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L’ocupació a Tortosa

En total consonància amb les dades de distribució del PIB, l’ocupació a Tortosa històricament ha gra-
vitat al voltant del sector serveis. El 2010, el conjunt de persones afiliades en aquest sector suposava 
un pes específic del 74,3% (vegeu gràfics Z i B), una xifra molt similar a la mitjana catalana. La indús-
tria, però, el 2010 suposava l’afiliació del 13,2% dels treballadors, dos punts per sota de la mitjana 
catalana, gairebé cinc punts inferiors respecte a la dada del 2000, i quatre punts inferiors en relació 
amb la mitjana de les Terres de l’Ebre. La construcció, que assolí el 13,3% del total d’afiliats el 2005, 
davallà el 2010 al 8,7%, xifra similar a la de la mitjana catalana, però força inferior a la mitjana de les 
Terres de l’Ebre.

Gràfic 10: Evolució ocupació a Tortosa per sectors

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Gràfic 11: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya, 2010

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili

L’ocupació a Tortosa per activitats en posa de manifest la centralitat com a ciutat comercial de refe-
rència a les Terres de l’Ebre. El comerç, tant a l’engròs com el minorista, és l’activitat econòmica que 
major nombre d’afiliats continua donant feina a una de cada quatre persones que treballa al municipi, 
sis punts per sobre de la mitjana catalana. D’altra banda, destaca també el pes de les activitats sani-
tàries que, amb percentatges d’afiliació al voltant del 17%, se situa gairebé nou punts per sobre de la 
mitjana catalana. Tot i que Tortosa exerceix en molts aspectes com a capital de les Terres de l’Ebre, 
destaca el baix pes relatiu de treballadors en activitats professionals i, sobretot, administratives, que 
suposen gairebé 5 punts percentuals per sota de la mitjana catalana. Els gràfics següents il·lustren 
aquestes dades:
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Gràfic 12: Principals activitats, mitjana 2010 (% sobre el total d’afiliats)

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili 

Gràfic 13: Diferencial respecte Catalunya, mitjana 2010

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Les característiques territorials mostren que, segons dades del 2007, el 77% dels residents de Tor-
tosa treballen a Tortosa. D’altra banda, Tortosa és un pol d’atracció per a la població dels municipis 
propers. La població resident a la resta de municipis del Baix Ebre i altres comarques properes es 
desplaça per motius de feina a Tortosa. Això genera una elevada mobilitat laboral obligada, sobretot 
als sectors propers als polígons industrials tortosins, així com servidors públics de la Generalitat que 
tenen la feina als diferents departaments del govern autonòmic ubicats a la ciutat.

Des de l’Administració local s’impulsa, a través de convenis amb altres agents, la formació i educació 
dels treballadors, especialment a través de cursos de llengua dirigits a la població d’origen estranger. 
És necessari, però, ampliar aquesta formació a altres temàtiques i aconseguir també una major par-
ticipació dels treballadors en els cursos realitzats, tot i que a mesura que avança la crisi trobem cada 
cop més demanda formativa per part de les persones aturades amb la intenció de canviar de nínxol de 
treball i al mateix temps ens trobem amb la paradoxa que l’Administració, tant local com autonòmica, 
disposa de menys recursos per a poder fer front a aquesta demanda.

L’atur a Tortosa

L’evolució de la taxa d’atur aparent2 a Tortosa mostra tendències més o menys constants entre el 
període 2000-2008, amb valors mitjans d’atur al voltant del 5% de la població en edat de treballar, i 
en clara tendència a l’alça entre el 2009 i el 2010. Efectivament, en dos anys aquesta taxa es dispara 
per situar-se el 2010 al voltant del 14%, 8 punts percentuals superior al valor mitjà de la ciutat el 2008 
i més de dos punts percentuals per sobre de la mitjana de les Terres de l’Ebre i Catalunya el 2010. Cal 
destacar, però, que la taxa d’atur del municipi, expressada en relació amb la població en edat de tre-
ballar, ha estat històricament superior a la mitjana de les Terres de l’Ebre i de Catalunya. Per exemple, 
el 2000, la taxa a Tortosa era del 4,9%, mentre que a les Terres de l’Ebre era del 3,6%, valor mitjà més 
proper al de Catalunya, del 3,9%.

2Taxa d’atur aparent: quocient entre el nombre mitjà de persones aturades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i la població en 
edat de treballar, entre 15 i 64 anys.Gràfic 14: Evolució taxa atur aparent a Tortosa 
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Gràfic 14: Evolució taxa atur aparent a Tortosa

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili

Gràfic 15: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya 

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Fent una lectura més immediata en el temps i no comparativa, segons dades del Departament d’Em-
presa i Ocupació referides al primer trimestre del 2012, es considera rellevant destacar les observaci-
ons següents:

• En relació amb l’origen, una de cada tres persones aturades a març del 2012 són d’origen estranger 
enfront de la situació demogràfica de la ciutat, on una de cada 4 persones són estrangeres.

• Per sectors d’activitat, el 50% de l’atur en aquest trimestre prové del sector serveis; el 16%, de la 
indústria; el 14%, de la construcció; el 10%, de l’agricultura, i la resta no tenia ocupació anterior.

• El 53% de les persones aturades de la ciutat té una formació d’educació secundària general, no 
professional.

Feina a Tortosa i moviments migratoris. El cas dels temporers dels cítrics

El sistema agrari i els cítrics

Les propietats

Als cítrics a les Terres de l’Ebre, ens trobem que durant molt de temps ha predominat el minifundisme, amb la 
qual cosa moltes explotacions no tenen les dimensions necessàries per poder disminuir costos i augmentar-ne 
la rendibilitat. Un altre aspecte que s’ha de destacar i relacionat amb l’anterior és l’elevat percentatge d’agri-
cultors a temps parcial per als quals l’explotació familiar del cítric és una font secundària d’ingressos. Com a 
conseqüència, ens trobem amb grans dificultats de modernització i amb la impossibilitat d’augmentar-ne la 
productivitat en aquest tipus de finques.

La transmissió de la propietat la majoria de vegades es fa per herència, cada generació parteix les finques entre 
els fills i filles, amb la qual cosa la mida de les explotacions disminueix. Per poder sobreviure amb l’agricultura, 
les noves generacions es veuen obligades a comprar noves finques. En la mesura que poden fer concentració 
parcel·lària o comprar finques noves més grans, que solen ser de secà i transformen en regadiu, poden ser més 
productius i mantenir-se en el sector. Contràriament, si això no és possible, es veuen obligats a buscar una altra 
feina i passar a l’agricultura de temps parcial.

En els darrers anys han aparegut inversors, majoritàriament valencians, que han transformat finques molt grans 
de secà en regadiu per produir cítrics. Veiem a la taula següent, segons dades del cens agrari, com del 1989 al 
1999 disminueix el nombre d’explotacions a la vegada que augmenta la superfície agrícola utilitzada i per tant, 
òbviament com a resultat d’aquest procés, podem afirmar que augmenten les dimensions de les explotacions.
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Taula 3: Dades concentració parcel·laria,1989-1999

Font: Generalitat de Catalunya

Així doncs, ens trobem en aquest moment amb tres tipologies de propietaris: d’una banda, el petit 
propietari de 3 o 4 ha que no pot viure de la seva explotació i que, per tant, o bé és pagès a temps 
total, perquè una part de la seva feina la fa per a altri, o explota la seva petita explotació de cítrics com 
a complement de la feina principal, que no té res a veure amb el sector. Una altra tipologia és la del 
propietari mitjà, que té propietats al voltant de les 30 ha, que ha pogut viure de la seva producció, tot i 
que ara amb la davallada dels cítrics comença a patir i o bé en diversifica l’activitat o ha d’augmentar 
la superfície de conreu. I, per últim, ens trobem amb els grans propietaris amb finques de més de 200 
ha que són els que anomenem inversors, els quals no tenen una economia dependent de la producció 
dels cítrics ni tenen cap vinculació amb l’agricultura des del punt de vista professional, aquests són 
majoritàriament empresaris de ceràmica del País Valencià.

Veiem com és la possibilitat de fer concentració parcel·lària a la zona de les Terres de l’Ebre, en un 
moment en què el preu de la terra és baix, el que motiva els inversors valencians a transformar grans 
finques de secà en regadiu per produir cítrics. Un altre factor que cal destacar és la voluntat de vendre 
que hi havia en aquell moment per part de pagesos de la zona que ja es feien grans i els fills i filles no 
es dedicaven al sector. Tot això s’ha d’emmarcar en un moment en el qual els cítrics eren un producte 
molt rendible, cosa que ja ha canviat i, com a conseqüència, el que ens comencem a trobar és l’aban-
donament i fins i tot la transformació d’algunes finques.

Evolució de la producció

Segons dades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 1997, a l’Estat espanyol es van 
produir 4 milions de tones de cítrics, dels quals quasi 3 es van produir al País Valencià i només 62.000 
tones a Catalunya, que representa aproximadament l’1,5% del total. D’aquestes, Tarragona en produ-
eix més del 90%, concentrades a les comarques del Montsià i Baix Ebre. 
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Figura 1: Distribució de la superfície de cítric, 2006

Font: Generalitat de Catalunya

Segons dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la producció de cítrics a 
Catalunya el 2006 ha estat de 194.246 tones, de les quals 194.045 s’han produït a les comarques de 
Tarragona, bàsicament al Baix Ebre i Montsià. Veiem, doncs, com en 9 anys la producció s’ha multi-
plicat per tres.

A principi de la dècada del 1960, hi havia una superfície aproximada a aquestes comarques d’unes 
2.500 ha de cítrics, amb una producció potencial de 30.000 tones de taronges i mandarines. A par-
tir d’aquest moment, el conreu dels cítrics a la zona experimenta una expansió molt ràpida, com a 
conseqüència de l’alta rendibilitat, a causa dels bons preus de la fruita, que principalment té com a 
destinació els mercats europeus.

Als anys 80, succeeix una altra forta expansió, en bona part com a conseqüència de la posada a punt 
de la tecnologia del rec localitzat, que va permetre el conreu en zones agrícoles de tipus marginal.

Segons dades del Departament d’Agricultura, el 2007, a les comarques del Baix Ebre i Montsià es 
destinen al conreu del cítric 10.027 ha i la recol·lecció entre els mesos d’octubre a gener necessita 
aproximadament 2.300 persones temporeres que són més del 80% d’origen estranger.
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Després de dos anys de campanyes molt dolentes, a més de la davallada dels preus del producte i 
l’índex d’atur del territori, ens trobem en una situació a la campanya del 2012-13 en què fa falta menys 
mà d’obra i que després d’alguns anys les persones que s’incorporen a la temporada tornen a ser, en 
una part, autòctons. Tots aquests factors fan disminuir la necessitat de mà d’obra estrangera.

Els cítrics i la feina dels temporers

La campanya dels cítrics a la comarca del Baix Ebre comença a l’octubre i acaba al gener, però es va 
allargant fins ben entrat el maig i juny. La producció augmenta any rere any, tant de taronges com de 
clementines. D’aquest fet, i de l’aparició de nous productors en l’àmbit mundial, se’n ressent l’expor-
tació a mercats que eren tradicionalment receptors dels cítrics d’aquest territori.

La competència per als pagesos és mundial. Els grans agents agroalimentaris, set grans compradors 
d’Europa que controlen la major part dels productes hortofrutícoles que es ven a tot Europa, a través 
dels hipermercats, poden optar per tot el món a l’hora de triar-ne els proveïdors.

Avui dia, els productors de cítrics a les Terres de l’Ebre es dediquen a produir fruita, no a vendre-la, 
no tenen un paper actiu en el procés de comercialització. Per altra banda, aquests productors reben 
només una part molt petita del volum de negoci generat pel sector del cítric. Són, doncs, les grans 
empreses transnacionals les que dicten les condicions en les quals s’ha de desenvolupar el sistema 
agroalimentari. Aquestes empreses transnacionals s’alimenten de centres de comercialització, i quan 
parlem de centres de comercialització ens referim a les cooperatives i a les SAT on els pagesos, nor-
malment els petits, porten la seva collita a vendre.

El treball manual, bàsicament de treballadors immigrants, és l’eix de qualsevol transformació agrícola, 
ja que en sectors com la recollida del cítric és impossible introduir la mecanització. El desenvolupa-
ment del sector agrícola està indissociablement unit al fenomen de la immigració i, més específica-
ment sobretot durant els primers anys, al fenomen de la immigració clandestina o il·legal. El procés 
de modernització de l’agricultura està estretament connectada amb la rendibilitat i això fa que sigui 
imprescindible la mà d’obra dels treballadors immigrants.

En aquest context, la comarca del Baix Ebre, bàsicament de caràcter agrícola, passa d’emprar una mà 
d’obra autòctona a emprar una mà d’obra estrangera, per poder fer front bàsicament a la campanya 
de recollida de cítrics, tant en la feina al camp com en el que es refereix a l’agroindústria vinculada a 
aquest producte. Anys enrere el treball temporer era assumit per gent de la zona que es traslladava 
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d’un lloc a un altre en funció de les necessitats, ja que sempre ha estat el treball manual el que ha 
possibilitat la tasca de la recol·lecció dels cítrics independentment de l’origen dels treballadors, que 
és el que realment ha canviat. Ha estat molt elevat el grau d’informalitat que fins fa molt poc han tin-
gut les relacions laborals agrícoles, primer entre propietari i treballadors autòctons i després amb els 
treballadors estrangers.

El treball temporal en la recollida de la taronja requereix un gran volum de mà d’obra concentrat en pocs 
mesos, la qual cosa provoca que en aquest període es necessiti un gran nombre de persones per tre-
ballar.

Les nostres comarques han rebut, especialment des del 2000, una gran quantitat d’immigració, provinent 
d’indrets molt diferents, la qual cosa ha proporcionat una gran quantitat de mà d’obra per al camp, atès 
que la gent de les nostres terres ja no vol treballar com a peó agrícola o com a peó de magatzem. La 
població estrangera que viu a les nostres comarques o a comarques veïnes ha estat un recurs molt em-
prat en aquest sector. El nucli antic de Tortosa ha estat un dels punts amb més veïns d’origen estranger 
que s’han dedicat a aquestes feines, i que cada dia han sortit del barri per anar a treballar i han tornat 
a viure-hi al final de la tarda durant la temporada de recollida. En l’època de la recollida dels cítrics, el 
nucli antic de Tortosa alberga persones temporeres que arriben a l’inici d’aquesta i que en la majoria dels 
casos marxaran un cop s’hagi acabat.

Tot i que la irregularitat no ha desaparegut del tot, sí que ha canviat la realitat en aquest aspecte, propici-
at per factors com la por a les inspeccions de treball o la mateixa organització en la recol·lecció supedi-
tada cada dia més a les grans comercialitzadores. A més, sembla que l’abundància de treballadors amb 
papers i l’afluència de mà d’obra dels països de l’Est comunitaris fa innecessari recórrer a temporers no 
legalitzats. Des que països de l’Est com Lituània i Polònia són estats de ple dret de la UE i, per tant, les 
persones d’aquests països poden circular i treballar a qualsevol país de la UE han vingut moltes perso-
nes pel seu compte a fer la campanya dels cítrics i van directament a les empreses a buscar feina.

El recurs als indocumentats és un mecanisme recurrent per minimitzar els costos salarials a les explo-
tacions més petites, per tant, menys competitives, que no poden afrontar els costos d’una contractació 
estable per a tota la campanya. Ens trobem amb la mà d’obra estrangera com a condició de continuïtat 
de les explotacions familiars. Es tracta no d’una substitució de mà d’obra nacional per estrangera sinó 
d’una estratègia de les explotacions familiars basada, en bona part, en l’existència de mà d’obra barata.
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En les formes de reclutament de la mà d’obra estrangera predominen els canals informals. En primer 
lloc, els immigrants aconsegueixen trobar una feina a partir de les mateixes xarxes d’immigrants exis-
tents dintre d’aquest col·lectiu. Aquestes xarxes es construeixen a l’entorn de les relacions personals 
—amistat o familiar.

Quan parlem de SAT o cooperatives, la feina és absolutament regular bàsicament perquè entra en una 
roda d’economia formal i és molt visible. Els riscos a ser inspeccionats i a pagar multes considerables 
no s’assumeixen entre les grans estructures, entre altres motius perquè no en tenen necessitat, ja que 
les despeses que es produeixen en el procés es resten del preu final que es pagarà al productor. Un 
altre aspecte que s’ha de tenir en compte és que les empreses volen evitar les altes rotacions i l’ele-
vada temporalitat que hi ha en aquest tipus de feina. Necessiten, com la resta de sectors de la nostra 
economia, estabilitat.
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           EDUCACIÓ
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Evolució i present de l’educació formal a Tortosa: trets generals i específics

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té totes les competències en matèria 
d’educació reglada. A la ciutat de Tortosa, hi ha sis escoles públiques d’educació infantil i primària, 2 
instituts públics d’ESO i batxillerat, un institut públic de cicles formatius i formació professional, tres 
centres concertats d’EI, EP i ESO, en un dels quals s’imparteix batxillerat i en un altre cicles formatius 
de grau mitjà.

Es compta, a més, amb altres recursos educatius reglats no dependents necessàriament del Depar-
tament d’Ensenyament:

• L’Escola d’Adults és un recurs del Departament d’Ensenyament i se centra a formar persones adul-
tes. La formació de persones adultes comprèn les activitats d’aprenentatge que permeten que aques-
tes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i 
professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una 
titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

• El Consorci per a la Normalització Lingüística és un servei en col·laboració entre la Generalitat i 
l’Ajuntament que ofereix cursos de diferents nivells de català per a persones que es troben fora de 
l’edat d’escolarització obligatòria. Educar els adults i més específicament fomentar la llengua catalana 
són els seus eixos de treball. La major part dels adults estrangers participen en els cursos de nivell 
inicial i elemental dins al Pla d’acollida Els alumnes autòctons cursen nivells a partir de l’intermedi. Un 
projecte rellevant d’aquest servei és el Voluntariat per la llengua.

