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Annex1 - Llista d’entitats de la ciutat

Amb aquesta llista, hem volgut plasmar tota la ciutadania organitzada de la ciutat a través de les en-
titats i les associacions.

El criteri establert a l’hora de desenvolupar una llista al més ajustada possible a la realitat associativa 
actual de Tortosa ha estat partir del cens de l’Ajuntament com a base de sortida i no treure cap de les 
entitats que hi estan inscrites. Cal tenir en compte que no totes les que allí s’esmenten estan en aquest 
moment en actiu i que no totes les entitats de la ciutat estan inscrites en aquest cens. A continuació, 
hem afegit totes aquelles que, coneixent-ne l’existència, hem trobat a faltar. Malgrat els esforços rea-
litzats per elaborar una llista que no exclogui a ningú, és possible que alguna entitat existent no quedi 
recollida fruit del desconeixement. Volem demanar disculpes per endavant per qualsevol omissió i 
confiem que aquesta informació pugui actualizar-se en futures iniciatives amb totes les entitats i les 
associacions que ho facin saber.

Cal especificar que no hi figuren els partits polítics ni els sindicats.

El text que consta com a petita explicació de l’entitat és el que s’ha trobat al mateix cens, tot i que al-
gunes d’elles tenen un apartat específic dins d’aquest document amb una explicació més exhaustiva 
de les seves finalitats i projectes. Aquest fet ve justificat pel grau de coneixement d’aquestes organit-
zacions socials o pel pes que tenen dins de cadascun dels apartats del document.

Les associacions s’han classificat per tipologies, segons els capítols de la Monografia, i n’ha quedat 
una d’última que anomenem “Altres”, en la qual encabim totes aquelles que no tenen apartat propi. 
Algunes entitats estan ubicades a dos apartats diferents perquè responen a més d’un perfil. Per això, 
una entitat pot ser socioassistencial i juvenil, o juvenil i cultural, o... En la mesura que s’ha conegut 
aquesta particularitat s’ha optat per fer-la visible, la qual cosa no garanteix que es compleixi en tots 
els casos.
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Cultura

• Agrupació Musical Xino-Xano: agrupació de gent amb inquietuds musicals i ganes de fer música popular.

• Amics i Amigues de l’Ebre: protecció del riu Ebre, desenvolupament cultural Terres de l’Ebre.

• Amics de la Banda Municipal de Tortosa

• Amics dels Castells i del Casc Antic de Tortosa: conservació, promoció i restauració dels castells, recintes 

emmurallats i nucli antic de Tortosa.

• Arrelart: oferir alternatives d’oci i fomentar la participació ciutadana en el desenvolupament de les activitats culturals 

a les Terres de l’Ebre.

• Associació Cultural de la Dansa de Tortosa: servir de nexe d’unió amb les persones interessades en el món 

de la dansa.

• Associació Cultural La Saó

• Associació Cultural Lucifer: donar a conèixer la cultura del toc de tabal, els balls, els vestits i les agrupacions 

tradicionals d’èpoques passades.

• Associació Cultural Llagut: promoció cultural i artística en general.

• Associació Cultural Rels d’Aigua: plataforma cultural i de difusió d’idees des de les Terres de l’Ebre.

• Associació Cultural Set Cervells: organització de correfocs i demostracions culturals i tradicionals catalanes.

• Associació Cultural Soldevila de Campredó

• Associació Cultural Terra d’Aigua: foment i promoció de la cultura tradicional de les Terres de l’Ebre.

• Associació Cultural Taberna del Pou.

• Associació Cultural Vent Fort: organitzar actes lúdics, fires, congressos i foment d’artesania i tradicions populars.

• Associació Cultural 4+1

• Black Fly: unió de diferents grups, estils musicals i gent, que comparteixen l’objectiu de crear i consolidar un projecte 
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d’oci alternatiu.

• Cantaires de l’Ebre Delta

• Centre d’Estudis Francesc Martorell: contribuir al desenvolupament cultural de les comarques de les Terres de 

l’Ebre.

• Colla de Diables Lo Golafre: activitats per a la difusió cultural dels actes de la colla.

• Colla de Geganters

• Colla Jove de Dolçainers de Tortosa: foment de la tradició de la dolçaina i el tabal.

• Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre del Baix Ebre–Montsià

• Cor Flumine: gaudir del cant coral, promoure, donar a conèixer i innovar la cultura musical.

• Coral Vent de Dalt: ensenyament i aprenentatge de la música coral.

• Joventuts Musicals: agrupar la joventut per al coneixement, el cultiu, el foment i la difusió de la música.

• Òmnium Cultural

• Orde de la Cucafera: recuperació i foment de la cultura i el folklore de la nostra terra.

• Orfeó Tortosí: promoció, organització, foment i pràctica d’activitats corals.

• Societat Cultural Campredonenca

• Unió Cultural de Vinallop

Dones

• Ass. de Dones Barri del Roser: afavorir la integració social de les dones.

• Ass. de Dones del Barri de Remolins: associar totes les dones del barri per ajudar a dinamitzar l’ambient social 

i cultural.
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• Ass. de Dones Punta Rodona: fomentar la convivència i les relacions ciutadanes i les activitats lúdiques, culturals 

i d’esbarjo.

• Ass. de Dones dels Reguers: foment de la dona en el camp cultural, artístic i recreatiu.

• Associació de Dones Gitanes de les Terres de l’Ebre

• Ass. de Vídues de Tortosa: reunir amb esperit cristià les dones vídues i fomentar la participació activa de la dona 

en la vida social, cultural i religiosa.

• Bida, Associació de Dones per la Igualtat de Gènere i el Benestar: cooperació, prevenció, inserció soci-

olaboral i projectes contra la violència infantil, adolescent i de dones.

Diversitat cultural

• ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat)

• Amigues i Amics de la UNESCO Tortosa

• Atzavara-arrels (Associació per a la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en Risc 
d’Exclusió)

• Cáritas

• Creu Roja

• Obre’t’ebre

• Xarxa per la Convivència

Associacions creades a la ciutat des dels diferents col·lectius d’origen gitano i estranger, independent-
ment que els seus interessos siguin de caràcter cultural, religiós, polític, esportiu... Les anomenem 
aquí conjuntament amb les altres entitats que treballen per la diversitat cultural a la ciutat.

• Ajuts sense fronteres

• Amazan. Promoció Sociocultural i Desenvolupament: dinamitzar i promoure la realitat sociocultural del 

Magreb.
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• Associació Alianza dels Romanesos de tot arreu: mantenir relacions amb els romanesos de tot arreu i desen-

volupar models d’integració en l’àmbit local, estatal i global.

• Associació Cultural Cristiana de Tarragona: potenciar i millorar el desenvolupament cultural i social dels gita-

nos i de les gitanes.

• Asociación Cultural Latinoamericana de Tortosa: donar a conèixer la cultura i els costums dels seus pobles, 

i fomentar la unitat entre comunitats.

• Associació Cultural Real Tortosa: organització, promoció d’activitats culturals i recreatives relacionades amb el 

Pakistan.

• Associació Cultural Tortosa Social: organització, promoció cultural i recreatiu relacionat amb el Pakistan.

• Associació de Dones Gitanes de les Terres de l’Ebre

• Associació de Dones Romí Kalí: associació de dones gitanes.

• Associació Gitana de les Terres de l’Ebre

• Associació Intercultural Xinesa a Catalunya: promoció i coneixement d’història, cultura, costums i caracterís-

tiques de la comunitat xinesa.

• ALARESP (Asociación de Latinos Residentes en España): foment de la participació dels llatins en activitats 

esportives, socials i culturals al municipi i difusió de la cultura llatinoamericana.

• Associació Senegalesa de Tortosa

• Associació Xinesa per la Convivència: foment d’activitats d’interès de tota la comunitat amb la voluntat de la 

interculturalitat.

• Centre Cultural Abou Baker el Tortosí: promoció i difusió de la cultura islàmica a les Terres de l’Ebre.

• Comunitat Mezquita Al Fath de Tortosa: promoció de l’ensenyament, la pràctica, el coneixement i la difusió de 

l’Islam.

• Dahira Touba Tortosa: xerrades sobre temes culturals del seu país, realitzar festes senegaleses, cançons i balls.
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• Unió Gitana de Tortosa: defensa, promoció i transmissió de la cultura gitana.

