
 
 
 
  

Local      

Joventut 
Tivissa

201

Ajuntament de Tivissa

Pla     
Local      

de 
Joventut 

Tivissa 

2017-2020 

Ajuntament de Tivissa 



 

Pla Local de Joventut Tivissa  
2017 - 2020 

1 

 
 

 
 

Índex 
 
 

1. Presentació .................................................................................................................. 2 

2. Diagnosi ....................................................................................................................... 2 

  2.1. Anàlisi de les polítiques de joventut ..................................................................... 2 

  2.2. Anàlisi de la realitat juvenil ................................................................................. 15 

  2.3.Conclusions ......................................................................................................... 25 

3. Criteris metodològics ................................................................................................. 28 

DISSENY D’EXECUCIÓ ................................................................................................... 30 

4. Objectius estratègics i operatius ............................................................................... 30 

5. Pla d’acció: ................................................................................................................ 32 

6. Temporalització ......................................................................................................... 36 

7. Recursos ................................................................................................................... 37 

  7.1. Recursos humans .............................................................................................. 37 

  7.2. Recursos financers ............................................................................................. 39 

  7.3. Recursos funcionals (instal·lacions municipals)................................................. 39 

8. Pressupost ................................................................................................................. 43 

9. Avaluació ................................................................................................................... 44 

 
  



 

Pla Local de Joventut Tivissa  
2017 - 2020 

2 

 

1. Presentació 

 

 

El Pla Local de Joventut, emmarcat en 

la línia traçada pel Pla Nacional de 

Catalunya i per les Polítiques de 

Joventut de Catalunya 2010-2020, 

pretén ser una eina per impulsar i 

coordinar les polítiques de joventut al 

municipi.  

 

Tivissa, ja comptava amb un Pla Local 

de Joventut, i aquest document pretén 

ser una eina que serveixi per traçar i 

concretar les línies a seguir en les 

polítiques de joventut del municipi de 

Tivissa durant els propers quatre anys,  

 

El Pla Local de Joventut és una eina de 

planificació estratègica que marca en 

grans línies les prioritats en les que es 

vol intervenir en matèria de joventut, 

tenint en compte les problemàtiques i 

necessitats detectades.  

 

 

 

L’objectiu del Pla es treballar per 

desenvolupar polítiques integrals i 

coordinades per aconseguir la igualtat 

d’oportunitats i la capacitat de les 

persones joves a desenvolupar el seu 

propi projecte de vida de manera 

autònoma, com a base de la societat 

del futur.  

 

Les transformacions socials canviants i 

el context actual condicionen de forma 

especial els joves, que són un dels 

col·lectius que pateixen de manera més 

accentuada els efectes de la crisi 

econòmica, i davant aquesta situació, 

cal prestar més atenció a les polítiques 

de joventut.  

 

L’Ajuntament de Tivissa pretén treballar 

de forma transversal des de totes les 

àrees i regidories, per tal de 

desenvolupar polítiques que incideixin 

en tots els àmbits de la vida dels joves.  
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2. Diagnosi 

2.1. Anàlisi de les polítiques de joventut 

2.1.1 Administració pròpia 

En aquest apartat es reflecteixen les actuacions i programes desenvolupats 

transversalment per la nostra administració que poden beneficiar als joves del nostre 

municipi.  

- Cursos d’informàtica 

Cursos d’informàtica a les instal·lacions municipals, amb la col·laboració de la 

Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.  

Aquest cursos són de caràcter gratuït, dirigits a persones sense o amb poca 

experiència en el món de les TIC, especialment ús dels ordinadors, internet, correu 

electrònic, tauletes, smartphones i xarxes socials.  

Informació dels cursos i exàmens per l’obtenció del certificat ACTIC que es promouen 

des del Telecentre del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

 

- Ajuts econòmics per al naixement o adopció de fills  

L’Ajuntament de Tivissa, amb l’objectiu de mantenir el nivell de població i ajudar a les 

famílies del municipi de Tivissa, atorga una subvenció de 1.000 € a les famílies que 

han tingut o adoptat un fill.  

 

- Ajuts transport escolar 

Existeix un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la 

Ribera d’Ebre per al cofinançament del transport escolar als alumnes del municipi de 

Tivissa que realitzen estudis a l’IES Julio Antonio de Móra d’Ebre.  

 

- Ajuts econòmics a les famílies per adquirir els llibres escolars d’ensenyament 

obligatori (Primària i ESO) 

L’Ajuntament de Tivissa per fer costat a les famílies i col·laborar en l’educació dels 

alumnes del municipi de Tivissa, finança la totalitat de les despeses d’adquisició dels 

llibres de text escolars d’ensenyament obligatori.  

 

- Ajuts econòmics a les empreses i empresaris individuals per promocionar 

l’ocupació 

L’Ajuntament de Tivissa, per potenciar i incentivar la creació de llocs de treball al 

municipi, i alhora, l’ocupació dels seus veïns, concedeix subvencions per les 

contractacions i l’autoocupació de veïns del municipi per fomentar la implantació 
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empresarial i l’ocupació al municipi de Tivissa, al polígon industrial el Molló i a la zona 

MIDIT. 

 

- Ajuts econòmics per realitzar activitats de caràcter cultural, recreatiu i de lleure 

L’Ajuntament de Tivissa, concedeix subvencions per fomentar l’associacionisme, la 

difusió cultural i la celebració d’activitats al municipi.  

 

- Ajuts econòmics per a realitzar activitats esportives 

L’Ajuntament de Tivissa, concedeix subvencions per fomentar l’esport i organitzar 

activitats esportives al municipi.  