• L’Escola Oficial d’Idiomes va entrar en funcionament al setembre del 2002. És l’EOI més antiga de 
les Terres de l’Ebre. S’hi ofereix formació reconeguda en idiomes estrangers, actualment alemany, 
anglès i francès.

• L’Escola i el Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona és un centre de formació mu-
sical que absorbeix alumnat de diferents municipis de les Terres de l’Ebre. Té com a finalitats facilitar 
l’accés dels alumnes a una formació musical fins a grau superior, contribuir a la promoció i difusió de 
la cultura musical i al gust i gaudi per la música, així com garantir una àmplia preparació i qualificació 
dels futurs professionals de la música.
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• L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa és un centre d’ensenyaments artístics. Ubicada 
al nucli antic de Tortosa, l’Escola ha esdevingut des dels seus inicis un espai de dinamització social i 
cultural de la ciutat i del territori. És un punt de trobada de tothom interessat en la formació artística.

Actualment, el centre du a terme tres funcions principals, totes elles educatives: ensenyament especi-
alitzat en art i disseny; projectes culturals, i conservació i restauració de béns culturals.

La proposta formativa és oberta a tothom, amb un ampli ventall de cursos d’aprenentatge tècnic, 
tant actual com tradicional, i d’experimentació creativa en temàtiques diversificades i especialitzades 
d’art: ceràmica, restauració, gravat, dibuix, fotografia, pintura i disseny gràfic, que tenen un ressò so-
cial, cultural, artístic, i també una projecció de tipus professional.

• Escola d’Hostaleria Via Magna, de caire privat, que té com a finalitat formar joves en els temes de 
gastronomia i servei des d’un àmbit internacional. El nivell d’estudis que ofereix és de cicles formatius.

• Un Centre d’Educació Especial de titularitat privada “Verge de la Cinta” és un centre d’educació 
especialitzat en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual durant les diferents etapes educa-
tives. Està concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre 
d’escolarització a temps complet o parcial d’alumnes amb necessitats educatives especials associ-
ades a condicions personals de discapacitat psíquica, els quals, per l’especificitat dels recursos que 
requereixen, no poden ser atesos en centres ordinaris. L’objectiu és aconseguir la formació integral 
de l’alumnat, d’acord amb les seves possibilitats, tant en l’àmbit de formació intel·lectual com en la 
formació personal, social i laboral, per tal d’integrar-los a l’entorn social adequadament.

• La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un recurs del Departament d’Ensenyament ges-
tionat per una entitat privada que té com a funció garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que 
imparteixen educació secundària obligatòria. La unitat d’escolarització compartida ofereix la possibili-
tat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars 
individualitzades. L’escolarització en aquesta Unitat comporta una escolarització compartida amb el 
centre docent en què l’alumne/a està matriculat/ada, del qual continua depenent als efectes acadè-
mics i administratius.
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• Tres llars d’infants de titularitat privada que s’ocupen de l’etapa educativa de 0-3 anys.

• Tres universitats: el Campus de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l’Ebre, la Universitat 
Oberta de Catalunya i la Universitat Nacional d’Educació a Distància, a més de l’Escola Universitària 
de la Salut i l’Esport adscrita a la URV.

Canvis demogràfics i adaptacions educatives a la nova societat

Amb el canvi demogràfic produït per l’arribada de persones d’origen estranger a l’inici del 2000, i 
després d’un temps amb la possibilitat del reagrupament familiar, es comencen a incorporar xiquets i 
xiquetes d’altres orígens a les escoles i instituts de la ciutat. Aquest fenomen comença a ser important 
a partir del 2003.

Davant d’aquesta realitat, una de les respostes del Departament d’Ensenyament va ser la creació al 
curs 2004-2005 de les aules d’acollida i els perfils professionals de LIC (llengua, interculturalitat i co-
hesió social) concretament assessors, tutors d’aula d’acollida i coordinadors LIC a cada centre per tal 
de planificar i actuar tant en l’acollida dels alumnes nouvinguts com en tota la planificació dels seus 
aprenentatges a l’aula ordinària i la integració en totes les dinàmiques del centre. Cal assenyalar, però, 
que el grau d’èxit d’aquestes polítiques d’inclusió ha estat la implicació dels mestres i professorat amb 
la seva dedicació i voluntat de formació constant per tal d’adaptar-se a la nova realitat de l’aula.

També en aquest context, cada centre va redactar i aplicar un projecte lingüístic i un pla d’acollida 
d’alumnes.

No hi ha a Tortosa a dia d’avui un estudi o informe sobre els canvis en l’escolarització i l’educació for-
mal resultants del fort creixement del percentatge d’alumnat d’origen estranger als centres educatius 
en els darrers anys.

Es palesa l’esforç realitzat en aquests anys, molt especialment en relació amb la recerca de solucions 
i alternatives viables pel treball amb l’alumnat d’origen marroquí i a l’etapa de primària. Pel que fa a 
l’educació formal i segons els responsables de l’àmbit, els grans temes pendents de treballar són els 
que van lligats a l’escolarització dels i les joves de família estrangera de tots els col·lectius en general 
en l’etapa d’educació secundària i la transició a estudis o formacions postobligatòries. També destaca 
tot el que es refereix a l’escolarització de les joves generacions d’origen gitano, tema reconegut gaire-
bé per tots els responsables educatius com a més urgent de treballar a Tortosa.
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Una altra actuació que ha ajudat a aquesta incorporació ha estat la posada en marxa del Pla educatiu 
d’entorn.

Pla educatiu d’entorn a Tortosa

A Catalunya, els plans educatius d’entorn, que estan inclosos dins el Pla per a la llengua i la cohesió 
social del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i que es desenvolupen a diversos municipis 
del país, volen complementar i reforçar l’acció educativa dels centres docents establint una relació 
entre el que es fa dins l’escola i la dinàmica de les entitats i altres associacions d’àmbit social, cultural 
o esportiu. Es pretén aconseguir una coresponsabilitat en l’educació dels infants i joves més enllà del 
sistema educatiu obligatori, treballant per una societat oberta i cohesionada basada en valors demo-
cràtics, en la convivència i en el dret a la diferència, dins d’una societat catalana plural.

A Tortosa, el Pla educatiu d’entorn (PEE) naix el 2004. És un pla promogut i finançat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i, amb cogestió, en conveni amb la Regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament de Tortosa per tal de desenvolupar, amb altres recursos públics i privats i associacions de la 
ciutat, un treball cooperatiu que vinculi escola, família i barri. Els dos grans eixos del PEE a Tortosa 
són afavorir l’èxit escolar i fomentar la cohesió social a partir de l’educació intercultural i consolidar 
la llengua catalana com a llengua d’ús social habitual al municipi. La totalitat dels centres escolars  
públics de primària i secundària de Tortosa hi participen, així com moltes entitats i recursos de l’àmbit 
socioeducatiu de la ciutat. Els centres concertats també formen part dels projectes que el PEE desen-
volupa en l’àmbit de la ciutat (Comissió pel Dret a l’Educació i Prevenció de l’Absentisme, gimcana de 
les llengües, projectes d’aprenentatge i serveis com el Tàndem i el Vincles, Acció Socioeducativa amb 
la Comunitat Gitana, Casals d’Estiu, Dia de les Llengües Maternes…).
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Figura 2: Organigrama Pla Educatiu d’Entorn de Tortosa

Font: Ajuntament de Tortosa
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Guia de recursos educatius del PEE de Tortosa3

Els recursos del Pla educatiu d’entorn són fruit de la posada en comú de les aportacions de la xarxa 
institucional i de la xarxa social. Després de cinc anys de col·laboració amb entitats i associacions, 
la Comissió del PEE va voler ampliar el nombre de col·laboradors, incrementar la xarxa educativa i 
social, i alhora donar a conèixer als agents educatius de la ciutat i als centres les diferents activitats 
que s’organitzen des de les entitats, associacions, empreses... Amb aquesta finalitat, es va elaborar 
un catàleg amb fitxes de cada recurs per tal de difondre entre la comunitat educativa aquells recursos 
educatius oferts al municipi, tant aquells que són propis del PEE com d’altres que puguin tenir un in-
terès educatiu o social . 

Activitats prioritàries del PEE realitzades a la ciutat (en alguns centres educatius i entitats)

Tallers per garantir l’èxit escolar

    • Estudi assistit i reforç escolar

    • Biblioteca oberta

Activitats per afavorir la igualtat d’oportunitats

     • Activitats esportives

     • Activitats artístiques

     • Casals i campus d’estiu

Activitats de treball amb famílies

     • Tallers de famílies

Des del 2010, la situació en referència a l’alumnat nouvingut i el món educatiu ha canviat substanci-
alment a causa de la situació econòmica. D’una banda, aquesta ha ocasionat una davallada en l’arri-
bada d’alumnat d’origen estranger a la vegada que hi ha hagut una disminució dels recursos públics 
destinats a aquestes polítiques (aules d’acollida i PEE).

3Aquest catàleg està penjat a la pàgina web de l’Ajuntament des del 2009 (http://www.tortosa.cat/webajt/bso/ensenyament/index.htm).
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Malgrat que en aquest moment la incorporació d’alumnat nouvingut a les escoles és quasi nul, hem de 
tenir present que la incorporació a P3 està formada en alguns casos per xiquets i xiquetes fills i filles 
de famílies d’origen estranger amb llengües maternes diferents del català, amb la qual cosa aquesta 
variable condicionarà les estratègies d’aprenentatge a l’aula.

Distribució de l’alumnat als centres de la ciutat per nacionalitat i nivell

En aquest apartat, hem volgut mostrar com està repartit l’alumnat per centres, nivells i nacionalitats a 
la ciutat segons dades de matriculació del curs 2011-12 cedides pel Departament d’Ensenyament. És 
important tenir en compte que les dades són per nacionalitat, però hi ha cada cop més casos de fills 
i filles de la immigració que amb el temps han aconseguit la nacionalitat espanyola i, per tant, estan 
representats a les llistes d’aquesta nacionalitat, quan la seva especificitat és la mateixa que si no l’ha-
guessin obtinguda. De la mateix manera, hem de tenir en compte que dins dels nacionals espanyols 
també està representat l’alumnat que pertany a la minoria d’ètnia gitana i no es visualitza en aquestes 
dades.

Gràfic 16: Alumnes matriculats segons nacionalitat i nivell educatiu a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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En aquesta gràfica, podem veure com el percentatge d’alumnat d’origen estranger disminueix a me-
sura que augmenta el nivell d’estudis. Hi ha una davallada de més de 18 punts quan passem de l’en-
senyament obligatori al CF GSuperior i Batxillerat. És important veure com aquest percentatge només 
baixa 6 punts quan es tracta del pas de l’ESO als cicles formatius de grau mitjà.

Per últim, veiem que el percentatge d’estudiants d’origen estranger coincideix amb el percentatge de 
població estrangera que viu a la ciutat, i el supera en el cas de l’ESO.

Gràfic 17. Percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total a educació infantil i primària segons 
centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

Com es pot veure en aquesta gràfica, la distribució de l’alumnat d’origen estranger als centres no 
és equitativa. L’estratègia del Departament d’Ensenyament, en el seu moment, va ser la de repartir 
l’alumnat als centres segons la variable d’alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest 
qualificatiu engloba moltes particularitats, una de les quals és la nacionalitat que, a criteri del Depar-
tament, no és una variable que s’hagi de tenir en compte a partir del segon any de matrícula al centre.
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Gràfic 18. Alumnes matriculats d’educació infantil i primària segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

Si ens fixem en el percentatge d’alumnat de diferents nacionalitats als centres d’infantil i primària, 
observem que hi ha centres on la presència d’alumnat d’altres orígens o fills i filles de la immigració 
supera el 50% en el cas de la Mercè i el 70% en el cas de Remolins. Cal assenyalar que en aquests 
centres, que reflecteixen la realitat del barri on viuen, l’alumnat de nacionalitat espanyola pertany, en 
un percentatge molt elevat, a la comunitat gitana. La característica comuna a la majoria de l’alumnat 
d’aquests dos centres és que està format per famílies amb molts pocs recursos econòmics i algunes 
d’elles en una situació d’exclusió social o en risc d’estar-hi.

Les escoles de Remolins i de La Mercè van ser declarades pel Departament d’Ensenyament CAEP 
(Centre d’Atenció Educativa Preferent). Són aquells centres docents situats en entorns socials i eco-
nòmics desfavorits que per aquesta raó imparteixen ensenyaments a un nombre elevat d’alumnes que 
tenen especials dificultats per assolir els objectius generals a causa de les seves condicions socials 
i culturals. L’increment de recursos humans amb què compten aquests centres i l’autorització per 
mantenir grups d’alumnes amb una ràtio inferior, han de permetre l’aplicació de mesures metodolò-
giques i organitzatives, que aniran des de les més ordinàries fins a les més específiques, per atendre 
la diversitat del seu alumnat.
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Gràfic 19. Percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total a ESO segons centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya       

Gràfic 20: Alumnes matriculats d’ESO segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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Com podem comprovar, ens trobem en el cas de l’ESO amb la mateixa circumstància que a educació 
infantil i primària. Hi ha, però, una diferència important: els centres de secundària no tenen una distri-
bució per barris tan evident com en el cas del centres públics de primària. Destaca l’Institut Cristòfol 
Despuig amb més del 40% de l’alumnat estranger matriculat a la ciutat a la vegada que aquest repre-
senta un 50% de la seva matrícula.

Gràfic 21: Percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total a Batxillerat segons centre a Tortosa, 
curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

Una dada interessant és que ens trobem que, a més de la nacionalitat espanyola, a tots els centres de 
secundària de la ciutat hi ha presència, amb més o menys mesura, d’alumnes amb nacionalitat marro-
quina i romanesa. En el cas de la darrera, la presència a ambdós instituts públics és quasi la mateixa; 
en canvi, pel que fa als alumnes de nacionalitat marroquina, la seva matrícula es dobla al Cristòfol 
Despuig respecte a l’Institut Joaquim Bau.
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Gràfic 22: Alumnes matriculats a Batxillerat segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

Com es veu en aquesta gràfica, el percentatge d’alumnat estranger disminueix molt respecte al de 
nacionalitat espanyola, especialment a l’Institut Cristòfol Despuig, on en el cas de l’ESO el nombre 
d’alumnes d’altres nacionalitats superava el de nacionalitat espanyola, i ara és menys de la meitat. 
D’altra banda, destaca que més de la meitat de l’alumnat estranger matriculat a batxillerat a la ciutat 
el trobem a l’Institut Joaquim Bau.
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Gràfic 23: Percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total a cicles formatius de grau mitjà se-
gons centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

D’un total de 147 alumnes d’origen estranger matriculats, el 86% el podem trobar a l’IES de l’Ebre, 
que és el centre de la ciutat dedicat a cicles formatius. Només 20 alumnes, que representen un 14% 
del total, estudien als altres centres.

Gràfic 24: Alumnes matriculats a cicles formatius de grau mitjà segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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Gràfic 25: Percentatge d’alumnes matriculats a cicles formatius de grau superior segons nacionalitat i centre a Tortosa, 
curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 26: Percentatges d’alumnes matriculats segons país de procedència i nivell a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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En aquesta gràfica, destaca el manteniment de l’escolarització postobligatòria de l’alumnat de naci-
onalitat marroquina als CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà), i la seva disminució espectacular tant 
al batxillerat com als CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior), tret característic també de l’alumnat 
pakistanès en aquests nivells. En canvi, es manté i fins i tot augmenta en els casos de Romania, Mol-
dàvia o Ucraïna, la qual cosa ens fa pensar en alumnat adult no provinent de l’ensenyament obligatori. 
Un cas diferent és el dels països de Llatinoamèrica com l’Equador i Colòmbia, en què les xifres més 
baixes d’escolarització les trobem a l’educació infantil i primària, augmenten a l’ESO i es mantenen a 
la postobligatòria. Aquest fenomen és conseqüència del retorn de moltes famílies d’aquestes proce-
dències als països d’origen.

L’escolarització en l’alumnat d’ètnia gitana a Tortosa

Les particularitats de la relació entre el col·lectiu gitano a Tortosa i l’escola al llarg de la història fan 
necessària una mirada amb deteniment, sobretot pel repte que ha significat per uns i altres trobar 
l’encaix entre diferents maneres de viure i d’entendre l’educació. Els esforços per assegurar el dret 
a l’escolarització universal per a totes les persones van tenir a Tortosa el seu primer impuls els anys 
80, amb el Programa d’Educació Compensatòria. Des d’aleshores ençà s’ha aconseguit escolaritzar 
l’alumnat d’ètnia gitana a l’educació infantil i educació primària en dues escoles de Tortosa prioritària-
ment (la Mercè i Remolins), i també en algunes concertades, amb assistència irregular. El pas adequat 
a l’ESO, però, és encara un repte perquè és una etapa educativa amb un grau elevat d’absentisme i 
abandonament en l’alumnat d’ètnia gitana.

Es constata (amb dades del mes d’octubre de 2011) que no hi ha cap alumne d’ètnia gitana matriculat 
a 4t d’ESO a la ciutat de Tortosa, i que tampoc n’hi ha cap que faci algun cicle formatiu. El professorat, 
els centres educatius, serveis socials, Inspecció, EAP, LIC i altres serveis i recursos tècnics i comu-
nitaris, en alguns casos, també les famílies, fan esforços per assegurar una escolarització adequada 
en aquesta etapa, però l’habitual en l’alumnat d’ESO és l’abandonament després d’un parell d’anys 
d’escolarització molt irregular.