Educació

• Atzavara-arrels (Associació per a la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en Risc 
d’Exclusió)

• Creu Roja Joventut

• Escola de l’Esplai

• Gambusí

• Grup d’Esplai Blanquerna

• MRP (Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre per a la Renovació Pedagògica): potenciar l’es-

cola pública catalana.

• Unió Recreativa de Bítem

• AMPA: S’hi inclouen les AMPA com un subgrup dins de les entitats vinculades a l’educació per la seva tasca als centres 

escolars.

 o AMPA Escola Bítem: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Cinta Curto: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Consolació: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Institut Cristòfol Despuig: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola El Temple: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Ferreries: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Institut Joaquim Bau: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola La Mercè: cooperació en activitats educatives.
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 o AMPA Escola Port Rodó de Campredó: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Remolins: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Sagrada Família: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Sant Antoni Abat dels Reguers: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Teresianes: cooperació en activitats educatives.

Esports

• Agrupació de Futbolistes Veterans de Tortosa

• Agrupació de Veterans de Futbol de Jesús

• Associació d’Amics el Team Guzzimotobox: animar l’equip i foment, difusió i motivació de la gent amb l’esport 

de les motos.

• Associació Cultural i Esportiva La Cursa del Llop

• Associació Esportiva de Futbol Sala Baix Ebre

• Associació Esportiva Juvenil de les Terres de l’Ebre

• Associació Vent Fort

• Atlètic Club Atlas Tortosa

• BTT Roquetes

• Centre d’Esport Tortosa

• Club Atletisme Terres de l’Ebre

• Club Ball Esportiu Terres de l’Ebre

• Club Ball Esportiu Ritme Vinallop
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• Club Ball Esportiu Jesús

• Club Bolei Tortosa

• CB Cantaires de l’Ebre-Delta

• Club Ciclista Ebrebike

• Club Ciclista Jesús

• Club Ciclista Tortosa

• Club ciclista 5 seconds

• Club Deportiu Tortosa

• Club Escacs Tortosa

• Club Esportiu Busseig Tortosa

• Club Esportiu Sols Bici

• Club Femení Tortosa-Ebre

• Club Futbol Ebre Escola Esportiva

• Club Futbol Jesús Catalònia

• Club de Futbol Reguers

• Club Futbol Sala Tortosa

• Club Handbol Tortosa

• Club de Rem Tortosa

• Club de Tir Terres de l’Ebre

• Club de Tir Tortosa Racó d’Homedo
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• Club Natació Tortosa

• Club Patí Dertusa

• Club Tennis Tortosa

• Club Twirling Tortosa

• Club Unió Esportiva Remolins-Bítem

• Club Esportiu Handbol Tortosa

• Club Tennis Taula Tortosa

• Cotxes Teledirigits

• Ebre Escola Esportiva de Tortosa

• EF Dertusa

• Escuderia Cucafera Racing

• Espeleo Club Tortosa

• Hoquei

• Joventut del Patinet de Tortosa Skatosa

• Marc Salvatella

• Moto Club Poc a Poc

• Moto Club Tortosa

• Moto Club Tot Motor

• Penya Barcelonista de Jesús

• Penya Barcelonista de Tortosa
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• Penya Ciclista Baix Ebre Ja Arribarem

• Radio Control

• Slot Tortosa

• Societat de Caçadors Campredó

• Societat de Caçadors La Guineu

• Societat de Caçadors Les Tosses

• Societat de Caçadors Sant Bernabé

• Societat de Caçadors Tortosa

• Societat de Caçadors La Rocassa

• Societat de Pesca Esportiva

• Tortosa Athletic Club Judo Ju-Jitsu

• Tortosa Rugby Clyub

• Unió Ciclista Bítem

• Unió Esportiva Campredó

• Unió Excursionista de Tortosa

Juvenils

• Associació d’Amics del Team Guzzimotobox: gaudir i competir en el món del motor.

• Associació Cultural Casal Popular Panxampla: dinamització social i cultural.

• Associació Cultural i Juvenil Slot Tortosa-Ebrehobbie: fomentar la pràctica de l’slot i organitzar la Fira Ebre-

hobbie.
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• Associació per la Igualtat de Gais i Lesbianes de les Terres de l’Ebre: lluita pels drets humans, igualtat 

social, llibertats sexuals, cinefòrums, etc.