 

- Ajuts per a la rehabilitació de façanes 

L’Ajuntament de Tivissa, finança el 100% del impost ICIO en les obres de rehabilitació 

de façanes antigues del municipi.  

 

- Revista Municipal 

Revista local de caràcter municipal, formada per un equip de redacció jove i dinàmic.  

El contingut de la revista conté en elevat percentatge informació local, com articles 

informatius, recull d’activitats culturals i turístiques, opinió política, etc. Per una altra 

banda, inclou informació d’interès general sobre temes de salut, psicologia, educació, 

medi ambient, geologia, etc.  

 

- Pàgina web municipal 

L’Ajuntament de Tivissa, disposa d’una web municipal, que aquest any 2017 serà 

actualitzada i renovada per adaptar-se als canvis i les necessitats dels seus usuaris.  

Durant aquesta anualitat, també disposarem d’una nova web municipal de turisme, 

també actualitzada i adaptada d’acord amb la necessitats de la societat.  

 

Aquestes eines pretenen ser mitjà de comunicació útil, amb informació d’interès 

municipal i turística.  

Destaquem la presència d’informació relacionada amb l’accés a borses de treball, 

cursos de formació, borsa d’habitatge comarcal, actualitat i activitats culturals.  

 

- Xarxes socials 

L’àrea de turisme de l’Ajuntament de Tivissa, disposa d’una pàgina de Facebook per 

promocionar la destinació turística.  
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El passat 2016, es va crear un compte nou de Facebook i Twitter anomenat 

InfoTivissa, amb l’objectiu de facilitar informació als veïns i veïnes de Tivissa sobre 

ofertes de treball, formació, ajuts i subvencions, emergències i altres.  

 

- Pregons per correu electrònic 

L’Ajuntament de Tivissa disposa del servei d’enviament de pregons per correu 

electrònic, adreçat a tota la població, amb l’objectiu d’oferir un mitjà de comunicació 

alternatiu per informar i compartir informació d’interès general pels veïns i veïnes del 

municipi.  

Aquest servei està especialment destinat a joves que treballen o viuen fora del 

municipi.  

A 31 de desembre de 2016, tenim 275 persones registrades a aquest servei.  

 

- Cursos de natació durant la temporada d’estiu 

L’Ajuntament de Tivissa s’encarrega de gestionar el funcionament de les piscines 

municipals situades a Tivissa i al nucli de població de Darmós, obertes al públic des 

del 24 de juny fins a l’11 de setembre.  

S’organitzen cursos de natació educativa per a nens/es de 2 a 6 anys, natació infantil 

de 7 a 11 anys, natació per adults i gent gran i l’activitat de gimnàstica aquàtica 

destinada especialment a joves i adults.  

Per al correcte funcionament de les piscines i de les activitats que s’hi realitzen, 

l’Ajuntament contracta personal per cobrir els diferents llocs de treball ocasionals. 

Aquests llocs de treball, d’acord amb la titulació requerida corresponent, són ocupats 

majoritàriament per joves de la població.  

 

- Parc de Nadal 

L’Ajuntament de Tivissa, amb l’objectiu de proporcionar un espai tancat amb activitats 

per a infants i joves durant les vacances escolars de Nadal, organitza el Parc de Nadal 

a les instal·lacions del Casal Cultural.  

Hi participen diferents entitats municipals, organitzant jocs i activitats per a tots els 

usuaris.  

 

A banda, un grup de joves del municipi d’entre 22 i 26 anys, s’encarrega de vigilar les 

instal·lacions durant les hores d’obertura del parc i realitzar activitats (creació de 

fanalets de reis, maquillatge i pintura, manualitats i altres).  

 

- Revetlla de la Nit de Reis 
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Aquest mateix grup de joves organitza el repartiment de regals i obsequis als infants 

del poble com a cloenda de la cavalcada de Reis. Organitzen la recollida i després 

l’entrega dels regals durant la nit del 5 de gener. 

 

- MIDIT 

L’Ajuntament de Tivissa pertany a la MIDIT, Mancomunitat d’Iniciatives pel 

Desenvolupament Integral del Territori dels municipis de Vandellós i Hospitalet de 

l’Infant, Tivissa i Pratdip.  

La MIDIT sorgeix davant la necessitat detectada per part dels ajuntament dels tres 

municipis integrants de prendre iniciatives per al desenvolupament del territori d’una 

forma integral, basat en el desenvolupament industrial.  

Es treballa en el marc d’un pla estratègic que globalment contempla l’àrea industrial, la 

turística i l’agroalimentària. També destaquem, el treball realitzat en l’àrea de formació 

i ocupació, especialment el servei d’assessorament a empreses i joves emprenedors.  

 

2.1.2 Altres administracions. Visió supramunicipal.   

Aquest apartat reflecteix les actuacions i programes desenvolupats per altres 

administracions destinades als joves del nostre territori.  

 

- Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

Les activitats del pla comarcal de joventut complementen les activitats dels plans 

locals. 

  

Ribera d’Ebre: 22.723 habitants 

Ribera d’Ebre jove – un total de 4.645 joves d’entre 15 i 35 anys, dels quals 3.405 són 

joves d’entre 16 a 29 (IDESCAT 2015) 

 

Per complementar les activitats dels plans locals de joventut de la Ribera d’Ebre, des 

del Pla Comarcal, a més d’oferir un punt d’informació, orientació i assessorament als 

joves de la comarca en qualsevol àmbit que necessitin: formació, plans d’estudi, salut, 

habitatge, participació, associacionisme, etc.   es duen a terme 4 projectes d’actuació 

per oferir un servei i recursos que responen a necessitats de joves i professionals que 

treballen amb joves al territori. 
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Projecte FORMA’T I TREBALLA  

El projecte Forma't i treballa pretén promoure la formació específica de cursos 

concrets que sobretot  tenen sortida laboral en èpoques de vacances i hi ha una 

elevada demanda d'aquests perfils formatius, per part d'empreses de lleure i 

ajuntaments.  