Cal tenir en compte la situació familiar de bona part de l’alumnat d’ètnia gitana a Tortosa. La precarie-
tat econòmica i la vulnerabilitat social generalitzada del col·lectiu són condicions difícils, ara agreuja-
des per la crisi en termes de manca d’ocupació i retallades d’ajuts. Moltes famílies es veuen abocades 
a la marginació i en alguns aspectes a un retrocés alarmant d’inclusió social. En aquest context, l’ab-
sentisme escolar és sovint només la punta de l’iceberg. 
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Aquest absentisme comença a educació infantil i primària, de vegades a mitges jornades, o en dies 
puntuals, però es dóna molt especialment a l’ESO. Segons els centres educatius, sovint la tipologia 
d’absentisme està més lligada a situacions de manca d’interès i confiança en l’escola per part de les 
famílies o d’hàbits familiars allunyats dels requisits per una bona escolarització o de prioritats domès-
tiques que topen amb les exigències de l’escola. Aquestes situacions, compartides per moltes de les 
famílies, remeten a una realitat més comunitària que individual. Malgrat que ha canviat molt en els 
darrers anys, en general a Tortosa l’escolarització dels infants i joves gitanos no és interpretada encara 
com una necessitat o una oportunitat per part del col·lectiu, sinó com una obligació. Això es reflecteix 
en l’assistència, però també en l’actitud a l’aula, la motivació, el compromís, l’esforç. En aquest sentit, 
la seva escolarització va més vinculada al fet d’assistir però no a l’èxit escolar. Això es veu més clara-
ment en l’alumnat gitano de secundària, on hi ha un trencament entre els interessos dels  joves amb 
els del centre educatiu o la societat.

Accions i programes existents

Projecte acompanyament

Des de l’escola de Remolins i la Comissió de Dret a l’Educació (CDEPAC) del PEE, el curs 2009-2010 
es va realitzar un projecte anomenat Acompanyament, amb una dinamitzadora i una persona del col-
lectiu gitano que donava suport mediador en el treball amb els alumnes i famílies gitanes d’aquesta 
escola per a conscienciar-los i acompanyar-los en els pas de 6è de primària a l’ESO. 

Els reptes que enfronta aquest projecte són complexos i diversos: el baix rendiment, el sentiment 
d’exclusió, la manca d’esforç, altres interessos més forts que la vida escolar, alguns costums culturals, 
la manca d’autoestima i inseguretat en relació als estudis que fa que aparentment no se’ls donin cap 
valor. També són factors que influeixen la marginalitat històrica d’aquest col·lectiu en el territori, els 
reptes que troba el professorat per una millor comunicació i confiança amb les famílies i per un treball 
més personalitzat i acompanyat amb cada alumne. Les dificultats per la coordinació d’actuacions de 
caire més comunitari per part dels diferents recursos tècnics implicats en el treball amb aquest col·lec-
tiu també tenen el seu pes.

Aquesta situació porta que, a finals del curs 2010-2011, es planteja la necessitat de crear un grup de 
treball de la Comissió per a abordar el tema de l’absentisme escolar de l’alumnat gitano des d’una 
perspectiva més global, integradora i comunitària.



110
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

Amb aquesta finalitat, al novembre de 2011, un equip de professionals vinculades al treball amb la 
comunitat gitana i dins del marc del PEE planteja i proposa un projecte de treball que ha de liderar la 
Comissió de dret a l’educació (CDEPAC). 

ASECG, Acció socioeducativa amb la Comunitat Gitana

Neix amb l’objectiu de generar una acció educativa integrada focalitzada en la promoció escolar i les 
relacions de convivència amb l’alumnat d’ètnia gitana a l’educació primària, en el seu pas a la secun-
dària, la seva continuïtat a l’ESO fins acabar amb èxit l’etapa d’educació obligatòria i la seva vinculació 
a alternatives formatives en l’etapa postobligatòria.

L’ASECG és una subcomissió que formarà part de la Comissió de Dret a l’Educació (CDEPAC). Està 
presidida per Inspecció i formada per (al menys) els centres que tenen alumnat gitano: Escola la 
Mercè, Escola Remolins, INS Cristòfol Despuig, INS Joaquin Bau, Col·legi Consolació i Teresianes, i 
altres serveis: EAP, LIC, CFO, Espai Obert d’Aprenentatge, Serveis Socials i el Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural (ACISI).

L’educació no formal a Tortosa

Si entenem l’educació no formal com aquella que, tot i ser intencionada, planificada i sistemàtica, es 
dóna fora de l’àmbit de l’educació escolar reglada, ens referim a una diversitat important d’activitats 
que alhora es produeixen en una gran varietat d’espais. De manera sintètica, podríem agrupar aquesta 
diversitat d’activitats en diferents àmbits: sociocultural, esportiu, ludicoformatiu i socioassistencial.

A continuació, esmentarem les activitats i les entitats dedicades al món de la formació i de l’educació 
en el lleure, independentment de l’àrea a la qual corresponen. En altres capítols de la monografia, de-
diquem un apartat específic per a l’àmbit esportiu i cultural i un altre a l’àrea socioassistencial.

• Centre de Formació Ocupacional és un recurs municipal de formació professional ocupacional i 
inserció laboral centrada en una oferta de cursos de capacitació en sectors prioritaris, accions d’ori-
entació professional, serveis d’intermediació per a l’ocupació amb borsa de treball. Una part molt 
important de l’alumnat és marroquí i gitano espanyol. Els esforços actuals es concentren a aconseguir 
un gir en l’enfocament social per centrar-se en processos formatius més adequats a les necessitats 
del mercat de treball actual i trencar barreres en la formació de joves.
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Pel seu caire comunitari, esmentem especialment la realització d’una Casa d’Oficis per a la Formació 
d’Agents Comunitaris Joves al llarg del 2011, en què s’ha treballat amb vuit nois i noies espanyols 
d’ètnia gitana del barris i en col·laboració estreta amb diversos recursos del territori.

• Espai Obert d’Aprenentatge és un centre municipal que realitza les funcions d’escola d’adults, 
amb iniciatives formatives i vivencials relacionades amb l’aprenentatge del català i l’alfabetització, el 
coneixement de l’entorn, l’esport i l’oci, el coneixement d’associacions del barri, tot dirigit a facilitar 
la inclusió social de l’alumnat. Es treballa fonamentalment amb dos grups: dones, la major part de les 
quals són marroquines d’origen cultural amazic, amb algunes pakistaneses. Els grups són diferenci-
ats en funció del coneixement de la llengua catalana i el grau d’alfabetització. L’altre col·lectiu són els 
joves, dins dels quals hi ha dos subgrups diferenciats pels objectius i la metodologia emprada; un són 
els i les joves fills de la immigració, que tenen dificultat per utilitzar els recursos normalitzats, i l’altre 
són les joves gitanes amb un alt grau d’abandonament escolar. En ambdós casos amb l’objectiu de 
garantir la igualtat d’oportunitats d’aquests col·lectius.

Pel seu caire comunitari, destaquem especialment el disseny i l’aplicació d’un nou model de curs de 
coneixement de l’entorn amb un fort component participatiu i de treball en xarxa amb diversos recur-
sos del territori.

• Associació Atzavara-arrels és una associació sociocultural que té com a objectius contribuir a la 
cohesió social i fomentar la interculturalitat. Naix a Tortosa el 2000 formada per persones de diferents 
àmbits i orígens. L’arrelament al territori és reconegut com a pioner en aquest àmbit, així com la seva 
aposta per treballar amb la col·laboració de professionals i voluntaris. Centra el seu treball en l’acolli-
da, la realització de tallers i activitats lúdiques, i la realització de classes de català i castellà. És l’únic 
recurs de la ciutat on s’ensenya el castellà a persones d’origen estranger. Destaca el seu projecte 
Esplaia’t, amb el qual es treballa per la igualtat d’oportunitats i l’èxit escolar amb infants i joves amb 
risc d’exclusió social a través de grups d’estudi assistit i suport individualitzat, i a través de tallers de 
famílies a les escoles. Desenvolupen la seva activitat principalment amb xiquets i xiquetes, joves i do-
nes, que solen ser del Marroc d’origen amazic, però també del Pakistan i la Xina. Al llarg dels anys, ha 
contribuït a la sensibilització de la població i els professionals del territori, tot promovent la realització 
de cursos, tallers i activitats relacionats amb les diferents cultures, la interculturalitat i la mediació in-
tercultural. Publica una revista anual, Mirades, com a iniciativa per apropar cultures i donar a conèixer 
el seu treball.
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• Escola Municipal de Música és un centre de titularitat municipal, autoritzat pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen ensenyaments musicals de caràcter no 
reglat. Hi poden estudiar alumnes a partir dels 5 anys i sense límit d’edat. Cal assenyalar que aquest 
és un recurs formatiu en què, tot i ser municipal, la formació no és gratuïta i les tarifes actuals dificulten 
que persones amb pocs recursos puguin accedir-hi.

L’oferta educativa, com correspon a aquest ampli ventall d’edats, és diversificada: s’ofereixen classes 
de sensibilització i iniciació a la música, classes corresponents al nivell elemental, classes de prepara-
ció per a les diferents proves d’accés al grau professional, classes d’adults...

Pel que fa a instruments, s’hi poden estudiar instruments de vent-fusta, vent-metall, percussió, piano 
i guitarra. Dins d’aquestes diverses opcions, es fomenta la vessant de socialització de la música, amb 
la participació de l’alumnat en diverses agrupacions (coral, conjunt instrumental, grups de cambra, 
etc.) des de molt aviat, i compartint el fet de fer música amb la resta de la societat mitjançant concerts 
i audicions. En definitiva, l’Escola Municipal de Música de Tortosa vol apropar la pràctica musical a 
tota la població, intentant encaixar amb les necessitats i els interessos d’un alumnat divers, a més de 
dinamitzar la vida musical del municipi, organitzant activitats protagonitzades per l’alumnat.

• Escola Municipal de Teatre neix el 2010. Els diferents cursos que s’imparteixen, en funció de la dis-
ponibilitat de les instal·lacions del Teatre Auditori i els objectius de l’Escola, per promocionar activitats 
d’integració dins la vida social de la ciutat, coincideixen amb els cursos escolars reglats i es porten a 
terme entre els mesos d’octubre i juny de l’any següent. Cal assenyalar que aquest és un recurs for-
matiu en què, tot i ser municipal, la formació no és gratuïta i les tarifes actuals dificulten que persones 
amb pocs recursos puguin accedir-hi.

La gestió de l’Escola de Teatre l’executa una empresa externa que aporta els mitjans materials i tèc-
nics necessaris per impartir els cursos.

La programació del curs 2011-2012 oferí els cursos següents: Iniciació teatral, Teatre juvenil, Teatre 
infantil, Tècnica vocal, Interpretació, Teatre musical infantil, Teatre musical juvenil, Iniciació al teatre 
musical amb el treball de la interpretació, el cant i la dansa-jazz, Teatre musical adults I, Teatre musical 
adults II, Interpretar Shakespeare, Commedia dell’arte, Mater-class, La dicció i la respiració a escena, 
Història del teatre musical, Tècnica lecoq: dinàmica corporal.
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• Escola de l’Esplai de Tortosa és una escola d’educació en el lleure infantil i juvenil que pertany al 
Bisbat de Tortosa. Va ser reconeguda per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat el maig 
del 2002. Va néixer per la necessitat creixent a les nostres comarques de persones formades en l’edu-
cació en el lleure i el seu àmbit d’actuació són les Terres de l’Ebre.

L’activitat se centra a impartir cursos per obtenir la titulació de monitor/ora i director/ora de lleure, així 
com tot un seguit de monogràfics relacionats amb aquest àmbit i de molt diverses temàtiques.

També esdevé un punt de referència en recursos i materials pedagògics per a entitats i associacions 
relacionades amb l’educació en el lleure.

Durant el curs 2011-12, l’Escola de l’Esplai ha impartit cinc cursos de monitors/ores, un de directors/
ores, vint-i-cinc monogràfics i ha proposat a la Secretaria General de Joventut més de cent títols de 
monitors/ores i set de directors/ores de lleure.

L’Escola de l’Esplai ha estat en aquests últims anys un recurs de formació vinculat al Pla educa-
tiu d’entorn, atès que ha col·laborat en la formació de monitors/ores de diferents àmbits de treball 
d’aquest Pla, en concret tallers de famílies i tallers d’estudi assistit.

• Creu Roja Joventut és la secció de Creu Roja a la ciutat que gestiona diferents projectes dirigits 
a infància i joventut. Destaquen el d’infància hospitalitzada, a través del qual fan activitats de lleure i 
educatives amb infants que es troben ingressats a l’Hospital Verge de la Cinta. També realitza la cam-
panya de recollida i posterior repartiment de joguines de Reis en coordinació amb serveis socials de 
l’Ajuntament i el de Creu Roja. Entre els seus projectes, volem destacar el de reforç escolar amb xi-
quets i xiquetes de la ciutat que, per la seva situació socioeconòmica, no pot accedir a aquest recurs. 
A través d’aquesta activitat es treballa per la igualtat d’oportunitats i l’èxit escolar amb famílies en risc 
d’exclusió social. Aquest projecte consisteix a treballar continguts i competències bàsics mitjançant 
el treball en petit grup garantint una atenció individualitzada: un voluntari/quatre xiquets/es que fan els 
deures de l’escola. També es potencien els hàbits d’estudi i es treballen els continguts i les compe-
tències que cada xiquet/a més necessita per adquirir les competències bàsiques. L’activitat es realitza 
els dilluns i els dimecres de 17.30h a 19.00h, es dedica una hora a fer deures i mitja, a jocs majoritàri-
ament educatius (jocs de vocabulari, matemàtics…).



114
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

• Punt Òmnia Tortosa, gestionat des del Grup d’Esplai Blanquerna, és un servei d’accés a les noves 
tecnologies obert a tothom, públic i gratuït, en un espai dotat de maquinari i programari informàtic 
d’utilització pública i comunitària i amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai. El Punt Òm-
nia Tortosa forma part d’un projecte social d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, 
projecte que s’inicia a Catalunya el 1999 d’una iniciativa conjunta entre el Departament de Benestar i 
Família i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Cata-
lunya.

Al Punt Òmnia s’organitzen tallers, xerrades, activitats i cursos relacionats amb les noves tecnologies; 
és un espai formatiu de caire social, on totes les entitats del territori han de tenir la seva presència i 
utilitzar els recursos de la xarxa per fer de l’espai un motor dinamitzador de la ciutat i de l’entorn.

• Entitats que organitzen activitats d’estiu: Grup d’Esplai Blanquerna, Gambusí, Montepio, AMPA 
Temple, Tortosa Esports, Club de Rem, Consolació, Sagrada Família… alguns dels quals han estat 
recursos del PEE per possibilitar la participació a les activitats d’estiu a xiquets i xiquetes en risc d’ex-
clusió social.

• Activitats extraescolars que es generen des de diferents àmbits socials, escolars o privats. Volem 
destacar dins d’aquest àmbit el Pla Català d’Esport a l’Escola, l’objectiu del qual és incrementar la 
participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu i, alhora, emprar 
aquestes pràctiques per difondre i educar en valors, promoure la cohesió social i la igualtat d’oportu-
nitats i per adquirir hàbits saludables; tot lligant aquestes activitats amb el Pla educatiu de centre de 
cada centre educatiu. Aquest Pla és fruit d’un acord entre el Departament d’Ensenyament i la Secre-
taria General de l’Esport.
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                SALUT
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Estat de salut de la població del territori4

A Tortosa, com arreu de Catalunya, les competències polítiques en matèria de salut i sanitat són au-
tonòmiques i corresponen a la Generalitat i al seu Departament de Salut. L’organisme de gestió del 
sistema sanitari català és el Servei Català de la Salut (CatSalut), que està dividit i desconcentrat en 
regions sanitàries. Tortosa forma part de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, que garanteix la 
prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública en l’àmbit territorial dels sectors sanitaris del Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, que corresponen a aquestes quatre comarques, així 
com els municipis de la Bisbal de Falset i Margalef, al Priorat.

Quan parlem de salut i els serveis que se n’ocupen, ens referim al terme més ampli d’absència de ma-
laltia i, per tant, no només als serveis que es dediquen a atendre les persones un cop han emmalaltit, 
sinó també els que treballen en l’àmbit de la protecció i la promoció de la salut així com en la prevenció 
de la malaltia.

Pel que fa a l’estat de la salut de la població que viu a Tortosa, no hem trobat dades específiques, sinó 
que en la majoria dels estudis realitzats ens presenten l’estat de salut de la població a Catalunya que 
ens mostren els índexs de mortalitat, el consum de tabac o alcohol, el nivell de salubritat de l’ambient 
on es viu, l’índex d’obesitat... Només hem trobat per territoris les dades següents:

• El 2011, a Catalunya, el 19,1% de la població de 15 anys i més és sedentària (17,2% dels homes 
i 21% de les dones); a les Terres de l’Ebre, el 2006, les xifres es troben en el 19,3% dels homes i el 
27,5% de les dones.

• L’índex de mortalitat estandarditzada a les Terres de l’Ebre, en el cas de les dones, és sense diferèn-
cia significativa respecte a la mitjana catalana en el període 2005-2010 i igual en els homes a excepció 
del 2005 i 2007, que és inferior a la mitjana. Quan aquesta dada la centrem a la comarca del Baix Ebre, 
en ambdós casos, homes i dones, és sense diferència significativa respecte a la mitjana catalana.

4Si es volen consultar les dades de l’estat de salut de la població, es pot fer a la pàgina del Departament de Salut a l’enllaç següent:  http://www20.
gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.32914321817ccf7be23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=0a109ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e-
0aRCRD&vgnextchannel=0a109ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Organització del sistema de salut al territori

Dins d’aquesta organització, podem trobar dues potes clarament diferenciades, en funció dels objec-
tius i basant-nos en el concepte ampli de salut del qual hem parlat abans. D’una banda, l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) s’encarrega de la protecció de la salut (inspeccions per garantir 
condicions sanitàries als establiments, botigues, escoles... inspecció de l’aigua de consum...), així 
com de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i de les patologies en general —organitzant 
i promovent activitats des de l’assistència primària (educació sanitària, vacunacions programades, 
cursos d’abandonament del tabaquisme, organització de caminades, salut bucodental...)— i de la 
vigilància de la salut pública (vigilància epidemiològica, bàsicament). D’alta banda, tenim tot el que fa 
referència a l’atenció sanitària que ocupa la gran majoria de recursos del sistema sanitari, tant humans 
com econòmics, dins del sistema de salut català.

