb el PNJCat i amb
la finalitat de dissenyar les actuacions i les polítiques de joventut que es volen portar a terme
des de l’àrea de joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre.
En analitzar el principi de qualitat del document de bases del PNJCat 2010-2020, es seguirà els
criteris d’eficàcia i d’eficiència. Per tal de dissenyar polítiques efectives cal fer un bon diagnòstic
de les problemàtiques i les necessitats perquè la política pública i els seus agents hi puguin
donar resposta. Per tant, el primer que caldrà fer és detectar i caracteritzar les problemàtiques
socials que des del Consell Comarcal es volen transformar.
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Degut a l’existència de Pla Local de Joventut en la majoria de municipis de la comarca, podem
assegurar que el nostre territori aposta per tirar endavant polítiques de joventut.

El Pla Comarcal de Joventut es construeix en
base a una cultura participativa i facilitarà
que les persones joves puguin vincular-se i
formar part, en els diferents àmbits socials,
dels processos de presa de decisions en els
canals de participació establerts per a la
comunicació entre el consell comarcal i
joves. Aquests canals de participació
estaran dividits en dos grans blocs: 
Participació del territori i per projectes a
través de les entitats juvenils, grups de joves
no associats. Hem de recaptar la participació
virtual ipresencial per projectes, tant dejoves
a títol individual o per grups de discussió que
volen dur a terme iniciatives, o aporten
opinió per diferents projectes a partir dels
canals de comunicació en xarxa.
La participació dels joves en l’actual Pla
Comarcal de Joventut s’aconsegueix amb la
realització d’una enquesta online, a través
de l’aplicació de Google Drive, la qual va
permetre dissenyar molt fàcilment una
enquesta amb un cost zero de distribució a
tot el públic jove. La difusió s’ha fet tant a
través del facebook, instagram,  wattshap,
pàgina web, per arribar a diferents franges
d’edat. Participar com a ciutadans actius
implica capacitat de decisió i d’intervenció
dels joves en tot allò que els afecta i, per
tant, comptar amb capacitat de decidir sobre
tot allò que afecta directament o
indirectament la pròpia vida i la vida de
lacol·lectivitat.
Els projectes i actuacions programades
cerquen la corresponsabilitat dels i les joves.
Les persones joves han de poder participar
en les polítiques públiques per sí mateixes, a
través d’entitats, o a títol individual.
Donarem suport al jovent dels municipi
mitjançant les associacions de joves,  per tal
que es formin com a persones cooperatives
amb el seu municipi i participatives en les
polítiques de joventut municipals. Ara és el
moment de orientar-los en el seu inici com a
associació, facilitar als joves del municipi les
condicions per ser plenament ciutadans,
amb capacitat per a construir i desenvolupar
projectes vitals, i amb capacitat de
participació en projectes col·lectius.

 PARTICIPACIÓ JUVENIL

Donarem suport mitjançant la formació de
persones joves per realitzar activitats de
dinamització comunitària, com poden ser
casals dirigits a infants, activitats d’estiu,
que potenciïn els espais públics municipals
que són prou desconeguts pels propis
habitants.
L’efecte primer que les polítiques de joventut
han d’aconseguir és el d’ajudar als i les
joves a ser autònoms per poder decidir
lliurement quin ha de ser el seu projecte
vital. Es tracta, per tant, d’assegurar les
condicions perquè els joves siguin ciutadans
de ple dret en el sentit que tenen la
possibilitat d’accedir als recursos que fan
possible decidir sobre la pròpia vida.
En un context caracteritzat per un increment
de les condicions de precarietat laboral i de
grans dificultats per poder accedir a un
habitatge propi, els joves tenen avui
trajectòries vitals diverses i canviants,
moltes vegades ben diferents de les
trajectòries clàssiques de transició al món
del treball.
Es donen ara, per un costat, trajectòries de
precarietat i desestructuració, i per un altre,
el que s’ha anomenat model d’aproximació
successiva, caracteritzat per un context on
les opcions a triar són confuses i difícils, i en
el qual el marge d’error és més aviat alt.
Aquest model porta associat un estil de vida
en què la fase d’escolarització és molt llarga
i l’acumulació d’experiències laborals, sovint
precàries, inacabable. Aquest tipus de
construcció del propi projecte vital, per
poder ser fet en condicions de llibertat
d’elecció, implica noves necessitats
d’informació i orientació, molt més
complexes.
Calen, per tant, serveis on s’informi i s’orienti
i que, a més, tinguin una clara interrelació
amb altres serveis d’assessorament
especialitzat amb la finalitat d’oferir un
servei integrat d’informació, orientació i
assessorament per facilitar als joves l’accés
a la independència personal.
I es fa especialment necessari un espai
establert de trobada entre l’administració
pública i el jovent. Aquest ha de ser l’objecte
principal d’aquest Pla Comarcal, i a partir
d’aquest encaix sorgiran d’una manera
exitosa els objectius que es proposen en
aquest document. 