Oferint aquesta formació s’ha aconseguit que els joves tinguin formació adequada i per 

tan estiguin qualificats per desenvolupar aquestes feines.  

Per altra banda, també facilita als ajuntaments trobar el perfil adequat per cobrir llocs 

de treball que requereixen formació específica en aquests períodes de vacances. 

Ens referim a cursos formatius vinculats al lleure com premonitor, monitor o director de 

lleure, així com altres com manipulador d’aliments que permeten tenir una sortida 

laboral en èpoques de vacances i que són una oportunitat laboral pels joves 

estudiants.  

També i en aquesta línia de potenciar l’ocupació el Servei de Joventut disposa d’una 

borsa de treball d’ofertes i demandes per tal d’apropar la informació als demandants 

de feina de l’oferta existent i a les empreses dels perfils professionals i oferir una 

plataforma gratuïta de difusió. 

Per altra banda, cal destacar el programa de Garantia Juvenil, destinat a joves d’entre 

16 i 29 anys que es desenvolupa des del Servei de Joventut. Es una iniciativa de la 

Unió Europea per reduir l'atur juvenil. En concret, pretén la integració sostenible en el 

mercat de treball dels joves, en particular d'aquells que no tenen feina i que no estan 

integrats als sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren risc de patir 

exclusió social i els procedents de comunitats marginades. 

A mes a més,  del Servei de dinamització econòmica del Consell Comarcal es presta 

un servei especialitzat d’inserció laboral i assessorament a l’emprenedoria, totalment 

gratuït i que mitjançant la col·laboració dels ajuntaments es dona el servei a tota la 

ciutadania. 

 

Projecte EDUCACIÓ PER LA SALUT  

El projecte  d’educació per la salut inclou sobretot  activitats destinades a professionals 

que treballen amb joves i famílies.  

Les activitats principals que inclou aquest projecte són: 

La jornada de salut a l’hospital destinada a professionals vinculats a joves 

(professionals d’ensenyament, de pediatria, serveis socials i regidors de joventut). Es 
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una jornada que tracta d’un tema de salut que té alta incidència en població adolescent 

i jove. 

El cicle de xerrades Parlem dels nostres fills destinat a famílies d’adolescents i joves. 

L’objectiu principal es oferir informació i recursos als professionals vinculats a joves i 

d’aquesta manera  educar la salut dels joves mitjançant professionals i famílies del seu 

entorn immediat i lluitar per una societat jove més saludable tan a nivell físic, psíquic i 

social. 

Altres activitats que també es duen a terme són difusió de diversos dies mundials de la 

salut i activitats que se’n deriven. Destaquem: Dia Mundial sense alcohol ( 12 de 

novembre), Dia Mundial de la SIDA ( 1 de desembre), Dia Mundial de l’activitat física i 

l’esport (6 d’abril), dia Mundial contra el tabac (31 de maig), entre altres. 

 

Projecte D’IGUALTAT  

Una de les problemàtiques que es va  detectar per part de professionals a les taules 

de treball comarcal és la reproducció en augment de les conductes que porten a 

desigualtats de gènere  i sexisme. Els estereotips són la base de les relacions 

abusives  entre sexes, per tant si es vol aconseguir el canvi s’ha d’actuar sobre 

aquests estereotips  i amb els joves com a subjecte d’intervenció ja que és un moment 

de la vida en que acaben de configurar la seva personalitat i s’inicien les  relacions de 

parella. 

L’objectiu d’aquest projecte es treballar les relacions igualitàries i lluitar contra el 

sexisme i la violència masclista.  Actualment també hem incorporat la visió de 

relacions de parella LGTBI i ens referirem al respecte a la diversitat sexual.  

Aquest projecte es desenvoluparà mitjançant tallers que es realitzaran a l’alumnat de 

la ESO dels centres de secundària de la comarca.  

 

 

Projecte de PROFESSIONALITZACIÓ ARTÍSTICA  

 

A la diagnosi del Pla Comarcal ja es va fer palès la gran quantitat de joves de la 

comarca s’interessen per diferents activitats artístiques com el disseny, l’escriptura i 

sobretot la música i d’aquesta manera queda recollit a la diagnosi del Pla Comarcal. 

Podem justificar que l’existència de l’Escola d’Arts i Oficis de Móra la Nova es una 

plataforma que incideix en l’impuls de noves creativitats. També la tradició de les 

bandes i escoles de música típiques de les Terres de l’Ebre que fomenten l’afició i el 

gust per la música que molts ja s’inicien de petits. 
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Pel que fa a l’escriptura un seguit de concursos literaris que organitzen diferents 

municipis, l’existència del CERE ( Centre de Recursos de la Ribera d’Ebre) que 

potencia tot aquest tipus d’activitats entre altres. 

Amb aquesta realitat des del SCJ s’impulsen 3 accions de creativitat artística: 

promoció del disseny gràfic amb el concurs de postals de Nadal,  de l’escriptura amb el 

concurs de relats curts per a joves ebrencs  i la promoció musical, mitjançant el catàleg 

Ribera Music. 

 

2.1.3. Teixit associatiu juvenil  

 

El municipi de Tivissa compta amb un importantíssim teixit associatiu que desenvolupa 

activitats diverses en el camp esportiu, cultural o social. Aquestes estan situades 

majoritàriament en el nucli de Tivissa, tot i que els altres nuclis també compten amb 

entitats. Des de l’Ajuntament de Tivissa es col·labora amb les entitats per poder 

potenciar aquesta manifestació de la participació ciutadana i donar suport i 

subvencions a les activitats que aquestes entitats organitzen.  