Aquesta atenció sanitària està composta per l’atenció pública primària, l’atenció pública especialit-
zada i l’atenció privada. En el sistema sanitari a Catalunya el 1991 es crea el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) com a ens planificador, finançador, avaluador i comprador dels serveis sanitaris. Aquest 
òrgan és qui garanteix les prestacions sanitàries de cobertura pública, comprant i avaluant els serveis 
sanitaris en funció de les necessitats de la població. El conjunt de serveis sanitaris que garanteix Cat-
Salut incorpora les atencions que presten als centres sanitaris i també altres prestacions del sistema 
sanitari com els medicaments, les pròtesis o el transport sanitari. CatSalut assegura l’assistència sa-
nitària mitjançant els contractes de compra de serveis amb els proveïdors.

Els proveïdors poden ser entitats proveïdores d’atenció primària o bé d’atenció especialitzada i altres 
serveis, considerant l’atenció primària de la salut com el primer nivell d’accés dels ciutadans i ciutada-
nes a l’assistència sanitària, concretament ens referim als CAP (centres d’atenció primària), i que en el 
cas de les Terres de l’Ebre l’entitat proveïdora és l’Institut Català de la Salut. L’atenció especialitzada 
de la salut és el segon nivell d’accés dels ciutadans i ciutadanes a l’assistència sanitària, en concret 
ens referim a l’atenció hospitalària, sociosanitària, atenció psiquiàtrica i salut mental, drogodependèn-
cies o l’atenció farmacèutica. A les Terres de l’Ebre, les entitats proveïdores que gestionen aquesta 
atenció especialitzada són l’Institut Català de la Salut, SAGESSA i la Fundació Pere Mata.
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Recursos públics de salut: inclou tots els recursos del Sistema Sanitari Integral d’Utilització 
Pública de Catalunya (SISCAT) contractats pel CatSalut a les Terres de l’Ebre

El sistema sanitari català assegura gairebé tota l’atenció sanitària exceptuant alguns àmbits com les prò-
tesis bucodentals, la cirurgia estètica... i ho fa a través de la xarxa de recursos del Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya contractats pel CatSalut. Aquests serveis estan distribuïts per tot el país, 
de manera que el que no s’assegura és l’existència de tots a cada territori. Així doncs, en el cas de Tortosa 
es compta amb els bàsics propis per a la ciutat, amb d’altres d’atenció especialitzada compartits amb totes 
les Terres de l’Ebre. Quan es fa necessari un servei més específic, el sistema deriva l’usuari a altres poblaci-
ons més grans com Tarragona o Barcelona.

Taula 4: Recursos públics de salut contractats pel CatSalut a les Terres de l’Ebre

Font: Memòria del CatSalut 2008. CatSalut. Departament de Salut.
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De tots els recursos sanitaris amb què compten les Terres de l’Ebre, hi ha 2 centres d’atenció primària 
propis de la ciutat de Tortosa. Tota la resta de recursos —independentment de la ubicació—, la pobla-
ció els comparteix amb la totalitat o una part del territori, depenent dels casos. Així doncs, en el cas 
que un recurs tingui una unitat a les Terres de l’Ebre, Tortosa l’utilitza com qualsevol altre municipi i, en 
el cas que n’hi hagi més d’un, estan distribuïts territorialment per tal d’apropar-los al màxim a tota la 
població. Per exemple, trobem un ASSIR per a totes les Terres de l’Ebre, però trobem quatre hospitals 
d’aguts, dels quals un és a Tortosa i atén les persones de la ciutat i altres municipis propers.

Segons el registre de persones assegurades al CatSalut, el 2012, a Tortosa, n’hi ha 24.867 a l’Àrea 
Bàsica de Salut Tortosa Est i 24.867 a l’Àrea Bàsica de Salut Tortosa Oest. Aquestes àrees bàsiques 
de salut comprenen el municipi de Tortosa i alguns municipis veïns.

Alguns programes, plans i estudis específics d’interès dins de l’àmbit de la salut 
a la ciutat

Tot i reconeixent per endavant que el pes que tenen els plans específics dins de l’àmbit de la salut al 
territori és poc quant a recursos o desplegament d’infraestructures, ha semblat important dedicar-los 
un espai dins d’aquest document pel seu plantejament de treball comunitari i transversal, així com per 
l’enfocament de prevenció de la salut.

Alguns dels plans i estudis dels quals podem disposar en referència a la salut a la ciutat són:

Programa salut als barris, Tortosa

Dins el marc de la Llei de barris (Llei 2/2004, de 4 de juny), el Govern de la Generalitat de Catalunya pretén 
rehabilitar integralment entorns urbans fràgils amb la finalitat d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions 
de vida dels habitants. Aquestes intervencions urbanístiques es veuen complementades per altres intervenci-
ons desenvolupades per programes específics d’altres departaments de la Generalitat. És el cas del Progra-
ma salut als barris, promogut pel Departament de Salut, un dels objectius del qual és contribuir a reduir les 
desigualtats socials en salut. A Tortosa i en aquest marc, el 2005 s’inicia el Pla integral del nucli antic (PINCAT 
2005-2012) amb diferents línies de treball, entre les quals un procés de construcció del Programa salut als 
barris a Tortosa encarregat a la Càtedra de Recerca Qualitativa (Fundació Doctor Robert-UAB-IES) que parteix 
d’una anàlisi de necessitats de salut i processos de risc al territori realitzada amb la participació dels diferents 
agents locals i una posterior priorització d’accions amb el repartiment d’accions corresponent segons àrees 
de governabilitat per tal de contribuir a reduir efectivament les desigualtats socials en l’àmbit de la salut.
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Diagnòstic de necessitats de salut al nucli antic de Tortosa, 2009

Resumim aquí els principals problemes diagnosticats al territori en termes de processos de risc per a 
les persones relacionats amb condicions socioestructurals, condicions de vida i problemes de salut, 
en el marc d’una anàlisi de les desigualtats en salut i en els seus principals eixos de gènere, edat i pro-
cedència o origen. Les respostes expressen el consens d’una diversitat d’agents que han participat 
en les diferents fases de treball.

• Accidents en l’àmbit domèstic i de trànsit, en els quals els menors són els que presenten més risc, 
sobretot per les deficitàries condicions de la llar, en el cas dels domèstics.

• Violència domèstica i lesions per maltractament, en què les dones i els infants són els més afectats.

• Problemes relacionats amb la salut laboral, lesions per condicions de treball extremes, estrès i 
sobrecàrrega. Aquesta situació es veu agreujada per la precarietat laboral, les condicions laborals 
precàries, la dificultat d’inserció laboral, la manca de formació i el treball en l’economia submergi-
da.

• Malalties infeccioses agreujat per un dèficit en l’hàbit higiènic i amuntegament de persones a l’ha-
bitatge.

• Consum de drogues i alcohol, fet que provoca problemes d’addiccions. En el cas dels menors, es 
detecta un inici precoç en el consum de drogues. Aquesta situació es veu agreujada pel tràfic de 
drogues que es realitza al barri.

• Fragilitat de les persones grans en situacions de dependència, amb patologies complexes i agreu-
jada per una manca de xarxa de suport, baixos ingressos econòmics i el mal estat de l’habitatge. 
Aquestes situacions converteixen les persones grans en un col·lectiu especialment vulnerable.

• Problemes relacionats amb l’alimentació no adequada com l’obesitat, el sobrepès, la malnutrició 
o la desnutrició.

• Problemes de salut mental com la depressió, l’estat d’ansietat i el malestar profund (angoixa i es-
très). En el cas dels nouvinguts, s’afegeix la somatització i, en el cas dels adults i la gent gran de la 
població autòctona, el risc de suïcidi.
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• Relacions sexuals sense protecció que poden afavorir malalties de transmissió sexual i l’embaràs 
no desitjat.

• Abordatge inadequat dels problemes de salut a conseqüència d’una manca de continuïtat assis-
tencial i de recursos que s’ajustin a les noves necessitats (mediadors, plans estratègics).

• Hi ha dificultats per aconseguir un nivell de prevenció sanitària suficient.

• Desconeixement dels serveis i procediments del sistema de salut que afecten sobretot la població 
nouvinguda.

• Altres problemes identificats són la inaccessibilitat geogràfica del servei, la manca de coordinació 
entre serveis socials i atenció primària i el fet de no-abordatge del sistema de salut des d’una pers-
pectiva intercultural.

Se subratllen molt especialment, en relació amb la desigualtat social, alguns trets dels barris del nucli 
antic i la seva població, com ara els baixos ingressos econòmics, la població immigrant en situació 
irregular i la pobresa entre la població d’ètnia gitana, la precarietat laboral i el mal estat de l’habitatge. 
Entorn degradat, famílies en risc d’exclusió social, delinqüència al carrer, problemes de convivència 
entre els diferents col·lectius que conformen els barris. En relació amb el col·lectiu nouvingut, desta-
quen que apareixen dificultats en el procés d’acomodament com el xoc cultural que té la persona —la 
barrera idiomàtica, el desconeixement de la cultura, els hàbits i els drets i els deures—, agreujat per la 
manca d’integració social i la formació de guetos. En relació amb el sistema educatiu, els professio-
nals perceben absentisme i fracàs escolar. En el cas del col·lectiu d’ètnia gitana, es detecta la dificul-
tat de comunicació entre l’escola i la família. Entre els adults i la gent gran, es detecta un baix nivell 
d’instrucció i analfabetisme. L’informe conclou que aquestes diferents situacions afavoreixen que el 
col·lectiu nouvingut sigui especialment vulnerable.

Pla transversal de promoció de la salut en infants i joves (Pla salut, escola i comunitat-Pla SEC) 
a Tortosa

En el context actual d’agreujament de la vulnerabilitat i la desigualtat social en l’àmbit de la salut, es 
presenta el 2010 a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre el nou Pla transversal de promoció de la 
salut en infants i joves en un esforç per integrar en un únic projecte les diferents estratègies existents 
de gestió en aquest àmbit. Els antecedents són el nou marc legislatiu (Llei d’educació 12/2009 i Llei 
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de salut pública 18/2009) i experiències diverses, com ara el Programa educació per a la salut a l’es-
cola, el Programa salut i escola, la Xarxa d’Escoles Promotores de Salut, els projectes municipals de 
promoció de la salut, Pla d’innovació de l’atenció primària i salut comunitària (PIAPSC).

La necessitat d’introduir noves dinàmiques de treball en promoció i educació per a la salut en infants 
i joves parteix de les consideracions següents: qualsevol intervenció clàssica (signes i símptomes) és 
tardana; cal intervenir en etapes prepatològiques (hàbits i estils de vida saludables des de la infància, 
educació sanitària precoç i en els diferents àmbits de relació dels joves i xiquets), totes les intervenci-
ons han d’estar coordinades i ser coherents, i cal actuar des de tots els estrats de la societat. L’anàlisi 
de necessitats destaca diferents dificultats. L’oferta d’activitats al territori és dispersa. El grau de co-
bertura és divers , ja que hi ha una baixa cobertura poblacional i un impacte desigual en la població. 
Falta coordinació entre proveïdors, cosa que genera actuacions reiteratives, repetitives i innecessàri-
es, així com la possibilitat d’informacions contradictòries.

El Pla salut, escola i comunitat (Pla SEC) compta amb la coordinació i la transversalitat de tots els 
agents implicats en la prevenció i promoció de la salut i està orientada a una àmplia cobertura pobla-
cional. No és un programa, sinó un pla, és a dir, un contenidor: inclou molts programes i activitats, té 
una duració prolongada i objectius definits, activitats i programes canviants.

Els objectius operatius són tres: 

1) Millorar la salut d’infants i joves amb accions que afavoreixin l’adopció de conductes positives vers 
la salut individual i col·lectiva, i amb accions que generalitzin els hàbits saludables.

2) Establir un marc comú de treball en educació i promoció de la salut, la qual cosa implica coordinar 
les accions als diferents àmbits implicats en el territori i incloure entitats i institucions en els projectes.

3) Arribar al conjunt de la població infantil i juvenil, tot millorant el treball en xarxa dels serveis de cada 
territori i optimitzant l’ús dels recursos.

A partir d’unes orientacions estratègiques, com ara una àmplia cobertura i territorialitat, la transversa-
litat, la participació, un marc comú de referència en continguts i àmbits, la sostenibilitat i la continuïtat, 
així com el seguiment i l’avaluació, el Pla SEC prioritza els continguts i la feina en:
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• 4 grans eixos: benestar emocional, hàbits saludables, afectivitat i socialització, seguretat i riscos;

• 3 trams d’edat escolar: educació infantil (0-6 anys), educació primària (7 a 12 anys), educació se-
cundària obligatòria (13 a 16 anys); i

• 3 àmbits d’intervenció: educatiu, salut i comunitari.

En l’àmbit educatiu, el Pla SEC se centra en el currículum, l’organització escolar, el treball amb famí-
lies, les col·laboracions externes i el Pla educatiu d’entorn i altres plans socioeducatius. En l’àmbit de 
la salut, es centra en l’atenció primària, la salut mental i addiccions, l’ASSIR, l’atenció hospitalària i els 
equips de salut pública. I en l’àmbit comunitari, es centra en actuacions en l’àmbit municipal i interde-
partamental, associacions, joventut, esports, acció social, grups no oficials i altres.

ESTUDI: “L’ús dels serveis sanitaris per part de les dones marroquines residents a la ciutat de 
Tortosa”,  Lluís Granero Giner, Servei Català de la Salut a la Regió Sanitària de les Terres de 
l’Ebre

El 2012 es realitza aquest estudi a Tortosa impulsat pel fet que no hi ha al territori cap estudi sobre l’ús 
que fa la població immigrada dels serveis sanitaris, sobretot les dones marroquines. Són la primera 
nacionalitat estrangera del territori, majoritàriament d’origen amazic de la província de Uarzazte, al 
centre del Marroc. El nivell socioeconòmic és baix i viuen al centre històric de Tortosa (zona d’inter-
venció del Pla integral pel nucli antic–PINCAT, i per tant, del Programa salut als barris). Es justifica així 
mateix l’estudi en el fet que s’ha detectat que aquesta població té més dificultats a l’hora d’utilitzar els 
serveis sanitaris en comparació amb altres col·lectius, fet que incrementa la demanda de serveis de 
mediació intercultural en l’àmbit de l’atenció en salut.

Els objectius generals d’aquest estudi són: conèixer l’atenció sanitària proporcionada en aquesta po-
blació durant el 2009 (freqüència d’ús de serveis), conèixer si és veritat la percepció que utilitzen mas-
sivament els serveis sanitaris i detectar el tipus de problemes que tenen a l’hora d’accedir als serveis. 
La finalitat és reduir possibles desavantatges, millorar la qualitat i l’eficàcia dels serveis, estudiar les 
diferents percepcions entre usuaris i professionals. Amb una metodologia d’anàlisi de les freqüències 
d’ús dels serveis hospitalaris i de primària mitjançant el registre de visites i la identificació de les per-
sones residents de nacionalitat espanyola, marroquina i romanesa mitjançant el codi d’identificació 
personal, es compara la freqüència d’ús en general, per gènere i per trams d’edat. Posteriorment, es 
realitza una enquesta a dones marroquines que reflecteix l’edat, la procedència (rural o urbana), el 
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nivell d’estudis, el temps de residència a l’Estat espanyol, la freqüència d’ús dels serveis sanitaris, els 
problemes per utilitzar-los, quins utilitzen més, el nivell de satisfacció i comparació amb el Marroc i 
propostes de millora. Aquesta enquesta pretén investigar els hàbits i les barreres d’aquesta població 
en l’accés als serveis i el grau d’assimilació de l’entramat administratiu de la salut pública. La inter-
pretació de les dades s’ha fet amb l’ajut de mediadores, estudis similars i professionals de la Regió 
Sanitària.

Conclusions principals

• En general, no es pot concloure que les dones marroquines (i tampoc les romaneses) utilitzen els 
serveis sanitaris més que les dones de nacionalitat espanyola; de fet empren menys la medicina 
general a excepció del tram de 15 a 49 anys d’edat.

• Sí que utilitzen més els serveis relacionats amb l’embaràs i la maternitat, perquè es tracta majori-
tàriament de persones joves i en edat fèrtil.

• Empren més els serveis sanitaris que els homes marroquins. I s’apunten com a possibles motius 
per confirmar el fet que no acostumen a tenir relacions contractuals empresarials i el fet que poden 
patir una pitjor salut.

• Possiblement facin un mal ús de les urgències i poc de les consultes especialitzades.

• Fan un major ús de les urgències, possiblement a causa de la poca adaptació a les barreres buro-
cràtiques i per qüestions culturals (idioma, acompanyament de la parella) i també pel menor ús que 
fan dels serveis pediàtrics (s’apunta un possible biaix de gènere).

• Es detecta una menor adaptació, possiblement perquè han arribat al territori més tard que els ho-
mes, fruit de reagrupacions familiars.

• La gran majoria declara que està satisfeta amb el sistema sanitari.

Finalment, s’insisteix en la necessitat de realitzar un estudi qualitatiu ben estructurat per tal d’explicar 
les causes darrere de l’ús dels serveis que en fan les dones marroquines de Tortosa. S’assenyalen 
algunes preguntes d’interès per a l’aprofundiment: quin impacte tenen variables com ara l’origen rural 
o urbà, el temps de residència, els estudis, la freqüència d’ús, etc.; fins a quin punt són rellevants els 
factors etnoculturals o si són predominants els hàbits del país d’origen o el seu entramat administratiu; 
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se sosté la hipòtesi de “l’immigrant sa” com a explicació de la menor utilització dels serveis respecte 
a la població autòctona.

Aportacions a la salut des de la ciutadania organitzada

A banda de l’àmbit més institucional vinculat a la Generalitat o l’Administració local, a la ciutat trobem 
algunes entitats que treballen amb col·lectius específics i les seves famílies en funció de la tipologia 
de la malaltia. 

Referenciades a l’annex número 1.
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oportunes per facilitar l’accés als serveis socials especialitzats.