• Associació Joves de Vinallop

• Associació Juvenil Lo Gambusí: participació en activitats esportives, recreatives i culturals.

• Associació Juvenil Campredó Jove: activitats per millorar la qualitat de vida dels joves de Campredó.

• Associació Juvenil i Cultural 4 més 1: aprenentatge de la dolçaina, danses i ball tradicional.

• Associació Juvenil i Cultural 7 Cervells: participació, ball de diables, correfocs i casal d’estiu per a infants i 

joves.

• Associació Juvenil Skatosa: pràctica del monopatí, campionats i sortides d’skaters a les Terres de l’Ebre.

• Associació Juvenil Voluntaris de Nadal Jove: tasques de monitoratge per a infants i joves al Parc de Nadal, 

Nadal Jove.

• Associació Musical Black Fly: promou la música del territori.

• Colla de Diables i Tambors Lo Golafre: activitats populars, relacionades amb el món del foc, la pirotècnia, la 

percussió, grup d’animació...

• Colla Diables Lucifer: colla de diables, tambors i correfocs.

• Colla Jove de Dolçainers de Tortosa: dolçaina, tambors, ball tradicional, grup d’abanderats i grup d’animació.

• Creu Roja Joventut: treballa amb els col·lectius més desfavorits de la població, campanyes solidàries, voluntariat, 

cursos i trobades.

• Grup Esplai Blanquerna: esplai ludicoeducatiu als estius per a infants i joves.

• Joves Empresaris de les Comarques de l’Ebre: cursos i trobades.

• Moviment de Joves Cristians: formació cristiana i sortides de cap de setmana.

• Obre’t’Ebre: voluntariat internacional, intercanvis, camps de treball i treball a l’estranger.
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• Organització Juvenil Espanyola

• Plataforma Jove de Tortosa: associació d’associacions, fira d’entitats i local d’entitats juvenils.

• Vent Fort: recuperació cultura tradicional.

Gent gran

• Associació de Gent Gran de Tortosa L’Esplai: promoure iniciatives, activitats i serveis per a la vellesa.

• Assoc. de Jubilats i Pensionistes de Bítem: finalitats recreatives i culturals dels associats jubilats.

• Assoc. de Jubilats i Pensionistes de Campredó: finalitats recreatives i culturals dels associats jubilats.

• Associació Provincial de Pensionistes (UDP)

• Casal Reguerenc de Jubilats i Pensionistes: finalitats recreatives i culturals dels associats jubilats.

• Casal de Jubilats Sant Francesc

• Casal d’Avis

• Club Tercera Edat de Remolins

Salut

• ADC (Associació de Diabètics de Catalunya) Delegació del Baix Ebre: informar, aconsellar, ajudar i de-

fensar el diabètic.

• ADITE (Associació de Distonia i Ictus de les Terres de l’Ebre): oferir informació, fomentar i potenciar la 

investigació i donar suport a malalts i familiars afectats.

• AFATE (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre): organització que tre-

balla contra els efectes i les conseqüències de la malaltia d’Alzheimer.

• AFCISQUIM (Associació d’Afectats de Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple 
de les Terres de l’Ebre): desenvolupament, promoció de la lluita contra la fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.
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• AHIDA TE (Associació de Nens Hiperactius amb Dèficit d’Atenció de les Terres de l’Ebre): donar 

resposta a les necessitats socioeducatives d’aquests nens afectats pel trastorns del dèficit d’atenció amb hiperactivitat o 

sense.

• ASIFTE (Associació de Suport i Intervenció Familiar de les Terres de l’Ebre): informar i assessorar les 

famílies amb fills i filles amb discapacitats diverses.

• Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre: protecció dels malalts mentals i de-

fensa, promoció i desenvolupament dels seus drets.

• Associació Parkinson Terres de l’Ebre: facilitar, millorar i controlar l’assistència als malalts de Parkinson.

• Associació Viu lo Reiki: promoure l’aplicació terapèutica del reiki en l’àmbit sociosanitari, així com difondre els 

avantatges d’aquesta forma de teràpia bioenergètica.

• EMATE (Esclerosi Múltiple Associació de les Terres de l’Ebre): associació de persones afectades per 

aquesta malaltia.

• Inmunitas Vera (Associació d’Al·lèrgics Alimentaris i al Làtex de Catalunya): millorar la qualitat de vida 

dels afectats i les afectades i les seves famílies.

• Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre: realitzar activitats que millorin 

el control i la prevenció del càncer a la població.

• Voluntariat de l’Hospital de la Santa Creu Compartim: acompanyament de la gent resident a l’Hospital de 

la Santa Creu de Jesús.

Socioassistencial

• Associació Sant Roc Pro Persones Disminució Psíquica: millores per integrar persones amb disminució.

• Bida

• Blanquerna

• Cáritas Interparroquial Tortosa

• Creu Roja
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• Fundació Tutelar Terres de l’Ebre: vetllar per la qualitat de vida d’aquelles persones tutelades.

• SILECOM: serveis d’inserció laboral de persones amb discapacitat.

Veïnatge

• Ass. de Veïns del Barri de la Lloma: foment i promoció del barri.

• Ass. de Veïns Barri Santa Rosa: conservació, manteniment necessitats del barri.

• Ass. de Veïns de la Carretera Simpàtica: defensa i promoció del barri.

• Ass. de Veïns del Casc Antic de Tortosa: defensa i promoció del barri.

• Ass. de Veïns Centre-Nucli Històric de Tortosa: defensar i fomentar millores del barri.

• Ass. de Veïns Divina Pastora: agrupar els veïns per defensar i millorar la pedania.

• Ass. de Veïns Ferreries-Sant Vicent: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns del Garrofer: defensar els interessos dels veïns del barri.

• Ass. de Veïns de l’Horta de Pimpi: defensar els interessos de l’Horta de Pimpi.

• Ass. de Veïns Ilercavònia Sant Josep de la Muntanya: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns Jesús-Catalònia: agrupar els veïns de Jesús i fomentar activitats.

• Ass. de Veïns Montcada-Santa Clara: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns L’Oliva: promoure i defensar Bítem.

• Ass. de Veïns Pintor Casanova de Remolins: promoure i defensar interessos del barri.

• Ass. de Veïns del Rastre de Tortosa: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns dels Reguers: cooperació veïnal.

• Ass. de Veïns Sant Llàtzer: defensar i promoure el barri.
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• Ass. de Veïns del Temple Horta: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns 13 de Gener i Horta: defensar els interessos comuns dels associats, fomentar les festes populars 

i col·laborar a millorar el barri.

• Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa: defensa dels interessos generals dels veïns. 

Altres

• Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa: organitzar i fomentar les activitats del programa de 

Setmana Santa de Tortosa.

• Amics de la Botifarra de Tortosa: activitats relacionades amb el joc de cartes conegut com a «botifarra».

• Amics de Festes Marxosos: organització de tota mena d’actes lúdics, culturals i recreatius.

• Amnistia Internacional: contribuir a defensar els drets humans.

• Associació d’Amics de l’Ermita del Coll de l’Alba: restauració, conservació, manteniment i promoció de l’er-

mita del Coll de l’Alba.

• Associació d’Antics Alumnes i Amics dels Estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus 
Terres de l’Ebre de la URV: vinculació de la URV dels antics alumnes i amics, per potenciar les relacions i promoci-

onar tot tipus d’activitats.

• Associació Comerciants, Empresaris i Serveis de Campredó: desenvolupament econòmic i empresarial 

de la població.

• Associació de Comerciants del Temple: coordinació, representació, gestió, foment i defensa dels comerciants 

adherits.

• Associació per a la Conservació dels Camins del Barranc del Torrent: conservació i millora dels camins 

del barranc del Torrent.

• Associació Defensa Campredó i Entorn: protecció i defensa medi ambient.

• Associació d’Empresaris de Restauració de Tortosa Platigot: defensa i promoció de l’hostaleria.
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• Associació Francesc Gil de Frederich de Tortosa.

• Associació Gastronòmica Carpe diem: potenciar la gastronomia popular, tradicional i moderna. Promocionar 

activitats gastronòmiques.

• Associació Mossèn Ovidi Tobias Dóna’m la mà: mantenir viu el record de Mn. Ovidio Tobias.

• Associació Promotora de la Segregació de Campredó: segregació.

• Associació de Sevillanes Ferreries-Sant Vicent A Nuestro Aire: taller de sevillanes, aprendre la tècnica i el 

ball de sevillanes i demostracions de ball.