La  par t ic ipac ió  de l  jovent  és  la  bàs ica  en  qualsevol  actuació  que
es  rea l i tz i  des  de l  departament  de  joventut .  
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A V A L U A C I Ó  
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DISSENY
D’AVALUACIÓ
El sistema que es farà servir per al seguiment i l’avaluació del
conjunt del Pla Comarcal de Joventut serà, com hem fet fins ara,
de cada una de les activitats realitzades seguint el criteri del
realisme de les pròpies actuacions dutes a terme. 
A partir d’aquest any, i degut al canvi que ha sorgit en quant al
tema del disseny del Pla Comarcal de Joventut i la implicació
que hi tenen els mateixos ajuntaments, es realitzarà una
avaluació anual pel que fa a la presentació de projectes, però, a
nivell intern i des del Consell Comarcal, farem una avaluació
continua de les activitats que es porten a terme, juntament amb
els mateixos tècnics dels municipis.
Pel que fa als criteri d’eficàcia i eficiència mesurarem la
repercussió de les accions que han suposat a les diferents
activitats organitzades des del pla comarcal sobre el teixit jove
mitjançant enquestes de valoració. 
A més, utilitzant el fòrum d’opinió també introduirem temes a
debat o demanarem l’opinió d’activitats que organitzarem. 
Seguirem amb el web comarcal amb el programa d’enquestes,
mitjançant el qual els joves ens valoraran o proposaran què
volen. 
Per mesurar aquests criteris també demanarem informes a totes
aquelles institucions o associacions que ens han donat suport o
que han col·laborat per tirar endavant les nostres actuacions. 
Un altre mecanisme d’avaluació que ens serveix de referent són
les estadístiques de consultes del PIJ, l’OSJ i a través del
formulari de contacte amb el web.
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2

3

Per tant per tal de fer la nostra valoració de les actuacions del nostre Pla Comarcal ens
basarem en elstres criteris següents:

Criteri de realisme, amb el qual

veurem si els nostres objectius

plantejats responen a les

necessitats detectades en els

municipis.

Criteri d’eficàcia, amb el qual

comprovarem si els nostres

objectius s’han complert o no en

base als indicadors marcats al

nostre Pla.

Criteri d’eficiència, amb el qual

comprovarem que els objectius

nostres s’hagin complert amb els

mínims recursos possibles.
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L’avaluació es portarà a terme al finalitzar les actuacions dels nostres projectes.
Hi haurà actuacions que, a mesura que es vagin desenvolupant, ja hi podrem fer una
valoració d’aquestes.  L’avaluació la realitzarà, principalment, el tècnic de joventut.
També, i segons l’activitat, els tècnics de les àrees implicades en les actuacions, així com
els tècnics de joventut dels ajuntaments, els docents de les formacions i els professionals
implicats en el desenvolupament del Pla Comarcal de Joventut.