El nombre d’expedients familiars treballats per l’EBAS durant el 2012 ha estat de 1.887, que represen-
ten un total de 2.250 usuaris atesos.

Els ajuts d’urgència social s’adrecen a pal·liar les necessitats bàsiques dels ciutadans que es troben 
en situació de necessitat, com ara l’alimentació, farmàcia, ajuts protètics i altres ajuts, sempre amb la 
valoració econòmica i social prèvia.

c) Suport a l’autonomia personal

Ens referim a tot el que es relaciona amb la dependència, entesa com l’estat de necessitat d’ajuda 
d’una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

En aquest àmbit es troba el servei d’atenció domiciliària (SAD). És una prestació de caràcter social 
que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis dirigits a proporcionar atenció 
personal, ajut a la llar i suport social a les persones i a les famílies amb manca d’autonomia personal, 
dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. El SAD es realitza, princi-
palment, al domicili de les persones beneficiàries, amb la finalitat de prevenir, evitar o retardar situaci-
ons de deteriorament progressiu i d’internament. El servei vol garantir el manteniment de les persones 
en el seu entorn i millorar-ne la qualitat de vida, actuant des d’una vessant preventiva, assistencial o 
educativa.

Un altre servei de suport a l’autonomia personal és el servei de teleassistència, que constitueix una 
modalitat de servei d’atenció domiciliària, el qual, amb la tecnologia adequada, ofereix a l’usuari una 
atenció permanent, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sorgir dins del do-
micili. El servei es presta durant 24 hores del dia mitjançant una línia telefònica i un equipament de 
comunicacions i informàtic.

El Banc d’Ajudes Tècniques és un servei adreçat a donar suport a les persones en situació de depen-
dència que engloba tant l’assessorament tècnic (mitjançant la valoració d’un terapeuta ocupacional) 
com la cessió i/o lloguer de materials d’ajut tècnic (com ara grues per mobilitzar malalts, llits articulats, 
etc.).

El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones 
discapacitades i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis socials 

      SOCIOASSISTENCIAL
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Per poder desenvolupar els serveis bàsics d’atenció social, la ciutat disposa d’un seguit de recursos 
així com d’entitats socials que presten els seus propis serveis en coordinació amb l’Administració 
local. El sistema de serveis socials l’integren un conjunt de recursos, d’equipaments, de projectes, de 
programes i de prestacions la titularitat de les quals pot ser pública o privada. Dins d’aquí, cal desta-
car les entitats d’iniciativa social, les quals treballen amb una finalitat solidària per millorar el benestar 
social de la població

Administració local

Serveis bàsics d’atenció social

Són un conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que pretenen ajudar-los a trobar so-
lucions a les dificultats socials que poden tenir de manera temporal o permanent, així com prevenir 
situacions de risc derivades d’aquestes. Són el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema 
català de serveis socials, el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social.

Tothom té dret als serveis socials en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva; no obstant 
això, l’accés es pot condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats requisits. D’altra banda, 
la persona pot haver de copagar per la prestació de determinats serveis, per assegurar la corespon-
sabilitat entre els usuaris i les administracions públiques.

La porta d’accés als serveis bàsics d’atenció social la gestiona l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) 
que, amb la seva atenció, valora situacions de necessitat social i gestiona per a cada persona l’accés 
al servei bàsic d’atenció social o l’orienta cap als serveis especialitzats, d’acord amb les seves neces-
sitats. L’EBAS de Tortosa està format per 7 treballadors i treballadores socials, 3 educadors/ores i 3 
treballadores familiars que disposen d’una seu principal d’atenció a Tortosa i quatre seus descentralit-
zades que es troben situades a l’EMD Bítem, l’EMD Campredó, els Reguers i l’EMD de Jesús. L’horari 
de visites és als matins i s’assigna mitjançant una cita prèvia.

Suport a les necessitats bàsiques

Totes les persones en situació de necessitat tenen dret al suport o atenció d’un/una professional de 
referència que intervindrà per prevenir situacions de risc per a les persones i les seves famílies, amb 
l’objectiu de millorar-ne el benestar i afavorir-ne la integració. Es realitzen tots els tràmits referents 
a prestacions socials pròpies o d’altres administracions. El servei bàsic d’atenció social és la porta 
d’accés al sistema català de serveis socials i com a tal realitza, en cas que sigui necessari, les gestions 
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d’atenció especialitzada que necessitin per afavorir la seva integració a l’entorn i que permetin millorar 
la qualitat de vida del beneficiari i les seves famílies. S’utilitza per facilitar-los el desplaçament fins als 
centres ocupacionals per a discapacitats o als centres de dia per a gent gran.

Família i infància

El Centre Obert és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar que dóna suport, estimula i po-
tencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenen-
tatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses. Poden 
accedir-hi tots els infants i adolescents de Tortosa. S’atenen preferentment aquells infants derivats per 
l’Equip Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament o altres serveis especialitzats.

Durant el 2011, es van atendre 18 nois i 21 noies, dels quals 22 són entre 7 i 12 anys; 14, de 13 a 16, 
i la resta, de 6 i entre 17 i 18. El 80% són d’origen estranger, majoritàriament d’origen marroquí. Hi ha 
un total de 10 nacionalitats diferents. També s’ha recuperat la presència del col·lectiu d’ètnia gitana.

El servei tècnic de Punt de Trobada és un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i 
transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de con-
flictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als 
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor.

Atenció a les dones

El SIAD Tortosa és un servei públic, gratuït i confidencial, que vol donar resposta a la diversitat de 
necessitats i demandes de les dones i contribuir a la sensibilització i detecció precoç de les situacions 
de discriminació i de violència masclista. És un servei de proximitat adreçat a les dones del municipi 
de Tortosa, associacions, entitats i professionals que actuen en l’àmbit de les dones i que possibilita 
l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus laboral, associatiu, cultural, formatiu, entre d’altres.

La finalitat del SIAD Tortosa és oferir informació, orientació i assessorament per estimular la participa-
ció de les dones en la vida pública del municipi i establir i potenciar canals de coordinació i col·labora-
ció entre els serveis municipals, les entitats i les associacions de dones. Disposa d’un servei d’atenció 
psicològica i jurídica especialitzada.
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El servei telefònic d’atenció i protecció (ATENPRO) és una modalitat de servei que, amb la tecnologia 
adequada, ofereix a les víctimes de violència masclista que compten amb una ordre d’allunyament 
una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin 
sobrevenir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i sigui quin sigui el lloc on es trobin. L’Ajuntament 
té aquest servei amb conveni amb la Creu Roja.

El servei es basa en la utilització de tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització. 
Permet que les dones en risc de patir violència masclista puguin entrar en contacte, davant situaci-
ons d’emergència, amb un centre ateses per personal específicament preparat per donar resposta 
adequada a la crisi plantejada, bé per si mateixos o mobilitzant altres recursos humans i materials, 
propis del/de la usuari/ària o existents a la comunitat. El contacte amb el centre d’atenció ha de poder 
establir-se en tot moment i des de qualsevol lloc, tan sols prement un botó i en la modalitat de «mans 
lliures».

El Servei d’Atenció i Acollida d’urgència per a dones en situació de violència i per als seus fills i 
les seves filles es concreta amb un pis d’acollida d’urgència per fer contenció mentre es gestiona el 
recurs més adient per a cada cas.

Inclusió social

En aquest àmbit, alguns dels serveis amb els quals compta la ciutat són competència municipal i 
s’ofereixen mitjançant convenis amb entitats socials del territori que tradicionalment ja els oferien.

• Servei d’acolliment residencial d’urgència

• Servei residencial temporal per a persones en situació d’exclusió social (conveni amb Cáritas)

• Menjador social (conveni amb Cáritas)

• Ajuts d’urgència social (Cáritas, Creu Roja i Ajuntament)

També disposa d’un Taller Ocupacional per a la inserció, dirigit a persones amb algun tipus de dro-
godependència.
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Dins de l’exclusió social, trobem una part del que fa referència a les polítiques d’integració que es ges-
tionen dins de l’EBAS a través de l’elaboració de les propostes dels informes d’arrelament social, així 
com és la Policia Local, que s’encarrega de gestionar els informes d’habitatge per al reagrupament 
familiar. És important assenyalar que les polítiques de ciutadania de l’Ajuntament es gestionen des de 
la Unitat de Diversitat Cultural de la qual es parla en un altre apartat.

L’arrelament social és el mecanisme legal que permet obtenir una autorització de residència temporal 
a les persones estrangeres, que, malgrat haver residit a l’Estat espanyol durant un període mínim de 
tres anys, tenen una situació administrativa irregular.

Entre altres requisits, cal demostrar la residència efectiva a l’Estat, els mitjans suficients per man-
tenir-se i l’existència de vincles familiars o la vinculació social al territori. Acreditar aquesta darrera 
condició és missió de l’Informe social per a l’arrelament, atribuït a les comunitats autònomes o als 
ajuntaments.

Durant el 2012, l’Ajuntament ha atès 75 sol·licituds, de les quals la Generalitat ha resolt 40 de favora-
bles, 4 de desfavorables i n’hi ha 31 de tramitades i pendents de resolució.

Entitats de serveis socials

Són les entitats que presten atenció dins l’àmbit dels serveis socials, orientades a millorar les condici-
ons de vida de les persones, especialment les més vulnerables.

Cáritas Interparroquial de Tortosa

És una entitat social sense afany de lucre vinculada a la Diòcesi de Tortosa i que comprèn les 7 par-
ròquies de la ciutat. Està administrada per un Consell Interparroquial, format per un representant de 
cadascuna de les parròquies. Els equips es componen bàsicament de persones voluntàries, entre les 
quals podem trobar alguns professionals (metge, psicòloga, pedagoga), i quatre persones contracta-
des, entre les quals trobem una treballadora social, una responsable del menjador i dues persones que 
s’encarreguen de la tenda de segona mà.

A Cáritas, després de la primera acollida, en què s’atenen les persones i se’n detecten les necessitats, 
es deriven als recursos pertinents de la ciutat o s’incorporen als projectes propis de l’entitat. Durant 
el 2011, es van atendre 746 unitats familiars, que representen aproximadament 2.500 persones (de 
les quals 1.200 eren menors) amb risc d’exclusió social, moltes de les quals era el primer cop que 
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sol·licitaven ajuda a l’entitat afectades per la crisi. Les línies de treball de Cáritas se centren en dues 
tipologies. D’una banda, trobem els projectes de treball continu amb les persones:

Projecte Clara

Funciona des de fa 6 anys amb dones amb necessitat de suport psicològic. Durant el 2011, es van 
realitzar 70 visites inicials, a partir de les quals 20 dones van rebre atenció especialitzada psicosocial 
individual i 15, en els grups setmanals d’autoajuda durant nous mesos.

Projecte Dia a dia

És el projecte estrella i més antic de l’entitat. Treballa amb dones joves embarassades o mares joves 
amb la intenció de donar-los suport i recursos per cuidar els seus fills i filles. Durant el 2011, van par-
ticipar 12 dones entre 17 i 22 anys i es va realitzar formació sobre nutrició infantil, cura durant l’emba-
ràs, accidents a la llar, rols familiars, assertivitat, normes i límits, immigració, racisme i administració 
de la llar.

Projecte Arce (Alleujar, Reconfortar, Consolar, Empoderar)

És el projecte més nou de l’entitat, s’inicia el 2012, i té com a usuaris persones que sempre han treba-
llat i que ara s’han quedat sense feina a causa de la crisi. Són nous usuaris de Cáritas. S’han atès 30 
famílies el 2012. L’objectiu d’aquest projecte és treballar tres blocs temàtics (confiança del grup i ha-
bilitats, suport emocional i gestió de la crisi familiar, finançament per a l’autoocupació) per ajudar-los 
a superar aquesta situació que els afecta en tots els aspectes de la vida (relacions amb la parella, fills, 
estat emocional...).

Projecte Comptem amb tu

És el projecte de formació del voluntariat de la pròpia entitat.

Sensibilització i cooperació internacional

Es basa en la recollida de recursos i campanyes d’informació i sensibilització en situacions d’urgència 
de caràcter internacional provocats per catàstrofes naturals, guerres, etc.

I, per altra banda, els serveis assistencials, alguns dels quals a la ciutat estan gairebé gestionats ex-
clusivament per l’entitat i que són bàsicament:
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Servei d’acolliment residencial d’urgència a la casa d’acollida

Es tracta d’un servei d’acolliment residencial que supleix temporalment la llar familiar en casos pun-
tuals i d’urgència.

Projecte VIVIM

Són els pisos de curta i llarga estada per a persones immigrants que han arribat per feina i que no 
tenen cap ingrés per començar.

Servei residencial temporal per a persones en situació d’exclusió social

Servei residencial temporal i de suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no dispo-
sen d’un habitatge i que es troben de pas a la nostra ciutat. Aquest servei preveu poder passar una 
nit a la casa amb la intenció de poder refer-se menjant calent, rentar-se i canviar-se de roba. S’atenen 
una mitjana de 1.000 persones l’any.

També s’ofereix el servei de dutxa i rentadora a les persones de la ciutat que, tot i tenir sostre, no tenen 
aigua a casa.

A la temporada de la recollida dels cítrics, des de la casa d’acollida es reparteixen lots de menjar als 
temporers que vénen puntualment a la ciutat amb l’esperança de trobar feina, i que són majoritària-
ment homes procedents de l’Àfrica sud-sahariana.

Menjador social Mossèn Sol

És un servei que proporciona de forma temporal i amb caràcter diari un menú elaborat i equilibrat de 
dimarts a divendres al migdia a totes aquelles persones que es troben amb greus necessitats socials i 
de subsistència. Els menús que es serveixen tenen totes les garanties de sanitat, higiene, conservació, 
varietat, equilibri dietètic i es tenen en compte, a l’hora d’elaborar el menú, les creences religioses de 
cada cas.

Durant el 2011, es van atendre 36 persones diàries durant tot l’any.

Ajuts d’urgència social

Aquests ajuts s’adrecen a pal·liar les necessitats bàsiques dels ciutadans que es troben en situació de 
necessitat, com ara l’alimentació, farmàcia i altres ajuts.
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Servei de venda de roba i mobles de segona mà

Es venen a baix preu roba i mobles de segona mà per tal que tothom hi pugui accedir.

Creu Roja Tortosa

A la ciutat, Creu Roja Tortosa és l’entitat que ha especialitzat més la seva feina en el col·lectiu de per-
sones estrangeres. També té línies de treball amb gent gran i amb dones víctimes de violència, dins de 
la seva àrea social. La seva tasca es realitza en coordinació amb els serveis, tant públics com privats, 
existents a la ciutat.

Primera acollida a l’immigrant es compon de tot un conjunt d’accions que tenen com a objectiu pal-
liar les necessitats bàsiques de les persones estrangeres que arriben o viuen a la ciutat i estan en risc 
d’exclusió social. Després d’una primera entrevista amb la treballadora social, es fa una anàlisi i una 
valoració de la situació de la persona i se li ofereixen diversos recursos, sempre des del plantejament 
d’una atenció integral propi de l’organització. En aquest moment, i a causa de la situació econòmica 
actual, aquests recursos són diferents ajuts d’urgència social. Es concreten en:

•   Aliments per la solidaritat, que vénen del Fons Social Europeu i que es reparteixen en funció de     
  la situació socioeconòmica de la persona.

• Bolquers

• Rober, que inclou també material per a la higiene personal i mantes. El col·lectiu de persones 
sud-saharianes és el majoritari en la utilització d’aquest servei. És important dir que aquest ha estat 
un àmbit al qual l’organització havia dedicat molts pocs recursos en els últims anys i que des de 
en fa un parell se n’ha disparat la demanda.

• Ajudes econòmiques puntuals. Només s’utilitzen en casos puntuals i són bàsicament per ajudar 
a pagar alguna factura (llum, aigua, lloguer...). Sempre es facilita una part del total del deute per tal 
que la persona se’n responsabilitzi també d’una part.

• Vals per a roba, destinats a infants i joves i a través d’un conveni de Creu Roja amb Decathlon.

• Beques de material escolar i llibres, que es materialitzen directament amb el material i no amb 
diners, que possibilita material escolar que l’organització ha aconseguit a través de campanyes de 
recollida o a través d’una llibreria en el cas dels llibres escolars.
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A més, i dins d’aquesta primera acollida, es realitzen també altres accions ja no vinculades als ajuts 
socials d’urgència sinó a solucionar altres necessitats. D’aquesta tipologia, trobem:

• Assessorament legal en estrangeria, a través d’una advocada voluntària que informa i assessora 
sobre qualsevol tràmit relacionat amb l’estrangeria.

• Orientació laboral és un servei que en altres moments va tenir molta força dins de l’organització, 
però que en la situació actual esdevé molt feble a causa de la situació laboral en què vivim. Tot i 
així, s’atenen les demandes que arriben quant a informació i assessorament, i fins i tot acompa-
nyament.

• Retorn voluntari, en què no només s’informa sinó que també es tramita redactant els informes cor-
responents i vetllant per tot el procés fins que arriba a la central de Creu Roja Espanya i la OIM on 
es resol. També és a Creu Roja Tortosa on arriba la resolució i els bitllets de l’avió per a la persona 
que l’ha sol·licitat.

• Classes d’alfabetització, que s’imparteixen dos dies a la setmana a través d’un voluntari. El col-
lectiu majoritari que utilitza aquest servei, en aquest moment, és el pakistanès, a diferència de fa 
poc en què era el marroquí.

Gent gran és l’altre col·lectiu amb el qual més treballa Creu Roja Tortosa. Aquest treball que es de-
senvolupa dins de l’àrea social de l’organització es realitza amb una treballadora social contractada i 
dotze voluntaris, alguns dels quals han estat també usuaris dels serveis que s’ofereixen.