 

ESPORTIVES 

 

CLUB PETANCA TIVISSA  

President: Xavi Solé Albesa - C. Estanislau Figueres, 18 P1 (Tivissa) 

El club es reuneix quasi totes les setmanes per jugar a petanca i per participar en 

trobades comarcals  i també d’altres indrets més llunyans. 

Organtizen una tirada comarcal a Tivissa i participen activament en el Parc de Nadal, i 

en la Festa Major amb activitats per a totes les persones interessades.  

Recentment s’ha renovat i diversos joves de la població han entrat a la junta del club. 

 

SOCIETAT DE CAÇADORS SANT BLAI i TIVISSA  

President: Vicens Borràs Cedó - C. Font, 3 (Tivissa) 

 Formada per un centenar de socis, dels quals 2/3 són joves del municipi. La seva 

activitat és la caça i la conservació de la diversitat cinegètica del municipi, pel qual 

realitzen sembra de pastures pels animals, recuperen fonts i codines i són un punt de 

referència important pel coneixement de les muntanyes de Tivissa.  

 

CLUB FUTBOL SALA TIVISSA  

President: Josep M. Àlvarez Villalonga - C. Sant Blai, 31-Baixos A(Tivissa) 
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Entitat esportiva formada majoritàriament per joves del municipi. Participen en la 

corresponent lliga anual i organitzen altres activitats, com les 24 hores de futbol sala.  

L’entitat també participa en el Parc de Nadal. 

 

CLUB FUTBOL VETERANS  

President: Xavi Solé - C. Estanislau Figueres, 18 - P01 (Tivissa) 

Club esportiu format per aficionats veterans del futbol que realitzen entrenaments i 

organitzen diferents partits amistosos duran l’any, com per exemple el partit de la 

Festa Major.  

 

CLUB MULTISPORTS TIVISSA  

President: Joan Escoda - C. Estanislau Figueres, 8 - P02 (Tivissa) 

Entitat esportiva que organitza anualment la Milla Urbana de Tivissa, Rasquera 

Ginestar i Móra la Nova.  

Participen al Parc de Nadal, Trobada d’Entitats i altres esdeveniments.  

 

TIVISSA CLÀSSICS CARS CLUB  

President: Ramon Aragonés Margalef - C. Sol, 27 (Tivissa) 

Associació amb 30 anys d’antiguitat que realitza diverses sortides i organitzen el 

« Ralli » anual amb la participació dels seus membres i altres de les poblacions veïnes. 

Participen en la caravana que recull la flama del Canigó la nit de Sant Joan i la 

reparteix pels diferents nuclis del municipi. 

 

ASSOCIACIÓ MUNTANYA BAIXA  

Secretari: Jose L. Sanz Arbizu 

L’objectiu d’aquesta associació que agrupa a propietaris d’un apart de lesmunyanes 

del terme municipal és l’explotació de les diverses finques, així com les activtats de 

conservació mediambientals. 

 

EXTREM TEAM TIVISSA  

President: Josep Bordera 

L’Extrem Team Tivissa està format per un grup elevat de joves del municipi que 

treballen per al manteniment de camins i senders del municipi.  

Durant l’any organitzen excursions al terme municipal de Tivissa i la Cursa de 

Muntanya de Tivissa, la qual compta amb un gran nombre de participants.  

Participa a la Trobada d’Entitats i al Parc de Nadal.  
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CLUB BTT TIVISSA  

President: Antonio Silva Hidalgo - C. Societat Obrera (Tivissa) 

Grup esportiu que es dedica a la pràctica i organització de diferents sortides amb BTT. 

Aquest organitza la Cursa de BTT de Tivissa “a per la cabra” i participa en el Parc de 

Nadal i altres actes esportius.  

 

CULTURALS 

 
CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA  
President: Òscar Serrano Daura- C. Fotx, 3 (Tivissa) 
 
És el Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural Serra de 

Llaberia, que agrupa sis ajuntaments, la superfície dels quals ocupa 8.665,8 hectàrees 

de les 10.350,4 de la delimitació total de l'EIN. Els membres consorciats són 

Capçanes, Tivissa, Pratdip, Colldejou, la Torre de Fontaubella i Marçà, a més del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El Consorci 

treballa per la conservació del medi ambient, per la prevenció d’incendis forestals en 

col·laboració amb l’ADF i també com a empresa d’inserció sociolaboral. A Tivissa ha 

fet diverses actuacions algunes amb joves del municipi gràcies a l’empresa d’inserció 

sociolaboral. 

ADF TIVISSA  

President: Jordi Borràs Cedó - C. Forn Vell, 4 (Tivissa) 

L’ADF de Tivissa està formada per un grup de persones voluntàries que vetllen per la 

conservació i manteniment de les zones de bosc i camins del terme municipal de 

Tivissa, així com per la protecció contra els incendis forestals.  

Aquest grup format per una gran quantitat de joves del municipi.  

 

GEGANTS DEL BARRI D'AVALL DE TIVISSA  
President: Joan M. Marqués - C. Portal d'Avall, 4 - P01 (Tivissa) 
gegants.de.tivissa@gmail.com 
 
La seva activitat principal és treure els gegants de Tivissa (gegants de talla de fusta, 

de més de 150 anys d’antiguitat i una vertadera peça d’art) en diferents trobades 

principalment a diversos indrets de la geografia catalana, encara que també en altres 

indrets. Per la festa major de Sant Jaume, organitzen una trobada gegantera a Tivissa, 

amb un gran èxit d’assistència tant de públic com de colles geganteres. 