L’Avaluació, segons les indicacions en el desplegament de polítiques locals
de joventut tindrà en compte, segons el tipus de programa o servei:  

Vigència del PLJ

Accions desplegades en l’eix de

polítiques de joventut corresponent

Nombre de persones beneficiàries

Perfil de persones beneficiàries

Ús de mesures per facilitar l’accés al

programa o servei juvenil dels col·lectius

destinataris

Valoració de la cobertura assolida

Existència de mecanismes per canalitzat

la participació de les persones joves al

programa o servei

OBJECTIU

Programes i  serve is  juveni ls  
en  e l  marc  de ls  p lans  loca ls  de  joventut

Nivell d’incidència de la participació de les

persones joves en el programa o servei

Tipus d’agents que han col·laborat en el

programa o servei

Tipus de col·laboració dels agents implicats

Valoració de la coordinació amb els agents

implicats

Presència a les xarxes socials 

Existència de mecanismes de seguiment i/o

avaluació del programa o servei

Valoració general del programa o servei en

relació als resultats previstos

Coordinac ió  de  recursos  mancomunats
 per  a  l ’acc ió  en  joventut

Vigència del PLJ

Contractació de tècnica de joventut compartida (durada, categoria laboral,

dedicació).

Funcions desplegades per la tècnica de joventut compartida.

Nombre d’ajuntaments beneficiaris del servei de tècnic/a de joventut

% de cofinançament dels ajuntaments beneficiaris del servei 

Vigència del PLJ dels ajuntaments beneficiaris del servei

Accions desplegades relatives als PLJ de cada municipi (segons eixos de polítiques de

joventut).
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- En quant a suggeriments  

FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

● Polítiques d’ocupació i contra canvi climàtic  

● Formació 

● Començar a treballar amb els joves quan comencen l'ESO. És una franja 

que queda despenjada la llei 33/2010 ho contempla i molts cops no es fa.  

● El problema que veig més es crear oportunitats per accedir al món laboral 

ja que ens veiem obligats a marxar a fora.  

● Mes oportunitat per a la recerca de feina  

https://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/foment-de-la-cohesio-social/joventut
https://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/foment-de-la-cohesio-social/joventut
https://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/foment-de-la-cohesio-social/joventut
https://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/foment-de-la-cohesio-social/joventut
https://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/foment-de-la-cohesio-social/joventut
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● Mes informació i llocs de treball  

● Tallers psicològics 

● Assessorament real sobre estudis superiora. Ajudes per anar a estudiar fora 

de la comarca. 

● Més estudis universitaris 

● Cursos d’educació.  

● Art 

● Trobar feina per poder compaginar amb els estudis.  

● Oferir qualsevol feina, hi ha molta joventut que treballarien del que sigui 

per ajudar a casa ja q la situació econòmica és molt baixa  

● Plans formatius novedosos, per accedir a llocs de treball especialitzat  

OCI I CULTURA 

● Més activitats per fer pinya entre joves de diferents edats, com excursions 

al port, activitats d'esports, xarrades, pel·lícules al patr onat... 

● Activitats i conferències i demes per a tots els gustos, soleu repetir els 

mateixos temes sempre 

● Bous 

● Festes de dia, sortides a la natura, tradicions, etc.  

● Festes i concerts de música més variada 

● Concerts i monòlegs 

● Activitats d'oci 

● Trobo a faltar més activitats d'oci a la meva zona  

● Donar més alternatives nocturnes.  

● Alternatives a l'oci nocturn, ara per ara, exclusiu per a la festa. Concerts i 

subvencions 

● Més activitats d'oci / lúdiques 

● Donar un major protagonisme als joves als actes que ja es fan on sovint 

ens sentim poc o gens integrats (darrers renaixements, més visibilització per 
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penyes, etc.) i fer-ne de més perquè sí. No fa falta que sigui un patró per 

muntar una o un parell de festes anuals, per exemple a les avançades o la 

xiquina i fer una inversió cobrant una entrada a un preu assequible (8€). Es 

el sistema que gasta, per exemple, Amposta per festes per poder pujar el 

llistó. 

● Cinema a la fresca 

● Mes actes d'oci i de lleure i també mes ajudes per a trobar feina  

● Activitats amb un preu baix per a infants i adolescents de diferents edats 

en diferents pobles, no només als més poblats  

● Activitats culturals, concerts, trobades amb polítics i famosos catalans  

● Facilitar espais de relació on fer activitats  

● Organitzar concerts i similars al parc Teodor Gonzàlez al bon temps i 

intentar des de tots els àmbits possibles crear llocs de treball 

● Organitzar festivals i actes recreatius 

● Algun concert d’algun artista prou conegut per tothom.  