• Associació 4x4 Terres de l’Ebre: defensar, conscienciar sobre el món dels 4x4.

• Blocaires Ebrencs: promoure, difondre i potenciar l’ús dels blocs a les Terres de l’Ebre.

• Casal Popular Panxampla: espai de trobada de teixit associatiu i moviments socials, amb l’objectiu d’oferir una 

alternativa d’oci i de lluita, i crear un espai de llibertat en el qual poden sorgir noves maneres d’organitzar-se i treballar.

• Espai Coll de l’Alba: potenciar i dinamitzar l’ús de la finca del Coll de l’Alba desenvolupant activitats relacionades 

amb la cultura, l’art, el medi ambient i la vida rural.

• Grup Filatèlic i Numismàtic de Tortosa i Roquetes: l’estudi i el foment de la filatèlia i numismàtica.

• Grup Recerca Científica Terres de l’Ebre: recerca científica sobre aspectes geològics, biològics, naturalístics...

• Museu del Vent: gestionar, mantenir i promocionar el Museu del Vent.

• ONG Delwende al servicio de la vida: promoció i desenvolupament persones del Tercer i Quart Món.

• Penya Taurina La Tradició: foment de la festa popular dels correbous i actes taurins.

• Progat Tortosa: protecció, ajuda i control de les colònies de gats al carrer.

• Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta: foment del culte públic i la devoció a la Mare de Déu de 

la Cinta.
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Annex 2 - Llistat de participants als col·loquis

Seguidament es recull la llista concreta i anònima del perfil dels tres protagonistes participants en els 
col·loquis (individuals i grupals): institucions públiques i grups polítics locals, recursos tècnics públics 
i privats, i ciutadania, individus, entitats, associacions...

 GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 Executiva local Convergència

 Executiva local Unió

 Executiva local PSC

 Executiva local ERC

 Executiva local ICV

 Executiva local PPC

 Executiva local PxC

REPRESENTANTS INSTITUCIONALS

RECURSOS TÈCNICS MUNICIPALS

Grup Policies Locals de Proximitat

Consergeria Instal·lacions Esportives

Ràdio Tortosa

Punt Jove

Servei Brigada. Neteja

Equip de treballadors/ores i educadors/
ores socials

Servei d’Atenció Primària

Alcalde

Regidora Àrea Atenció a les Persones, Ajuntament de Tortosa

Director ST Generalitat Ensenyament

Directora ST Generalitat Benestar Social i Família

Director ST Generalitat Salut

Directora ST Generalitat Interior

Directora ST Generalitat Esports

Directora ST Institut Català de les Dones

Centre Obert Sant Francesc

Centre de Formació Ocupacional

Unitat de Diversitat Cultural

GUMTSA

Espai Obert d’Aprenentatge

Oficina del Nucli Antic

Escola Municipal de Música

Policia Local

Punt de Trobada

Tortosa Esport

Acció Social

Ensenyament

Atenció a les Persones

Biblioteca Municipal
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    RECURSOS TÈCNICS ESTATALS 

Escola d’Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona

Conservatori de Música de la Diputació de 
Tarragona

INEM

Correus

RECURSOS TÈCNICS AUTONÒMICS

CRAE Coll de l’Alba
Consorci per a la Normalització Lingüística
Política Lingüística
Departament d’Ensenyament.Pla educatiu d’entorn
Docent IES Ebre
Claustre Escola La Mercè
Agència de Salut Pública
Professionals diversos Departament de Salut
Professionals diversos especialitzats en salut i joves

Docents Edifici Seminari

Fundació Escola de l’Esplai

Esplai Blanquerna

Espai Patronat

Atzavara-arrels

Càritas

Creu Roja

Col·legi Educadores i Educadors Socials de les Terres de l’Ebre

RECURSOS TÈCNICS PRIVATS

Farmàcia barri Ferreries

Farmàcia barri El Temple

Farmàcia barri Eixample

Farmàcia barri Remolins

CCOO

UGT

Amigues i Amics de la UNESCO Tortosa

Obre’t’Ebre
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CIUTADANIA NO ORGANITZADA