En les diferents trobades que participen ho fan conjuntament amb els Grallers de 

Tivissa.  
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GRUP CONTA CONTES TIVISSA  

http://contacontestivissa.blogspot.com.es 

Grup format per noies joves del municipi que es dediquen a la realització d’actes 

destinats a infants i joves que consisteixen en el relat i interpretació de contes i 

rondalles de diferents temàtiques.  

Participen en casi tots els actes culturals organitzats al municipi.  

 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE TIVISSA - SEX DOMITI  

Presidenta: Montse Quintana - C. Mercat, 7 (Tivissa) 

http://associaciodonessexdomiti.blogspot.com.es 

Associació que treballa i realitza trobades, cursos, tallers i xerrades destinades a les 

dones del municipi, així com també actes destinats a noies joves. S’han consolidat 

alguns cursos com el de Patchwork i algunes trobades com la Trobada de Puntaires 

de Tivissa, amb una gran afluència de públic d’arreu de les poblacions veïnes 

 

COL·LECTIU SOLIDARI XINO-XANO  

Presidenta: Montse Quintana - C. Mercat, 7 (Tivissa) 

Col·lectiu que organitza activitats per a fins solidaris, s’han consolidat ja les activitats 

per recollir diners per la Marató de TV3 i o la col·laboració amb el Gran Recapte pel 

Banc d’Aliments. 

 

ORFEÓ TIVISSÀ 

Presidenta: Rosita Piñol - C. Magarells, 7  (Tivissa) 

És una de les entitats més antigues de la població. Realitzen diverses sortides durant 

l’any a pobles d’arreu i participen en trobades de Cant Coral. A Tivissa organitzen cada 

any el concert de Nadal, el Concert de Festa Major i la cantada de caramelles per 

Setmana Santa.  

És una de les entitats més estimades i de més prestigi dins i fora de Tivissa. Des de fa 

un temps està fent un gran esforç per a rejovenir l’entitat i aconseguir que joves del 

municipi en formin part de forma estable. 

 

SOCIETAT OBRERA  
President: Jaume Pallisé Ariño 

La S.O. Tivissa és una entitat amb una història des del 1912 fins avui que vol ser una 

entitat cultural, amb un ideari de progrés i de foment del territori. 
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CORAL VEUS AMIGUES DE DARMÓS  

President: Joan Carles Blanch - C. Era, 18 (Darmós) 

Aquesta agrupació està integrada en l’Associació de Veïns de Darmós. Compta amb 

25 cantaires tres dels quals són joves. A part de participar en trobades de Cant Coral, 

organitzen un concert per la Festa Major de Darmós i per Nadal.  

 

GRALLERS DE TIVISSA  

President: Joaquim Roset Piñol - C. Marça de Dalt, 18 2n (Tivissa) 

El 95% d’aquesta associació esta formada per joves del municipi. Realitzen diferents 

sortides fora de la població i participen en molts dels actes organitzats a Tivissa, com 

la xaranga per la Festa Major, sortida amb els gegants, acompanyament Home dels 

Nassos i d’altres.  

 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES  

Presidenta: M. del Carmen Bordera Martín  

jubilatstivissa@hotmail.com 

Està formada per 260 socis aproximadament i realitza activitats com excursions, rifes 

de mones, berenars de socis o ball els diumenges. També col·labora amb l’Ajuntament 

o altres entitats de la vila en activitats encaminades a la recuperació i transmissió de 

tradicions o de la vida i el treball tradicional als joves del poble. 

 

AMICS DELS ESCACS  

Contacte: Paco Torné Bargalló - C. Estanislau Figueres (Tivissa) 

Grup d’aficionats als escacs que promouen la pràctica d’aquest joc i participen 

organitzant partides i campionats dins els actes de la Festa Major i al Parc de Nadal.  

 

CENTRE RECREATIU DE DARMÓS  

President: Jaume Piñol Anguera - Pl. Major de la Mata, 7 (Darmós) 

Organitzen activitats per l’Associació de Veïns de Darmós. 

 

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA  

President: Ramon Aragonés Margalef - C. Sol, 27 

Associació de recent creació a Tivissa, el seu objectiu és adherir-se a l’ANC i treballar 

per independència de Catalunya. Diversos dels seus membres són joves del municipi.. 

  

COLLA DE BASTONERS DE TIVISA  

President: Gerard Gil Porcar - C. Bonavista, 7 



 

Pla Local de Joventut Tivissa  
2017 - 2020 

13 

 Grup de nois i noies joves del municipi que es reuneixen puntualment per assajar balls 

de bastons i dur a terme durant l’any alguna actuació.  

 

 

ENSENYAMENT 

 

AMPA ESCOLA PÚBLICA MARCEL·LÍ DOMINGO DE TIVISSA  

President: Josep Ll. Pelegrí Brull – Av. Catalunya, 2B (Tivissa) 

L’AMPA dóna suport als membres, tutors, professors, alumnes, òrgans de govern i 

participa en tot allò que fa referència a l’educació dels fills. També col·labora en les 

activitats educatives del centre i coopera amb el consell escolar en l’elaboració de 

directius per la programació d’activitats complementaries en horari extraescolar. Així 

mateix promou activitats de formació dels pares. Entre d’altres organitza xerrades 

informatives, música, dansa, esport, anglès o informàtica i també l’”Extrafesta”, festa 

de les activitats extraescolars dels seus fills. 