ESPORT 

● Una mica més d’ambient per als joves i fer més coses amb els esports per 

al jovent, no tot és festa i els de mitjana edat amb nens també fa falta més 

oci 

● Lliguetes futbol sala. Que el futbol sigui gratuït  

● Més activitats físiques natació, córrer...  

ESPAIS 

● Crec que avui en dia els joves no tenen un lloc a la ciutat on es senten 

identificats, hauria d'haver un espai així.  

● Espais joves i de coworking on poder realitzar cursos, activitats o 

simplement tenir un lloc per poder fer faena o quedar amb gent amb 

interessos comuns (com un banc del temps)  

● Algun casal de joves per tal de que siguin acollits joves arreu del món i 

puguin integrar-se amb les cultures d’aquí i nosaltres amb les d'ells.  

SUPORT 
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● Que ajudessin mes a les persones necessitades.  

● Un grup de joves amb ganes d'ajudar, poder donar suport o força a tothom 

que tingui una situació complicada, ja sigui de violència, habitatge, estudis o 

qualsevol altra cosa.  

● Assessorar més sobre les beques i sobre els ajuts 

● Mes cursos subvencionats 

● Més prevenció dels consums de risc 

● Fan falta estudis tècnics i mes conscienciació dels perjudicis del tabac la 

majoria de la gent de la meva edat fuma una o varies drogues entre les quals 

es troben les legals i a més a més les il·legals  

● Ajudes als estudiants i garantia juvenil que accepti a persones que estan 

cursant estudis o que volen millorar la seva feina.  

● Mes ajudes econòmiques a l’hora de fer cursos que mos serviran per a un 

futur, ja que estos cursos tenen un preu massa elevat 

DIFUSIÓ 

● Doncs no ho sé exactament, però quan es faci alguna cosa es p odria 

informar més i fer més ressò, captant l'atenció dels joves amb coses que ens 

puguin atraure. 

● Més conscienciació de la salut. Més informació dels actes.  

● Que se’ns informés millor i amb antelació.  

● Escoltar al jovent i reinventar el lleure seguint les seves peticions, sempre 

de manera gratuïta o amb preus simbòlics per garantir l'accés a totes les 

persones. 

● Més difusió d’activitats i activitats gratuïtes de tot tipus (cursets, concerts, 

etc.) i activitats per fer grups de joves. 

GENERAL 

● Intercanvis 

● Llocs de treball, formació i pràctica d'idiomes superiors en preus 

assequibles, concerts i llocs d'oci i més informació centralitzada hi ha l'abast 

de tothom. 
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● No considero que calgui res, perquè encara que organitzen alguna cosa, no 

aniria a no ser que sigui original o d'acord amb els meus gustos.  

● Tot! Un bon pla on tothom tingui accés, no només segons qui!  

● Qualsevol tipus d'activitat aniria bé sempre que sigui participativa  

● Zones habilitades per a adolescents i ja que estem que el no sigui il·legal 

el consum de cànnabis en aquesta zona, posant normes, mínim d'edat i dosi.  

● Activitats en família 

● M'encantaria que es fessin talleres o cursos de costura, cuina, dibuix, 

manualitats, community manager... Per a que els joves poguessin descobrir 

els nostres talents i així poder crear els nostre propi negoci. Cinema gratuït a 

l'aire lliure per a totes les edats. Més facilitats per a les mares que volem 

continuar amb els nostres estudis. Més informació i orientació laboral.  

● Activitats dirigides al grup de 13-18 anys... amb experiències que 

marquen. voluntariat. APS, campaments, intercanvis....  

● Que fos més fàcil de accedir i de poder englobar més temes  

● Concerts, Exposicions Culturals, Teatre gratuït, Òpera, Cinema a la Fresca, 

Rutes Gastronòmiques, Recreacions Històriques gratuïtes... En general 

activitats gratuïtes  

● Des de fa poc, la joventut del meu poble estem bastant units i fem sortides 

i festes on tots podem fruir a la nostra manera, però una de les coses que 

trobo a faltar, és l’afiliació d’aquesta associació de jovent perellonenc amb 

la d’altres pobles, per poder ampliar relacions de la comarca i conèixer -nos 

des d’un altre indret, que no sigui només la discoteca.  

● Fer coses interessants i fomentar la participació  
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