Amb la gent gran, es treballa fonamentalment en quatre projectes:

• Teleassistència. Aquest servei té una part pública que s’ofereix a través d’un conveni amb l’Ajun-
tament i una part privada que finança el mateix usuari. En ambdós casos qui el gestiona és Creu 
Roja Tortosa. És un servei d’atenció domiciliària que dóna una resposta immediata en situacions 
d’emergència a les persones usuàries durant les 24 hores del dia i que es basa a prémer un botó 
per la persona usuària que estableix contacte amb la central d’alarmes de Creu Roja, la qual activa 
els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats del moment. Els voluntaris de Creu 
Roja Tortosa fan seguiment telefònic de les persones que reben aquest servei i visites a domicili.
Vinculat a aquest servei, es fan activitats complementàries per als seus usuaris, ja siguin tipus taller         
(estimulació...) ja sigui festes (festa del Nadal...).
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• Ajudes tècniques, que Creu Roja Tortosa gestiona com a intermediària entre la família i Creu Roja 
Tarragona que és qui té els aparells que es deixaran en préstec a sol•licitud de serveis socials de 
l’Ajuntament o els mateixos de l’organització després d’una valoració de la persona que el neces-
sita.

• Ajudes complementàries per a persones de més de 65 anys. És un servei que s’inicià l’octubre 
del 2012, promogut pel Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad i que consta d’un 
equip d’alimentació o de materials de neteja de la llar, bosses d’aigua calenta o estufes de butà 
o elèctriques, que es gestiona des de Creu Roja Catalunya i que és l’assemblea de Tortosa qui 
ho porta al domicili d’aquestes persones de més de 65 anys de la ciutat que es considera que ho 
necessiten, ja sigui com a propis usuaris o d’altres organitzacions com Cáritas o serveis socials de 
l’Ajuntament.

• SIMAP. S’adreça a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat i a les seves famílies i 
cuidadors. A través d’un dispositiu de localització remota (GPS), es facilita, de manera permanent, 
la localització de la persona i la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la 
posició geogràfica.

Dones víctimes de violència amb les quals s’aplica el programa ATENPRO del qual s’ha parlat a 
l’apartat d’atenció a les dones. Cal afegir, però, que aquest servei té dues vessants: d’una banda, el 
seguiment de la dona víctima de violència a través d’un aparell de telefonia mòbil, que es fa des de 
la central de Creu Roja a Madrid, i, de l’altra, la gestió de l’aparell tant pel que fa a l’entrega com al 
seguiment que es realitza des de Creu Roja Tortosa.

Per poder donar tota aquesta atenció i servei, l’àrea social de Creu Roja Tortosa compta amb una 
persona contractada i moltes persones voluntàries. Es considera molt important des de l’organització 
tenir cura d’aquestes persones que fan possible tota aquesta feina.

Grup d’Esplai Blanquerna és una entitat social sense ànim de lucre que va néixer a Tortosa el 1980 
i que té com a finalitats:

• Afavorir la integració social d’infants i joves amb dificultats personals i/o socials.

• Crear, organitzar i dirigir residències, centres i pisos per acollir infants, joves i adults amb problemà-
tica social.
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• Promoure al territori activitats culturals, educatives, recreatives, esportives... que tinguin a veure amb 
l’educació social.

L’àrea d’actuació és la infància i la família, els joves i els adults, i bàsicament aquells que tenen més 
dificultats.

Actualment, els serveis que gestiona són: la Unitat Dependent Cruïlla (mòdul dependent de la presó 
de Tarragona) amb 16 places–Cruïlla, pisos assistits, 1 pis d’urgència per a dones maltractades, el 
punt Òmnia de Tortosa, activitats de lleure en general (colònies, casals...) i suport a diferents progra-
mes locals de caire social. Disposa de 4 centres amb 7 professionals, 25 voluntaris i moltes persones 
col·laboradores. L’entitat també realitza de manera puntual altres programes relacionats tots ells amb 
l’educació, el lleure o la promoció social de persones amb dificultats socials i risc d’exclusió: suport 
a l’execució de mesures penals alternatives, dinamització sociolaboral, programa de dinamització de 
delegats…

El Casal d’Estiu és un programa que neix el 1989 com a primera experiència a la ciutat a demanda 
d’una associació de veïns per tal de disposar d’alguna oferta ludicoeducativa per ocupar el temps 
de lleure dels infants al llarg de l’estiu. Ja a l’inici la intenció era poder oferir quelcom que arribés a la 
major part d’infants possibles i suposés un vertader recurs social per a les famílies.

El Casal s’ha desenvolupat a diferents indrets de la ciutat segons les circumstàncies, necessitats i 
possibilitats, i ha tingut diferents formats tot i que dins d’un marc comú: la realització d’una sèrie 
d’activitats lúdiques (tallers, sortides, jocs, esports, cuina, excursions…) organitzades i presentades al 
voltant d’un centre d’interès i dutes a terme per un equip de monitors de lleure i voluntaris.

Les colònies o campaments és una altra de les activitats que realitza Blanquerna de manera habitual. 
Es tracta de la convivència durant deu dies de nens i nenes i monitors/ores en un entorn diferent del 
quotidià (envoltats de natura), que permet compartir un conjunt d’experiències de naturalesa molt 
diversa, però molt enriquidores per a tothom. Al llarg d’aquests dies s’organitzen tota una sèrie d’ac-
tivitats: tallers, excursions, gimcanes, activitats esportives, vetllades, jocs… al voltant d’un centre 
d’interès. A part, la convivència durant deu dies en el mateix espai fan de la convivència, els hàbits i 
les normes un recurs educatiu de primer ordre.

L’entitat duu a terme aquestes activitats en coordinació amb els serveis socials municipals i ha parti-
cipat també en els últims anys en el Pla educatiu d’entorn de la ciutat.
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     TEMPS DE LLEURE, CULTURA 
        I ESPORTS
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En aquest apartat ens centrarem en dos àmbits fonamentals, el de la cultura i el de l’esport (activitat 
física) a la ciutat, com a dos sectors vinculats al temps de lleure, alguns cops dins del plantejament del 
lleure de consum i en altres com el lleure d’autogestió i que no requereix transacció econòmica. Una 
part de la població fa ús dels espais públics (places i carrers, parc Teodor González, la vora del riu o la 
via verda) per gaudir del seu temps de lleure, ja sigui fent algun tipus d’activitat física o relacionant-se 
amb altres veïns i veïnes.

Cal assenyalar que, si ens centrem específicament en l’educació en el lleure que estaria relacionat 
amb aquest apartat, ens ha semblat més idoni vincular-lo a l’àmbit de l’educació no formal.

Esports

La pràctica de l’activitat física a Tortosa es realitza en 5 marcs prou ben definits:

1. Municipal, mitjançant TORTOSASPORT.

2. Federat, a través dels clubs i les entitats esportives.

3. Privat, mitjançant gimnasos, escoles de dansa, centres de ioga, etc.

4. Escolar, a través del Pla català d’esport a l’escola.

5. Informal, mitjançant pràctiques no organitzades oficialment.
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Gràfic 27: Serveis esportius municipals per activitats, 2011

Font: Tortosasport

TORTOSASPORT és un organisme autònom municipal; és un instrument que utilitza la Regidoria d’Es-
ports per analitzar, avaluar i complementar de forma continuada el sistema esportiu local i per planifi-
car i gestionar les instal·lacions esportives del municipi.

TORTOSASPORT és una eina de gestió que es va crear el 2007 en substitució del Patronat Municipal 
d’Esports, que dirigia l’esport tortosí des del 1988. Va néixer amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del 
personal (docent, administratiu, de manteniment, de consergeria i tècnic), millorar el control pressu-
postari (incrementant els ingressos i racionalitzant les despeses), planificar a mitjà i llarg termini els 
equipaments esportius existents i promoure’n de nous, i estretir les relacions amb els diferents sectors 
que conformen el clúster esportiu de la ciutat.

La diferència entre el dos organismes no és tant quant a la gestió sinó pel que fa al plantejament. 
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Gràfic 28: Serveis esportius dels principals programes aquàtics municipals, 2011

Font: Tortosasport

Tot i la crisi, la xifra d’usuaris de les activitats físiques municipals continua sent, de llarg, la més impor-
tant de totes les que generen els altres promotors d’activitats de la ciutat.

En aquest moment, l’oferta d’activitats físiques municipals s’emmarca dins de dues tipologies bàsi-
ques: les activitats aquàtiques i les que es desenvolupen en sec. Pel que fa a les aquàtiques, podem 
diferenciar les de piscina coberta a l’hivern i a l’estiu, en ambdós casos tant dirigides com lliures. 
Quant a les activitats en sec, diferenciem, per una banda, les ordinàries de tot l’any i, per l’altra, les 
extraordinàries d’estiu. En el cas de les ordinàries s’ofereix:

• Activitats físiques al gimnàs municipal

• Activitats físiques per a adults a pobles i barris
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• Activitats físiques per a persones grans a pobles i barris

• Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica Esportiva

• Escola Municipal de Rem

En el cas de les d’estiu:

• Campus Multiesportiu

• Campus de Gimnàstica Rítmica Esportiva

• Campus de Futbol

Cal assenyalar la importància de les activitats puntuals que complementen el sistema, que tenen una 
durada d’un o dos dies, que es realitzen fora de les instal·lacions esportives (a l’espai públic) i que 
tenen una importància extraordinària pel nivell de participació produït pel caràcter gratuït. Exemples 
d’aquesta tipologia d’activitats són la Milla Urbana, la Cursa Popular Ciutat de Tortosa i altres.

També hi ha dins d’aquesta categoria d’activitats puntuals les que realitzen les pròpies entitats i a les 
quals TORTOSASPORT dóna suport. Aquestes poden ser competicions federades d’alt nivell com la 
Copa d’Espanya d’Escalada de Dificultat, el Campionat d’Espanya de Rem Ergòmetre o la Cursa del 
Llop, o també activitats solidàries o vinculades a malalties com el càncer, el parkinson o La Marató de 
TV3.

Com hem dit abans, una de les funcions de TORTOSASPORT és la gestió de les instal·lacions espor-
tives municipals. En aquest moment, Tortosa compta amb les següents:

1. L’estadi municipal, construït el 1942, inclou una piscina coberta, dos camps de futbol, una pista d’at-
letisme, un velòdrom i el pavelló de Ferreries.

2. El pavelló de Remolins, construït el 2006, és d’usos múltiples i s’utilitza per fer activitat esportiva sem-
pre que no hi hagi fires.

3. El pavelló poliesportiu del Temple, construït el 2009.

4. A les cinc pedanies, hi ha pistes poliesportives, camp de futbol i piscina descoberta excepte a Vinallop.
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5. Àrea ciclista i galeria de tir de Vinallop.

6. Així mateix, hi ha equipaments esportius associats a diferents barris de la ciutat (Remolins, Sant 
Llàtzer, Santa Clara, Ferreries, etc.) amb funcions esportives, socials i polivalents.

Aquestes instal·lacions són utilitzades per entitats i clubs esportius i per centres educatius a través de 
l’organització i gestió de TORTOSASPORT.

Gràfic 29: Ús instal·lacions esportives municipals, 2011

Font: Tortosasport

En aquest gràfic, podem veure l’ús de les instal·lacions esportives municipals segons la variable dia 
feiner i cap de setmana de la qual resulta l’ús en dies feiners el triple que en cap de setmana.
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Gràfic 30: Serveis esportius anuals per instal·lacions en caps de setmana , 2011

Font: Tortosasport

Si ens fixem en el grau d’utilització segons la instal·lació i en cap de setmana durant el 2011, veiem 
que en més d’un 40% és el pavelló de Remolins, seguit dels camps de futbol en un 30%. No és sor-
prenent que l’àrea ciclista de Vinallop i la sala d’arts marcials siguin les menys utilitzades si tenim en 
compte que aquests són esports minoritaris.

Cal assenyalar que el Club de Rem i el Club de Tennis tenen instal·lacions pròpies.

Hi ha, però, altres instal·lacions públiques, com el camp de Remolins, el propi espai públic (places 
i carrers) o en la utilització irregular d’instal·lacions d’ús convencional, on podem trobar una gran 
quantitat d’activitat física informal, més o menys organitzada però d’autogestió pel que fa a l’espai 
utilitzat. Aquesta pràctica esportiva no sempre es desenvolupa d’una manera desorganitzada sinó 
que pot generar, fins i tot, les seves pròpies lligues de competició. La característica principal i comuna 
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d’aquesta pràctica és la gratuïtat, que possibilita l’accés a qualsevol persona independentment del 
seu nivell econòmic i que sol ser practicada pels sectors de la població amb pocs recursos econòmics 
i en molts casos per minories ètniques o persones d’origen estranger. Així, podem trobar espais on es 
practica l’equabolei pel col·lectiu sud-americà, el criquet pel pakistanès, el futbol sala per l’amazic, el 
futbol per l’amazic i el sud-saharià. Un factor comú en aquests casos és que la pràctica esportiva és 
exclusivament masculina.

El teixit associatiu esportiu (constituït pels clubs i les entitats esportives) és ampli i variat, la qual cosa 
ens permet afirmar, de forma general, que la vertebració de la societat tortosina en l’àmbit de l’esport 
és molt bona, especialment si la comparem amb altres poblacions de característiques similars del 
nostre entorn.

Així mateix, l’oferta esportiva de les entitats és molt variada i diversa, la qual cosa permet encabir-hi 
la major part de la demanda potencial de la ciutat en aquest aspecte. 

En aquest moment, a la ciutat hi ha aproximadament 60 entitats i clubs esportius referenciats a l’annex  
número 1.

Cultura

Centrarem aquest apartat en les infraestructures i els serveis presents a la ciutat des d’on es dinamitza 
la cultura al territori. Aquests poden ser públics o privats.

Els equipaments públics de la ciutat dependents de l’Ajuntament són:

• El Teatre Auditori Felip Pedrell

• El Museu de Tortosa

• La Biblioteca Municipal

El Teatre Auditori Felip Pedrell és un equipament cultural polivalent dotat amb espais diferenciats, 
per tal de poder oferir un ventall prou ampli d’activitats culturals a la ciutat de Tortosa i a tot l’entorn.

Es va construir el 1995 i el conformen dues sales de 662 i 141 localitats, amb els espais escènics, els 
magatzems i els vestidors corresponents. La sala gran constitueix, tant exteriorment com interiorment, 
l’element més significatiu i singular del conjunt.
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El Teatre Auditori de Tortosa és l’equipament d’arts escèniques i música de referència al territori. For-
ma part de la Xarxa de Teatres i Auditoris Públics de Catalunya. Totes les accions que s’hi desenvo-
lupen tenen una transcendència territorial important, ja que es tracta de l’únic equipament escènic de 
les Terres de l’Ebre que ofereix una programació estable de teatre, música, dansa, circ i espectacles 
familiars. Així doncs, des d’aquest equipament s’ofereix una programació estable de teatre anual 
—que va de gener a maig i de setembre a desembre amb una periodicitat mensual, exceptuant els 
mesos d’estiu—, el Festival de Jazz —que s’esdevé cada juliol amb la col·laboració d’Acadèmic— i el 
Festival de Música Felip Pedrell —que des del 2011 ha passat de ser anual a biennal.

Es marquen dos objectius generals: oferir propostes culturals innovadores, d’acord amb la realitat del 
territori, i donar suport als artistes, proporcionant-los els mitjans adequats per difondre la seva feina.

Paral·lelament a la programació estable, el 2010 es van encetar dues noves accions de dinamització 
de les arts escèniques, una per captar nou públic i una altra per donar suport a la producció de nous 
espectacles.

La primera acció consisteix a programar espectacles de formats menys convencionals, adreçats a un 
sector de públic més jove i amb altres interessos. Aquesta s’anomena Nits Golfes, en un horari fixat a 
les 11 de la nit dels divendres en mesos alterns. En aquestes Nits s’ofereixen al públic les disciplines 
escèniques més innovadores i contemporànies, això sí, sempre sota el paraigua de la qualitat i la re-
ferència contrastada.

La segona acció dinamitzadora iniciada va ser el programa de Residències Artístiques. Aquestes es-
tan obertes als grups professionals i amateurs i els objectius són donar suport a la creació dins del 
camp de les arts escèniques i la música, oferir als artistes espais per a l’experimentació i la presenta-
ció de les seves propostes, afavorir el desenvolupament dels processos creatius i facilitar l’intercanvi 
i el debat entre ells.

El Teatre Auditori esdevé el centre neuràlgic de la logística cultural del municipi i el seu ús. Tant per part 
de l’Ajuntament de Tortosa, com del teixit associatiu municipal, és continu i intens, amb la realització 
d’un gran nombre d’activitats culturals que complementen l’oferta d’arts escèniques que ofereix la 
mateixa Àrea de Cultura.

Nombroses associacions sense ànim de lucre, benèfiques o d’interès social del municipi i la majoria 
dels centres d’ensenyament, concertats i públics, hi porten a terme activitats destinades als seus 
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membres, com són conferències, tallers de teatre, jornades, seminaris, assemblees i congressos, 
presentacions de llibres, lliuraments de premis, festivals escolars i de centres de dansa, audicions 
musicals, assajos de corals, etc.

L’Ajuntament de Tortosa, mitjançant una ordenança fiscal, regula els preus del lloguer de les instal·la-
cions, amb exempcions i/o bonificacions del pagament de les taxes a aquestes entitats. Les empreses 
que no es beneficien d’exempcions, per la seva condició lucrativa, satisfan les taxes corresponents en 
funció dels equipaments que sol·liciten.

Una de les activitats que s’ha de destacar, que es porta a terme a les instal·lacions del Teatre Auditori, 
són els cursos de l’Escola Municipal de Teatre, creada el 2010, de la qual parlem a l’apartat d’educa-
ció.

Un dels objectius de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa és procurar el desenvolupament i 
la col·laboració amb diferents entitats i grups amateurs, per organitzar activitats relacionades amb la 
cultura en general.

Entitats i grups amateurs amb els quals col·labora l’Ajuntament:

Òmnium Cultural. Organitza la Mostra-Concurs de Teatre Amateur de les Terres de l’Ebre, adreça-
da a grups del territori. L’espai on es porta a terme és el Teatre Auditori Felip Pedrell i els objectius 
consisteixen a donar suport a tots aquells grups que estan treballant en la producció, la creació o la 
representació de peces teatrals, a la vegada que se’ls estimula i reconeix la feina que desenvolupen.