 

RELIGIOSES 

 

PATRONAT SANT BLAI  

President: Josep Gilavert - C. Magarells, 7 (Tivissa) 

Entitat que s’encarrega de la conservació de l’ermita de Sant Blai i el seu entorn i 

organitza les diades de Sant Blai i de la Mare de Déu de Montserrat a l’ermita. En 

aquestes diades s’encarreguen, a part de l’organització en general, del dinar popular.  

 

MANS UNIDES 

President: Anna Porcar Monclús - C. Costa de l'era, 23 (Tivissa) 

Associació adherida a la d’àmbit nacional. Treballen pel comerç just i la disminució de 

la desigualtat nord-sud. 

 

FUNDACIÓ ESFORÇ 

Presidenta: Dolors Barceló - C. Abadia, 6 (Tivissa) 

Associació que organitza diverses activitats d’educació en el lleure durant l’any. Durant 

el curs escolar, tots els diumenges fa activitats d’esplai per una mitja d’uns 30 nens i 

nenes, durant els últims anys també ha treballat per la integració d’immigrants amb un 

Centre Obert per a joves, organtizant activitas d’oci alternatiu pels dissabtes a la nit i 

també realitzant classes gratuïtes de català. Durant l’estiu organitza campaments i 

l’escola d’estiu per a nens, nenes i joves de Tivissa i altres poblacions de l’entorn.  
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Cal destacar, que les activitats de l’entitat estan realitzades per un grup d’uns 25 

monitors i monitores joves de Tivissa.  

Per les Festes de Nadal organitza el Pessebre Vivent de Tivissa, que l’any 2016 ha 

arribat a la 24a edició, amb un volum de visitants al voltant de les 2500 persones.  

Aquesta associació compta al nucli de Llaberia amb unes instal·lacions pròpies de 

campaments juvenils on es realitzen les activitats d’estiu 

 

VEÏNS 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPERANÇA DE TIVISSA  

Presidenta: Vicenta Gonzálbez - C. Hospital, 9 (Tivissa) 

L’associació AVET (Associació de Veïns Esperança de Tivissa) realitza diverses 

activitats durant l’any i organitza cursos i tallers destinats als joves, com taller de 

teatre, de manualitats, classes de pilates, etc.  

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL DE DARM ÓS 

Presidenta: Rosa Mari Molluna - C. de les Tàpies, 8 (Darmós) 

Associació de veïns del nucli de població de Darmós que dinamitza la major part de la 

vida cultural i participativa de Darmós, juntament amb el Centre Recreatiu. L’entitat 

organitza tant les festes d’estiu com les festes d’hivern, així com el dinar de germanor 

del dilluns de Pasqua i altres festes i activitats que es realitzen durant tot l’any. Cal 

destacar també que les decisions municipals referents a Darmós són exposades i 

discutides en el sí d’aquesta associació. 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLABERIA  

President: Alfred Amorós Le-Roux - C. Dr. Zamenhoff, 9-Esc A, 1r 3ª (Tarragona) 

aavvllaberia@gmail.com 

L’Associació de veïns del nucli de Llaberia s’encarrega de gestionar temes relacionats 

amb aquest nucli de població, així com l’organització de la Festa Major al mes d’agost. 
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2.2. Anàlisi de la realitat juvenil 

La població del municipi ha continuat en la seva dinàmica de descens, iniciada a 

principis del segle XX. Al seu moment hi va haver una gran emmigració cap a 

Barcelona i altres poblacions més grans del voltant, també hi va haver un gran 

descens conseqüència de la Guerra Civil.  

 

Actualment, però la disminució de població es deu a altres raons. Principalment al 

descens de la natalitat i el fet que la majoria de població amb un nivell d’estudis 

superior acaba emigrant a poblacions amb més oportunitats laborals. 

 

En els últims anys  hem de destacar l'augment de població immigrant de diversos 

països, caldria destacar països d'Amèrica del Sud i d'Europa de l'Est. És important 

també l’ immigració comunitària (sobretot anglesos), molts dels quals retornen a la vida 

camperola, el que fa que augmenti el nombre de població en disseminats.  També 

hauríem de  destacar l'augment de la població hindú al nucli de població de La Serra 

d'Almos, motivada per l'aportació de mà d'obra mitjançant els contractes gestionats per 

Unió de Pagesos. A pesar d’aquest augment d’immigració, el balanç continua sent 

negatiu. 

 

2.1.3 Anàlisi quantitativa 

 

Les dades que s’analitzaran tot seguit estan extretes del Insituto Nacional de 

Estadística (INE), l’Institut d’Estadístiques de Catalunya (IDESCAT) i del padró 

municipal (INE).  

En aquest nivell analitzarem la població actual de Tivissa i els seus nuclis de població, 

així com també realitzarem comparatives de l’evolució i els canvis de la població. 

S’han desglossat les dades i s’han obviat les de La Serra d’Almos, ja que és una 

Entitat Municipal Descentralitzada, i ha traçat el seu propi Pla Local de Joventut.  

 

Comprovarem com la despoblació rural també afecta al municipi de Tivissa, la 

davallada que sofreix el poble des de ja fa un temps no s’ha frenat. 
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Podrem observar com la immigració, que mostrava un increment durant des de l’any 

2004, ha anat fluctuant lleugerament des del 2012. Faltarà veure si finalment 

s’estabilitza la quantitat d’immigrants o si continuen els moviments migratoris.