CIUTADANIA  ORGANITZADA

Veïna del Pakistan

Veí de l’ètnia gitana

Veïna de l’ètnia gitana

Veí de Catalunya

Veïna de Catalunya

Veïna jubilada

Alumnes secundària IES Ebre

Alumnes secundària IES Cris-
tòfor Despuig

Alumnes curs habilitats socials

Casal Popular Panxampla

Associació Comerciants Nucli Antic

Associació Veïns del Temple

Associació Veïns de Ferreries

Associació Veïns de Remolins

Associació Veïns del Nucli Antic

Associació Veïns de Santa Clara

Associació Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
de Ferreries

Veí Europa de l’est

Veïna Europa de l’est

Veí de la Xina

Veïna de la Xina

Veïna d’Amèrica

Veí del Marroc (amazic)

Veïna del Marroc (amaziga)

Veí del Marroc (àrab)

Veí de l’Àfrica Sud-Saharià

Veí del Pakistan

Culte evangèlic Remolins

Culte evangèlic Temple

Culte musulmà

Culte ortodox

Bisbat de Tortosa

Futbol Club Atlas Tortosa

Entitats immigrants (Abu baker, Ajuts sense fronte-
res, Romaneses de tot arreu, Alaresp, Amazan, Se-
negalesos de Tortosa)

Entitat Cultural i Juvenil 7 Cervells

Unió Excursionista de Catalunya

Alumnes Atzavara—arrels

Alumnes curs SEFED

Alumnes curs Coneixement de l’entorn

Usuàries Càritas

Casal Gent Gran Ferreries

Joves musulmans

Joves amazics

Dones marroquines

Dones amazigues

Homes amazics
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I de forma més nominal, ens agradaria agrair la participació de totes les persones que han fet possible 
aquesta monografia:

anes | abdelhamid | abderrahman | achraf | adela | adrià | adriadna | ahmado | els ahmed | les aida | 
ainhoa | ainoa | aissa | les alba | els albert | els alberto | alfredo | les alicia | amalia | amy | les ana | les 
andrea | àngel | les àngels | les anna | anna mª | els antoni | les antonia | assumpta | avelina | les beatriz 
| ben said | bendi | blanca | bouchra | bushra | els carlos | les carme | les carmen | casanova | catalina | 
celia | cesca | les cinta | cisseth | clara | clàudio | conchita | les conxites | cristian | les cristina | damary | 
dani | els daniel | dennis | les diana | didne | dolors | dunia | ecaterina | el hachemy | elena | elisabet | els 
emili | enric | eric | ernest | les ester | esther | els eugueni | les eva | faisa | familia qu | fani | les fatima | 
felicidad | els felip | els ferran | franc | els francesc | gerard | gina | gisela | guerardini | els guillem | guiller-
mina | hadi | hajar | haleema | hamid | hanan | héctor | ibtissem  | ilham | ilyass | les imma | iñaki | les irene 
| les isabel | ismael | ismayl | ivan | jamil | els jaume | jesús | els joan | joan david | joana | joaquim | els 
joaquin | joel | els jordi | jose | josé | josé juan | josé luís | els josep | juan | juan josé | els juanjo | judit | les 
judith | júlia | els karim | kira | lahcen | les laia | les laura | laurentiu | lionel | livia | els lluís | lluisa | loubina 
| lucia | les lupe | luzdivina | mª carmen | les mª cinta | maite | mª jesús | mª josé | mª josep | mamadou 
| manolita | els manolo | marcel | marga | les maria | les maribel | marina | marisa | marisin | les marta | 
martin | mbark | les mercè | mercedes | meriem | miguel | mipolijo | miquel | miquel àngel | mireia | les 
miriam | moha | els mohamed | les mònica | les montse | mounia | mourad | moustapha | nagora | nahid 
| naima | nati | neli | nerea | les neus | nicoleta | noelia | noemi | noumí | les núria | olga | ona | oussama 
| pablo | els paco | els pau | paula | pepita | els pere | prenen | rafael | rafel | raül | les rebeca | riera | rifi 
| rima | roc | roger | les rosa | rosario | roser | ruben | rubén | rut | saida | sanaa | les sandra | les sara | 
sarai | sebastian | selene | sergio | les sílvia | simeon | smirley | soar | solema | soumiaamari | les susana 
| sveta | tamara | tania | teresa | toia | toni | vanesa | vicenç | victor | virgilia | els xavi | els xavier | xell | 
xenia | xiau | els yassin | younesse | zhengi
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