Banda Municipal de Música de Tortosa. Els membres formen part de l’Associació d’Amics de la 
Banda Municipal de Música de Tortosa, a la qual l’Ajuntament dóna suport econòmic mitjançant una 
subvenció. Ofereix una programació anual de concerts, amb especial rellevància del Concert de Pri-
mavera i el Concert de Santa Cecília, els mesos de maig i novembre. La Banda ofereix altres serveis a 
la ciutat, amb la participació en grans festes i esdeveniments de tipus tradicional. A més a més de la 
seu de la Casa de la Música, espai propi de creació recent i nova planta, la Banda Municipal de Mú-
sica disposa del Teatre Auditori com un lloc de referència indispensable on poder oferir els concerts, 
davant d’una audiència sempre àmplia, diversa i multitudinària.
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Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre del Baix Ebre-Montsià. Aquesta Coordinadora està for-
mada per una desena de grups que fa molts anys que treballen en la formació i el foment del teatre. 
L’Ajuntament convida la Coordinadora a participar en activitats relacionades amb el teatre.

Joventuts Musicals de Tortosa. Aquesta és una associació d’interès social, és l’única de la ciutat que 
organitza concerts i activitats musicals amb periodicitat i la seva tasca està més que reconeguda dins 
de l’àmbit de les Terres de l’Ebre, atès que ha arribat a ser una associació emblemàtica i amb una tra-
jectòria més que contrastada en el foment cultural. Des de la seva creació, l’entitat té una programació 
pròpia de concerts en xarxa, a la qual l’Ajuntament dóna suport econòmic mitjançant una subvenció. 
Així mateix, per realitzar els concerts, es faciliten els espais del Teatre Auditori Felip Pedrell, la infraes-
tructura tècnica necessària i el suport en la difusió de la programació.

Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona. Aquest ens dependent de la Diputació de 
Tarragona ofereix formació reglada en interpretació musical. L’Ajuntament cedeix les instal·lacions del 
Teatre Auditori perquè alumnes i professors facin concerts, a la vegada que li dóna suport en la difusió 
de les activitats, mitjançant la publicació dels concerts a l’Agenda cultural que s’edita mensualment.

Antena del Coneixement de la URV. Aquesta és una xarxa de centres de la URV distribuïts per les 
poblacions del territori de les comarques tarragonines per apropar el coneixement a la societat mit-
jançant la difusió de la cultura, la ciència i la tecnologia. Amb aquesta iniciativa es pretén captar les 
necessitats de cada territori i donar-hi respostes a través de diferents activitats com els cursos de la 
Universitat d’Estiu i les Aules de la Gent Gran, així com de l’organització de conferències i jornades 
al Teatre Auditori Felip Pedrell, que cedeix l’Ajuntament. També es contribueix al desenvolupament 
socioeconòmic de les zones on estan implantades les antenes del coneixement, per promoure també 
la formació i l’interès per la cultura dels seus habitants.

Els programes per a la comunitat educativa es realitzen mitjançant tres empreses privades: Eina 
d’Escola, SL, Transeduca acció educativa i Imaginautes serveis culturals, SL. Aquestes empreses 
tenen una àmplia experiència en l’àmbit de la programació teatral per a centres educatius i ofereixen 
espectacles per a escoles i instituts. L’Ajuntament cedeix l’espai del Teatre Auditori per realitzar totes 
les actuacions programades, a la vegada que vetlla per la qualitat dels espectacles que es represen-
ten. Aquests es coordinen amb la programació estable pròpia, tenint en compte el calendari anual 
d’actuacions destinades al públic infantil.
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Colla de geganters és l’entitat que s’ocupa de gestionar els gegants i el bestiari de la ciutat, que són 
propietat de l’Ajuntament. Des de l’Àrea de Cultura, es vetlla per la conservació d’aquest patrimoni així 
com es col·labora en la gestió de les sortides i actuacions de la Colla. L’Ajuntament formalitza aquesta 
relació a través d’un conveni de col·laboració.

Associació Cultural 4+1 és una associació cultural i musical sense ànim de lucre de la ciutat. S’inicia 
el 1992, any en què van nàixer els Gaiters de l’Aguilot amb la finalitat d’acompanyar el bestiari de la 
ciutat de Tortosa. Amb el temps, la colla es va establir pel seu compte, fet que va donar lloc a l’Associ-
ació Cultural 4+1. La seva ànima ha estat sempre la dolçaina i el tabal, que mantenen el protagonisme, 
però a poc a poc van deixant pas a noves experiències, com les danses o, fins i tot, l’escenificació de 
diferents espectacles.

Amics i Amigues de l’Ebre és una entitat cultural interessada a treballar per les Terres de l’Ebre i a de-
fensar-ne la identitat. D’ençà de la seva inauguració el 1993, el Museu de l’Ebre és el lloc on s’exposa 
el resultat de la feina duta a terme per les comissions dels Amics i Amigues de l’Ebre, unes exposici-
ons de producció pròpia i altres d’intercanvi o cedides per diferents entitats d’arreu dels Països Cata-
lans. L’Ajuntament dóna suport econòmic a aquesta entitat a través de la contractació del conserge 
del Museu.

Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1995 amb 
l’objectiu de reivindicar la recuperació del patrimoni històric de la ciutat. Per tal de promoure’n la recu-
peració i, amb ella, el desenvolupament econòmic i turístic de Tortosa, l’associació organitza múltiples 
activitats lúdiques, culturals i reivindicatives.

El Museu de Tortosa. La transformació urbana de la ciutat a les darreries del segle XIX amb l’ender-
rocament de les muralles, la urbanització dels eixamples i la descoberta d’abundants elements arque-
ològics afavorí el 1900 la creació d’un museu municipal.

Joan Abril, arquitecte municipal, en fou l’impulsor en recopilar les troballes arqueològiques i formar 
una col·lecció de peces que conservava a títol particular. Conjuntament amb Teodor González, diputat 
a les Corts, van propiciar la creació del Museu Arqueològic de la Ilercavònia a Tortosa, inaugurat a les 
antigues escoles de la Mercè. El 1910 es traslladà a l’església de Sant Domènec com a Museu i Arxiu 
Històric fins al 1997.

El nou Museu de Tortosa s’obrí al públic al setembre del 2012 a l’antic escorxador de la ciutat.
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El Museu de Tortosa té com a objectius donar a conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre 
el patrimoni cultural i fomentar la recerca.

El Museu consta de la sala Antoni Garcia destinada a exposicions temporals per difondre el patrimo-
ni cultural i les arts visuals. Una sala amb l’exposició permanent, en la qual els visitants recorren sis 
àmbits, on s’explica la història de Tortosa i el seu territori d’influència, des de la prehistòria fins a l’ac-
tualitat (I Els orígens, II Els ibers, III La Dertosa romana, IV Turtuxa, V Al centre de la Corona d’Aragó i 
VI La Modernitat). S’exposen les peces més representatives de cada període històric procedents de 
la pròpia col·lecció del Museu i altres museus que les han cedit en dipòsit, com és el cas del Museo 
del Prado, el MNAC, el Museu Arqueològic de Tarragona i el Museu de les Terres de l’Ebre. Una sala 
didàctica per realitzar tallers pedagògics.

La Biblioteca Marcel·lí Domingo. Fou inaugurada el 2006 i substitueix les dues petites biblioteques 
públiques (Biblioteca Francesc Oliver de Boteller i Biblioteca Popular) de què disposava fins aleshores 
el municipi de Tortosa. El nou equipament, situat al nucli antic de la ciutat, ha triplicat la superfície des-
tinada a equipament bibliotecari i és ben activa en iniciatives relacionades amb la lectura i la cultura 
per a infants, joves, adults i gent gran. Dedica una part de la seva activitat a fomentar la intercultu-
ralitat infantil i juvenil (i de les famílies) a través de tallers de rondallaires (contacontes), converses de 
voluntariat lingüístic en català, cançoner intercultural, exposicions, etc. Entre les activitats que promou 
per a la població adulta destaquen el Club de Lectura, les presentacions de llibres, les xerrades i les 
conferències, així com la cessió d’espais per a activitats pròpies d’entitats.

La Biblioteca ha estat un equipament fonamental en la dinamització del nucli històric i en la potenci-
ació de relacions de convivència entre diferents col·lectius de la ciutat. La seva dinàmica quotidiana 
l’erigeix com un centre de promoció i facilitador de la cultura, que promociona la igualtat d’oportuni-
tats.

Es reconeixen altres entitats de caràcter cultural referenciades a l’annex número 1 

Altres equipaments i serveis culturals

L’Arxiu Comarcal de Tortosa fou creat per un conveni signat el 1983 entre el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. L’Arxiu s’integra dins la Xarxa d’Arxius 
Històrics Comarcals de la Generalitat de Catalunya i és gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre 
segons competències delegades per la Generalitat el 1991. 
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Està situat a l’edifici renaixentista del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, conegut també com Reials 
Col·legis.

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa és un equipament cultural i porta a terme una im-
portant tasca de difusió de la creació contemporània. El projecte es concreta mitjançant l’organització 
d’exposicions de producció pròpia, la programació estable d’exposicions, els cicles de conferències 
temàtiques i altres activitats de dinamització cultural.

Sales d’exposicions: Sala Antoni Garcia al Museu de Tortosa, Biblioteca Marcel·lí Domingo, Sala d’Ex-
posicions del Palau Oliver de Boteller, La Casa dels Gegants, Centre d’Interpretació del Renaixement, 
Centre d’Interpretació de la Setmana Santa, Catedral Santa Maria Dertosae, Museu de l’Ebre, Taller 
de Cinta Dalmau, Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, Centre Cultural Amics dels Cas-
tells, Patronat Obrer de la Sagrada Família, El Raval de l’Art.
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          MEDI AMBIENT
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Breu descripció ambiental i paisatgística del territori

Les Terres de l’Ebre s’estructuren al voltant de quatre sistemes muntanyosos (massís dels Ports —que 
alberga les màximes elevacions de la regió—, les serres de Cardó, Tivissa, Montsià i Pàndols i Cavalls) 
vertebrats per la vall inferior del riu Ebre que desemboca a la mar Mediterrània a través de l’extensa 
planura deltaica. A la terra plana és on es troba la gran majoria de les zones cultivades del territori i 
on històricament s’han assentat els principals nuclis habitats, i per la qual han transitat les principals 
vies de comunicació.

Els sistemes muntanyosos de les Terres de l’Ebre, la majoria, es troben inclosos en alguna figura de 
protecció ambiental (Parc Natural dels Ports i zones del Pla Especial d’Interès Natural, de la Xarxa 
Natura 2000 i d’Especial Protecció per a Aus). També s’integren en figures de protecció ambiental part 
del terrenys de la planura deltaica, integrats al Parc Natural del Delta de l’Ebre i zones del Pla Especial 
d’Interès Natural, de la Xarxa Natura 2000 i d’Especial Protecció per a Aus). Diversa i extensa protec-
ció ambiental, internacionalment reconeguda, que defineix les Terres de l’Ebre com un lloc natural-
ment determinat per l’elevada diversitat d’ecosistemes, paisatges, hàbitats i espècies de fauna i flora.

Des de la perspectiva de la conservació de la biodiversitat, també mereix especial atenció part de la 
terra plana que alberga gran part de les zones cultivades de les Terres de l’Ebre. Molts dels cultius del 
territori (oliveres, ametllers, vinya i horta) constitueixen zones d’alimentació i caça d’espècies impor-
tants (mamífers, limícoles, túrdids, rapinyaires, etc.) que tenen als hàbitats naturals limítrofs les seves 
zones de refugi i cria. En aquest context, destaquen les oliveres per ser l’espècie vegetal cultivada 
més comuna, important, estesa i present a la zona des de temps immemorials gràcies a la longevitat 
natural d’aquesta planta. El valor de l’arbre de l’olivera és indiscutible, tant des del punt de vista de la 
biodiversitat genètica, com també des del punt de vista cultural, etnològic i econòmic. D’altra banda, 
les plantacions d’oliveres actuen com a corredor biològic que esmorteeix la transició d’espècies ani-
mals entre els espais protegits i els espais humanitzats.

El riu Ebre travessa les Terres de l’Ebre amb un recorregut de 136,2 km, amb un cabal aproximat al 
seu pas per Tortosa de 13.300 hm³/any (segons la mitjana de la sèrie 2000-2003) i entra per la regió 
nord-est (regulant el curs pels embassaments de les centrals hidroelèctriques de Riba-Roja i Flix). El 
riu travessa aquest sector nord fins a arribar a l’Assut del municipi de Xerta, des d’on naixen els dos 
canals de reg més importants de les Terres de l’Ebre, que han de ser considerats com el veritable ori-
gen del actual delta agrari. A partir d’aquest punt, el riu transcorre, entre altres municipis, entre Tortosa 
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i Amposta per entrar a formar part de la formació deltaica i la desembocadura. Moltes de les especies 
d’ictiofauna presents als diferents trams de l’Ebre estan recollides a la Directiva Hàbitats Europea. 

El terme municipal de Tortosa s’ubica fonamentalment en terra plana, travessat pel pas del tram es-
tuari del riu Ebre, i a grans trets encaixonat entre els sistemes muntanyosos del massís dels Ports i la 
serra de Cardó. En conseqüència, els paisatges humanitzats i ambientals que determinen la fisonomia 
de l’entorn natural de la comunitat de Tortosa són els següents:

• Paisatge de les serres. Imponent panoràmica del massís dels Ports i accés a paisatges d’elevada 
biodiversitat amb pocs assentaments humans, petits i compactes, amb nombroses masies en avançat 
estat de degradació arquitectònica i construccions de pedra seca.

• Paisatge de les planures interiors. Caracteritzat pel domini absolut del cultiu de l’olivera, amb marges 
i construccions de pedra seca que defineixen l’estructura del paisatge.

• Paisatge de les terrasses fluvials. Caracteritzat pels cultius d’horta, els canals de reg i les sèquies, i 
zones ben conservades de bosc de ribera, especialment a les illes de l’Ebre.

D’altra banda, la centralitat de Tortosa a les Terres de l’Ebre facilita l’accés de la comunitat (a menys 
de 40 minuts de distància en cotxe) a altres paisatges característics de la idiosincràsia del territori:

• Paisatge d’altiplans. Determinat per cultius de secà que conformen mosaics agroforestals on pre-
dominen les vinyes, les oliveres i els ametllers estructurats mitjançant brancals que se superposen a 
les corbes de nivell, la presència de gran nombre d’elements d’arquitectura tradicional de pedra seca 
i petites hores irrigades per sínies.

• Paisatge de les planures litorals. Caracteritzat per la presència de penya-segats baixos amb presèn-
cia de cales originades per la finalització de torrents. Domina el cultiu de l’olivera i del garrofer, sempre 
acompanyats per marges i altres elements d’arquitectura tradicional de pedra seca.

• Paisatge del delta de l’Ebre. Avui dia aquest paisatge es caracteritza pel predomini absolut de camps 
d’arròs i d’una estructura agrària generada per canals, sèquies, desguassos i cordons. Els hàbitats 
naturals d’aquesta zona, amb una elevada i singular biodiversitat, es conserven bé al voltant de les 
llacunes i els extensos arenals i sistemes dunars.
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Compromís local amb les polítiques de sostenibilitat

Des de fa anys, les administracions locals de les Terres de l’Ebre realitzen esforços amb l’objectiu de 
millorar els vectors ambientals dels seus respectius àmbits competencials. Aquests esforços també 
estan vinculats amb la creixent sensibilització de la població i, per tant, s’han vist reforçats pels mo-
viments socials que en els darrers anys s’han articulat a l’entorn del debat de les diferents polítiques 
estructurals, com la hidrologia o l’energia. En tot cas, l’acció municipal en matèria mediambiental es 
centra en el desenvolupament i aprofundiment de les competències locals en aquesta matèria.

Un altre tret significatiu de les actuacions locals en matèria ambiental és el nivell de concentració 
amb el qual s’enfronten. És a dir, els municipis han cercat solucions més enllà del que és estrictament 
municipal i moltes de les actuacions s’han emprès a escala supramunicipal i comarcal. En aquest 
context, el paper dels consells comarcals o la constitució de consorcis de caràcter supramunicipal 
han estat clau en la gestió òptima de determinats vectors ambientals com la sostenibilitat, la gestió 
dels residus, la gestió del sanejament municipal, la gestió forestal i la conservació de la biodiversitat i 
la gestió energètica municipal.

La sostenibilitat

Actualment, Tortosa és un dels 30 municipis de les Terres de l’Ebre adherits a la Carta Alborg, ja que 
n’ha redactat i aprovat l’Agenda 21. I des del 2004, el municipi de Tortosa està integrat al Pla director 
de sostenibilitat comarcal.

La redacció de l’Agenda 21 de Tortosa s’inscriu en la fase de diagnosi estratègica del Pla d’acció lo-
cal per a la sostenibilitat (PALS) de Tortosa. Partint de la descripció i l’anàlisi de la situació actual del 
municipi, es realitza una diagnosi de la situació actual i de les tendències observades en el seu con-
junt, posant èmfasi a l’enfocament territorial i ambiental que es considera clau a l’hora d’interpretar el 
desenvolupament de Tortosa amb criteris de sostenibilitat.

La gestió dels residus municipals

La gestió dels residus a Tortosa avui presenta resultats molt eficients a causa del model implantat de 
recollida selectiva (illes de contenidors completes amb les cinc fraccions: paper, envasos, vidre, orgà-
nica i rebuig) i, molt especialment, a les campanyes de comunicació i sensibilització associades. Des 
del 2006, la gestió dels residus municipals de les fraccions de selectiva a la ciutat de Tortosa s’articula 
mitjançant el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Baix Ebre.
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La gestió del sanejament municipal

La depuració de les aigües residuals és una competència que el Consell Comarcal del Baix Ebre té 
atribuïda, per delegació municipal, des del 1997. El programa de sanejament de les aigües residuals 
municipals és el referent de planificació del sanejament de Catalunya. En l’àmbit de Tortosa, el seu 
desenvolupament està totalment completat amb el funcionament del sistema de sanejament local.