 

A) EVOLUCIÓ DE LA POBLACI

 

MUNICIPI DE TIVISSA A 01/12/2016

 

 

POBLACIÓ PER EDATS  

 

 

Podem observar com la generació del “Baby

els anys 1975-1980 són les més 

de la població més jove, de 0 a 1

població de Tivissa, Darmós i Llaberia ascendeix a 1.527 habitants, dels quals el 

50,56% són dones i el 49,4
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observar com la immigració, que mostrava un increment durant des de l’any 

2004, ha anat fluctuant lleugerament des del 2012. Faltarà veure si finalment 

s’estabilitza la quantitat d’immigrants o si continuen els moviments migratoris.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ: 

MUNICIPI DE TIVISSA A 01/12/2016 

 

Podem observar com la generació del “Baby-boom” i la generació dels nascuts durant 

1980 són les més nombroses. També es pot comprovar l’estabilització 

de la població més jove, de 0 a 14 anys, amb una desviació de +/-6 punts.

població de Tivissa, Darmós i Llaberia ascendeix a 1.527 habitants, dels quals el 

% són dones i el 49,44% són homes. 
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observar com la immigració, que mostrava un increment durant des de l’any 

2004, ha anat fluctuant lleugerament des del 2012. Faltarà veure si finalment 

s’estabilitza la quantitat d’immigrants o si continuen els moviments migratoris. 

 

i la generació dels nascuts durant 

ambé es pot comprovar l’estabilització 

punts. El total de 

població de Tivissa, Darmós i Llaberia ascendeix a 1.527 habitants, dels quals el 
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POBLACIÓ PER NUCLIS  

 

 

Tivissa ha augmentat el pes poblacional, ja que actualment té el 92% de la població 

total. Darmós es queda amb el 7,5% i Llaberia resta amb el 0,07%.

 

JOVES DEL MUNICIPI DE TIVISSA
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Tivissa ha augmentat el pes poblacional, ja que actualment té el 92% de la població 

total. Darmós es queda amb el 7,5% i Llaberia resta amb el 0,07%. 
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Ens trobem davant una davallada de la quantitat de joves al municipi. Hem passat del 

23% l’any 2012, al 19% actual. Aquesta disminució evidencia la 

de Tivissa: l’envelliment progressiu de la pob

que hi ha al municipi.  

D’altra banda, no hi ha diferències significatives pel que fa al sexe dels joves del poble, 

ens trobem davant 149 dones i 148 homes.
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Ens trobem davant una davallada de la quantitat de joves al municipi. Hem passat del 

23% l’any 2012, al 19% actual. Aquesta disminució evidencia la dinàmica poblacional 

l’envelliment progressiu de la població i la menor quantitat de naixements 

D’altra banda, no hi ha diferències significatives pel que fa al sexe dels joves del poble, 

ens trobem davant 149 dones i 148 homes. 
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Ens trobem davant una davallada de la quantitat de joves al municipi. Hem passat del 

dinàmica poblacional 

lació i la menor quantitat de naixements 

D’altra banda, no hi ha diferències significatives pel que fa al sexe dels joves del poble, 
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L’evolució de la població, com ja hem apuntat té un balanç negatiu. En el gràfic podem 

comprovar com després de la remuntada de 2007 hi ha una davallada paulatina, tot i 

algun repunt, la tendència és clarament negativa, més aguda els últims anys.

inclinació la segueix també la població jove d’entre 15 i 34 anys

al  2012 representaven el 23% de la població

19%. 

 

B) MOVIMENTS MIGRATORIS

 

 

 

Els joves immigrants representen el 20% de la població d’entre 15 i 34 anys, l

majoria són comunitaris, anglesos i romanesos.
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majoria són comunitaris, anglesos i romanesos. 
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La població jove immigrant ha augmentat lleugerament.

quantitat de joves immigrants va fluctuant, per

clara, ja que mentre al 2014 va augmentar, al 2016 va tornar a davallar. Sembla que 

la quantitat d’immigrants es va estabilitzant al voltant del 19% de

del municipi, però caldrà veure com evoluciona durant el

 

 

C) TREBALL 
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La població jove immigrant ha augmentat lleugerament. Podem comprovar com la 

quantitat de joves immigrants va fluctuant, però no podem veure una tendència 

clara, ja que mentre al 2014 va augmentar, al 2016 va tornar a davallar. Sembla que 

la quantitat d’immigrants es va estabilitzant al voltant del 19% de 

del municipi, però caldrà veure com evoluciona durant els propers anys.
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Podem comprovar com la 
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clara, ja que mentre al 2014 va augmentar, al 2016 va tornar a davallar. Sembla que 

 la població jove 

s propers anys. 
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L’atur i la falta d’oportunitats laborals 

adults. Veiem com gairebé no hi ha joves menors de 25 anys registrats a l’atur. A partir 

dels 25 anys és quan la població es comença a registrar i podem veure 

molt més elevada. 

 

 

El gràfic sembla demostrar que la crisi va millorant, amb una disminució de 7 aturats. 

Pot ser que aquesta diferència sigui l’inici de la recuperació econòmica. Veiem que la 

franja d’edat d’entre 25 i 29 anys és la més afectada per l’atur, amb un  

població aturada. 

 

D) HABITATGE 

 

Per parlar d’habitatge, ens hem de remetre a les dades de l’IDESCAT del 

dades més recents desglossades per edats. 

decanta clarament cap a la propietat.

 

Per les dades que tenim, només podem afirmar que es segueix la tendència que es va 

iniciar ja cap a l’any 2000. Són molt pocs els joves propietaris abans dels 25 anys, la 

quantitat va augmentant amb l’edat, fins que no arribem als 30 no hi ha un grup 
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iniciar ja cap a l’any 2000. Són molt pocs els joves propietaris abans dels 25 anys, la 

quantitat va augmentant amb l’edat, fins que no arribem als 30 no hi ha un grup 
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dels 25 anys és quan la població es comença a registrar i podem veure una taxa d’atur 

 

El gràfic sembla demostrar que la crisi va millorant, amb una disminució de 7 aturats. 