La gestió forestal i la conservació de la biodiversitat

Al municipi de Tortosa, existeix una Agrupació de Defensa Forestal que, coordinadament amb l’Admi-
nistració autonòmica, executa obres de millora i construcció de camins i pistes forestals, construcció 
de punts de reserva d’aigua i tallafocs.

En relació amb la gestió de la diversitat, d’usos i de recursos naturals, l’Ajuntament de Tortosa s’ha 
organitzat en altres administracions locals al voltant de la constitució d’un consorci de gestió dels es-
pais naturals que integra zones pertanyents a la Xarxa Natura 2000.

La gestió energètica municipal

El municipi de Tortosa es troba sota el paraigua de l’Agència Local de l’Energia del Baix Ebre, amb 
la funció principal de fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, així com promocionar l’ús d’energies  
renovables i de tecnologies de cogeneració.
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   COMUNITAT I FASES DE LA VIDA HUMANA
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Temes de particular rellevància tractats globalment. La comunitat des de la pers-
pectiva de les quatre fases de la vida humana.

Admetent per endavant que hom pot considerar molts temes de particular rellevància tractats global-
ment al territori, en aquesta monografia ens centrarem en un d’ells, motivat pel grau de coneixement 
del procés i per la rellevància que es considera que té en la convivència a la ciutat, que és el tema que 
ens ocupa.

En el conjunt de la monografia, tant a la part objectiva com a la subjectiva, hem fet referència a les 
franges d’edat determinades pels cicles vitals. Hem al·ludit a la infància, la joventut, els adults i la gent 
gran d’una manera directa, però sense centrar l’atenció en aquest aspecte, sinó en la temàtica que es 
tracta en aquell moment. Així, podem trobar la realitat demogràfica presentada en franges d’edat, es 
parla de la infància i la joventut vinculada a l’àmbit de l’educació, etc.

Ens ha semblat, però, oportú fer un esment especial a aquestes fases de la vida vinculant-lo a un pro-
grama concret que, per l’enfocament i plantejament, pot resultar l’embrió d’una nova forma de treballar 
al territori per projectes de ciutat consensuats i creats conjuntament amb els tres protagonistes. I, més 
encara, si prenen en consideració els resultats recollits en la monografia subjectiva en què des dels tres 
protagonistes (ciutadania, recursos tècnics i polítics) coincideixen a posar de manifest la importància, 
per millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa, d’articular conjuntament els plantejaments, els 
propòsits, els objectius i les necessitats detectades en aquest programa.

Aquest programa s’anomena Programa municipal d’acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 
6 i 16 anys i les seves famílies.

Programa municipal d’acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 
anys i les seves famílies

Com es pot veure ja al títol, es tenen en compte tres etapes de les esmentades anteriorment, la infàn-
cia, la joventut i les persones adultes. Tot i que es concreta a la franja de 6-16 anys, és necessari dir que 
a les famílies estan presents els germans i germanes d’aquests que pertanyen a altres franges d’edat i, 
per tant, és des dels zero anys que formen part del conjunt de persones ateses o tingudes en compte a 
través d’aquest Programa. De la mateixa manera, les famílies estan compostes per persones de totes 
les franges d’edat, no gratuïtament algunes persones involucrades en el Programa parlen que abraça 
tota la població de 0 a 99 anys.
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A la ciutat de Tortosa, tant les administracions com les entitats participants consideren que actualment 
la realitat social del municipi requereix actuacions conjuntes i de treball en xarxa, adreçades a infants 
i joves de 6 a 16 anys i les seves famílies, especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social 
i en una situació socioeconòmica precària. Davant d’aquesta necessitat, es construeix conjuntament 
el Programa municipal d’acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves 
famílies.

Aquest Programa es basa en un enfocament metodològic que propicia encetar un procés de construc-
ció de treball conjunt, implicant els diferents agents socials, els centres educatius, les associacions, 
les entitats i l’Administració de la ciutat de Tortosa, seguint una part de l’ideari i els plantejaments meto-
dològics del Pla educatiu d’entorn del qual hem parlat al capítol d’educació i que s’incorpora a la ciutat 
sota el paraigua del Programa 6-16. En el marc d’aquest Programa, es pretén diluir el protagonisme de 
totes les parts per tal de donar-ne al treball comunitari. A la vegada, la manca de recursos, produïda 
per la conjuntura econòmica, fa recaure la possibilitat de tirar endavant les diferents actuacions del 
Programa en la figura del voluntariat que s’hi promou.

Una particularitat d’aquest Programa és que es construeix tenint en compte tot allò que ja existeix al 
territori, fent-ho visible, potenciant-ho, generant sinergies i coneixement mutu, a la vegada que posa de 
manifest aquelles necessitats no tractades per ningú i busca la manera de treballar-les.

Objectius del Programa

Objectius generals. 

S’espera que a través d’aquest Programa:

• Es pugui aconseguir articular una acció educativa integrada entre l’Administració, el món associatiu 
i la resta d’agents educatius del municipi per tal de generar una dinàmica de treball que faciliti que el 
municipi resulti un tot educatiu en els tres àmbits d’incidència, educació formal, informal i no formal per 
tal que Tortosa esdevingui ciutat educadora.

• Aquesta acció educativa promogui la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’educació intercul-
tural, dinamitzant i potenciant actuacions conjuntes entre centres educatius, famílies, Administració i 
entitats.

• Es pugui promoure l’èxit escolar i l’aprenentatge fora de l’àmbit formal.
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Objectius específics

1. Millorar l’èxit escolar. Incentivar i donar suport a la promoció de l’èxit escolar de tot l’alumnat, espe-
cialment aquells amb menys recursos, amb risc d’exclusió social i amb mancances de competències 
parentals. Actuacions que afavoreixin l’èxit escolar de tot l’alumnat, proporcionant recursos que millo-
rin l’eficàcia dels centres educatius i facilitin l’acceleració dels aprenentatges.

2. Igualtat d’oportunitats/activitats extraescolars. 

Fomentar l’aprenentatge més enllà de l’escola. Oferir activitats que fomentin l’educació intercultural i 
la cohesió social. Oferir actuacions que fomentin la participació de l’alumnat. Avançar en l’establiment 
d’un sistema d’igualtat d’oportunitats que previngui i eviti la marginació i discriminació social. Potenciar 
l’educació inclusiva per reduir desigualtats.

3. Incrementar la implicació familiar en el procés educatiu. Incrementar els vincles entre les famílies, 
els centres educatius, les entitats de l’entorn i la resta d’agents educatius.

4. Millorar l’eficàcia i l’eficiència del treball conjunt i coordinat entre els agents implicats en el pro-
jecte.

Beneficiaris

Infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies que presentin situació econòmica precària, risc d’ex-
clusió social i/o carència en competències parentals. A més, seran preferents les famílies amb algunes 
de les condicions següents: família nombrosa, monoparental, que hi hagi algun membre discapacitat 
i/o dependent, nouvingudes i famílies que es troben en situació d’atur sense subsidi.

Mentre els objectius específics 1 i 2 tenen com a destinataris la infància i la joventut, els 3 i 4 s’ocupen 
de les persones adultes, tant com a famílies o com a professionals tècnics públics i privats implicats 
en el Programa.

Agents implicats en el Programa

Motivat per la desaparició dels fons econòmics que l’Ajuntament de Tortosa rebia del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat pel Pla educatiu d’entorn, es planteja, des de l’inici del disseny del 
Programa i fruit de la creació d’espais de treball conjunt entre recursos tècnics a la ciutat, la possibilitat 
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• Activitats extraescolars esportives: oferir recursos que possibilitin la participació de l’alumnat que 
no sol participar en les activitats esportives. Oferir estratègies per possibilitar la pertinença a una or-
ganització esportiva i gaudir d’aquest tipus d’oferta educativa, atès que fomenta i enforteix el sentit de 
pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.

• Activitats extraescolars artisticoculturals: oferir recursos que possibilitin la participació de l’alumnat 
que no sol participar en les activitats artístiques i culturals. Oferir estratègies per possibilitar la pertinen-
ça a una organització cultural i gaudir d’aquest tipus d’oferta educativa, atès que fomenta i enforteix el 
sentit de pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.

• Activitats extraescolars lúdiques: oferir recursos que possibilitin la participació de l’alumnat que no 
sol participar en les activitats ludicoeducatives. Oferir estratègies per possibilitar la pertinença a una 
organització d’educació en el lleure i gaudir d’aquest tipus d’oferta educativa, atès que fomenta i enfor-
teix el sentit de pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.

• Activitats extraescolars de vacances. Nadal-estiu: oferta d’activitats que complementin la formació 
de l’alumnat durant els períodes no escolars i fomentin la interculturalitat i la cohesió social. Oferir re-
cursos que possibilitin la participació de l’alumnat que no sol participar en les activitats ludicoeducati-
ves. Oferir espais de convivència rics i plurals.

• Comissió de treball/coordinació de les activitats sobre aprenentatge extraescolar: potenciar el tre-
ball conjunt, en xarxa. Establir mecanismes de seguiment, control i millora contínua de les actuacions 
relacionades amb el foment de l’aprenentatge més enllà de l’escola. Establir decisions consensuades.

Incrementar la implicació familiar en el procés educatiu:

• Espai familiar i Espai jove: facilitar aquella formació que les famílies necessiten per afavorir la plena 
integració social i una òptima atenció als fills. Facilitar l’èxit escolar i social del col·lectiu jove amb ma-
jors dificultats econòmiques, socials, familiars, educatives...

• Llengua i alfabetització: espais de convivència i elements per formar les famílies en un marc que afa-
voreixi l’ús de la llengua catalana, el coneixement de l’entorn, l’educació intercultural, la cohesió social 
i la integració social.

• Transició escola treball: eines per facilitar l’orientació i l’ajut necessari per a una adequada inserció 
laboral de l’alumnat, en especial el que pot tenir més dificultats (fracàs escolar, nouvinguts...).
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• Comunitats d’aprenentatge: actuacions de promoció de la participació i vinculació activa de totes 
les famílies amb l’escola i l’entorn i aquelles actuacions que afavoreixin l’èxit escolar i social dels seus 
fills/de les seves filles.

• Ús social d’espais escolars: actuacions que promoguin la suma i l’optimització de recursos i ins-
tal·lacions presents a la zona.

• Comissió de treball/coordinació de les activitats de la implicació familiar: potenciar el treball 
conjunt, en xarxa. Establir mecanismes de seguiment, control i millora contínua de les actuacions 
relacionades amb l’increment de la implicació familiar en el procés educatiu. Establir decisions con-
sensuades.

Resultats esperats

• Millora de les competències acadèmiques de tot l’alumnat participant. Adquisició d’hàbits i tècni-
ques d’estudi. Incentivar els aprenentatges escolars i les actuacions de suport a la integració escolar. 
Establir recursos per fomentar la participació de l’alumnat en les activitats escolars. Proporcionar 
recursos que milloren l’eficàcia dels instruments educatius i que faciliten l’acceleració dels aprenen-
tatges. Garantir la igualtat d’oportunitats.

• Afavorir l’aprenentatge més enllà de l’escola. Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una 
educació inclusiva per reduir desigualtats en l’accés a les activitats, per garantir la igualtat d’oportuni-
tats i per afavorir la participació de tot l’alumnat a les diferents activitats que ofereix l’entorn. Potenciar 
els espais de convivència, interculturalitat i compromís cívic. Promoure la participació i interrelació 
entre infants, joves i famílies.

• Proporcionar la informació necessària i orientar les famílies amb dificultats per assolir èxit social. 
Millorar les competències escolars–familiars per tal d’afavorir l’èxit escolars dels seus fills i la seva 
integració social. Dotar de recursos les famílies amb especial dificultat socioeconòmica. Complemen-
tar el procés d’acollida de les persones nouvingudes. Contribuir a evitar l’exclusió social dels més 
desfavorits.

Organigrama del Programa

Per tal de tirar endavant el Programa a la ciutat, els diferents agents implicats s’han organitzat en co-
missions de treball, cadascuna de les quals s’ocupa d’un dels tres àmbits en concret, assegurant que 
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a cadascuna hi hagi una presència equilibrada de recursos tècnics públic i privats. Hi ha dues comis-
sions més que incorporen membres de les tres comissions anteriors. Una d’elles s’ocupa de treballar 
tot el que fa referència al voluntariat i l’altra, que s’anomena comissió operativa, i que està formada per 
un representant de cadascuna de les altres quatre comissions a la vegada que per un representant de 
cada institució implicada, és la responsable de materialitzar tots els aspectes més globals del Progra-
ma dels quals no s’ocupen cadascuna de les altres quatre comissions i que tenen a veure amb temes 
d’àmbit legal, aspectes econòmics, organització de tasques, formació... Per últim, està la comissió 
de representants amb un enfocament més polític que té una funció formal de relacions institucionals i 
d’aval de tot el treball tècnic.

Figura 3: Organigrama del Programa 6-16

Font: Programa 6-16



163
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

Altres aspectes que cal considerar pel que fa a joventut

En els últims 15 anys, l’arribada de població estrangera a Catalunya ha representat un 80% del crei-
xement poblacional experimentat. Això ha comportat un augment demogràfic i un rejoveniment de la 
piràmide poblacional, ja que la major part dels nous i noves residents són persones joves. D’aquesta 
manera, avui dia, a la franja d’edat jove (de 15 a 29 anys), el percentatge de població estrangera es 
situa en un 25%, 10 punts per sobre de la mitjana catalana. Cal dir, també, que a Catalunya la immi-
gració juvenil se situa 8 punts per sobre de la mitjana estatal i que, al contrari del que molts creuen, es 
distribueix homogèniament per tot el territori.

Segons un estudi que va publicar a l’abril del 2012 la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Ca-
talunya sobre joves d’origen immigrant a Catalunya, Tortosa compta amb un percentatge de població 
jove d’origen estranger d’un 29,7% i que, juntament amb les comarques de Girona, les Terres de l’Ebre 
són la demarcació que (percentualment) acull un major nombre de joves estrangers. Aquest estudi es 
va realitzar per tal de conèixer la realitat dels joves en major profunditat i d’aquesta manera poder ela-
borar polítiques juvenils més adequades a la realitat dels joves catalans emmarcades al Pla nacional 
de joventut (2010-2020). Des del Departament esmentat, es posa de manifest la necessitat de millorar 
la gestió de la diversitat.

Recursos públics existents per als joves

Des de l’Ajuntament de Tortosa, i concretament des de l’Àrea de Joventut, es troba vigent el Pla local 
de joventut (2012-2015), que s’emmarca en el Pla nacional de joventut (2010-2020), el qual marca 
les directrius i les línies de treball en referència a l’àmbit juvenil. Dins les línies d’actuació, es troben 
aquests 7 eixos que s’han de treballar: educació, treball, habitatge, salut i esport, cultura, participació 
i la cohesió social. Les accions que s’hi plantegen es desenvoluparan tenint en compte els 4 criteris 
rectors de la metodologia, tal com estableix el PNJC 2010-2020:

-Integral. Treball transversal, en xarxa, interdepartamental i interinstitucional.

-Transformació. Principi d’igualtat. Treballar per la no-discriminació per raó de gènere, social, econò-
mic, origen...
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-Participació. Foment de la participació de tots els agents socials i afavorir-la a través del màxim de 
canals possibles.

-Qualitat. Polítiques de proximitat amb criteris d’avaluació establerts.

Associacions Juvenils de Tortosa

Referenciades a l’annex número 1

Altres aspectes que cal considerar pel que fa a gent gran

Si ens fixem en la piràmide demogràfica de la ciutat, ens adonem que el 24% de la població de Tortosa 
té més de 60 anys, de la qual el 10,3% en té més de 75. Si ens fixem en la variable nacionalitat, podem 
dir que en el cas de la població de nacionalitat espanyola les persones de més de 60 anys representen 
un 29,1%. Del total de persones de nacionalitat estrangera, les que tenen més de 60 anys representen 
un 4,1%, exactament un 3,3% d’entre 60 i 74 anys i un 0,8% de 75 i més.

Del col·lectiu de la gent gran, se n’ha parlat específicament a l’apartat de socioassistencial a causa 
que és en l’àmbit de l’assistència, la dependència i la malaltia crònica on podem trobar els programes 
més específics dirigits a aquest sector de població.

Tot i així, cal anomenar altres aspectes que tenen a veure amb aquest col·lectiu i no necessàriament a 
l’àmbit de l’assistència. Així ens trobem amb:

Consell Municipal de la Gent Gran. El Consell Municipal de la Gent Gran de Tortosa es va crear el 
1984. Es tracta d’un organisme consultiu i de treball que depèn de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajunta-
ment de Tortosa.

El Consell es reuneix, com a mínim sis cops a l’any, cada dos mesos. Formen part del Consell totes les 
associacions i residències de gent gran del municipi. Cada entitat té dos representants que acudeixen 
a les reunions que organitza el Consell.

Actualment, hi són representats vuit casals de jubilats de Tortosa i l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Jesús, pedanies i 2 residències de gent gran.
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A les reunions es coordinen, programen i organitzen iniciatives de caràcter cultural, recreatiu i assis-
tencial de manera que es pugui arribar al major nombre de jubilats possible. Col·laboren amb altres 
associacions. Es debaten temes de l’interès d’aquest col·lectiu. Informen de tot tipus de temes que 
els puguin interessar. Es recullen les demandes del col·lectiu per millorar la ciutat i es traslladen al de-
partament corresponent de l’Ajuntament.

Arreu de Catalunya, i en concret a la ciutat, ens trobem amb els anomenats Casals de la Gent Gran. 
Els Casals de Gent Gran són equipaments cívics dependents del Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat, orientats al benestar de la gent gran. Promouen el civisme, les relacions 
personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seva participació social i comunitària. 
A Tortosa, tenim el Casal de la Gent Gran de Ferreries.

Associacions de Gent Gran

Referenciades a l’annex  número 1
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