Pot ser que aquesta diferència sigui l’inici de la recuperació econòmica. Veiem que la 

franja d’edat d’entre 25 i 29 anys és la més afectada per l’atur, amb un  10,76% de la 

Per parlar d’habitatge, ens hem de remetre a les dades de l’IDESCAT del 2001. Falten 

Per la tinença de l’habitatge, la balança es 

Per les dades que tenim, només podem afirmar que es segueix la tendència que es va 

iniciar ja cap a l’any 2000. Són molt pocs els joves propietaris abans dels 25 anys, la 

quantitat va augmentant amb l’edat, fins que no arribem als 30 no hi ha un grup 
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considerable. Emancipar-se de lloguer encara és més estrany al nostre municipi. 

Parlem de xifres entre 2 i 8 persones.

La gran majoria d’aquests joves emancipats ho fan en parella, només 19 no viuen en 

parella. 

Com passa a la comarca i a Catalunya, els solters 

pares. Hi ha una nova modalitat de joves que viuen amb els pares i són els que 

“tornen”, joves de més de 30 anys que deixen la llar pròpia i tornen a la casa familiar.

 

La xifre de joves d’entre 25 i 29 anys que viuen amb els 

progressivament any rere any, el que significa que menys joves s’estan emancipant.

 

 

E) EDUCACIÓ 

L’evolució d’aquests 10 anys que ens mostra el gràfic ens descobreix 

que poden ser significatives.

1. La disminució de les 

estudis. Arribant a 0 les persones analfabetes.

2. L’augment, en 3 

Professional, tant de grau mig com de grau superior.

L’augment, en 3 

Llicenciatura o Doctorat. Hem passat de 58 a 91 persones.

3. La disminució d’alumnes de batxillerat superior i de diplomatures
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La disminució de les persones que no saben llegir o escriure o que no tenen 
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Professional, tant de grau mig com de grau superior. 
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“tornen”, joves de més de 30 anys que deixen la llar pròpia i tornen a la casa familiar. 

pares va augmentant 

progressivament any rere any, el que significa que menys joves s’estan emancipant. 
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2.1.4 Anàlisi qualitativa 

 

Per realitzar aquest anàlisi qualitatiu de la situació dels joves del municipi s’han tingut 

en compte diverses fonts.  

Per tal d’implicar la participació dels joves, l’any 2008 es va realitzar una enquesta per 

a valorar els aspectes i inquietuds principals d’aquest sector de la població. Davant el 

poc èxit i poca participació que va tenir, els últims anys s’ha decidit utilitzar altres fonts 

per aconseguir la valoració i les preferències dels joves del municipi.  

Tenint en compte, que en un municipi de 1.527 habitants és fàcil poder copsar 

mitjançant el tracte directe i quotidià el que pensen els joves, s’ha utilitzat 

majoritàriament aquest mitjà, bàsicament en la finalització dels actes organitzats per 

aquest sector per treure les conclusions i valoracions corresponents.  

 

Podríem dir que les inquietuds i preocupacions principals dels joves no han variat gaire 

des de l’últim Pla Local de Joventut, l’any 2012. Per rellevància, el treball en primer 

grau i de major necessitat; i seguidament, l’habitatge, l’oci i la salut.  

 

A) TREBALL 

 

Com ja hem comentat, el treball és un dels temes més preocupants, sobretot pels 

joves-adults, a partir dels 25 anys. La disminució dels aturats pot ser deguda a la 

recuperació econòmica incipient o també a la finalització de les prestacions 

econòmiques per aturats, per tant no podem afirmar que l’economia local està 

millorant. Hi ha dues realitats al nostre municipi, per una banda joves altament 

qualificats, moltes vegades sobre-qualificats per les ofertes del municipi i entorn i 

després joves amb un perfil menys qualificat 

 

El que si podem afirmar és que els joves al nostre municipi, com la majoria d’entorns 

rurals, tenen una cruïlla decisiva a la seva vida quan han de decidir si volen continuar 

estudiant i el què.  

Per tant, en la majoria de casos de joves qualificats, quan acaben els estudis han de 

decidir si opten per tornar al poble i conformar-se amb l’oferta de treball disponible a la 

zona, sigui quina sigui la seva formació, o bé, intentar buscar feina relacionada amb 

els seus estudis, el que comporta majoritàriament quedar-se a la ciutat on han estudiat 

o en alguna altra i marxar del poble. En molts casos hi ha poca relació entre l’oferta 

laboral local i els estudis que es realitzen. 
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Per altra banda, també tenim la necessitat d’ocupació de joves no tan qualificats, que 

tampoc troben feina estable a la zona. Hem de comptar amb l’agricultura com un motor 

econòmic de la nostra comarca, sobretot durant la recol·lecció, que proporciona llocs 

de feina a molts joves del municipi de la zona. De totes formes, parlem de treballs 

temporals, d’una durada d’1 o 2 mesos. 

 

L’oferta de llocs de treball és molt limitada, i l’emprenedoria juvenil escassa, a pesar de 

les solucions que s’ofereixen des de les diferents administracions, a nivells d’ajuts, 

assessorament, facilitat de tramits... 

 

Hi ha pendents alguns temes que podrien aportar solucions com són la captació 

d’empreses que requereixen personal qualificat pel polígon industrial del Molló (Móra 

d’Ebre) o bé pel polígon de Les Tàpies (Vandellós-L’Hospitalet de l’Infant). Els 

esforços dels diferents ens públics són infructuosos davant la crisi econòmica que  

frena les iniciatives empresarials privades. 

 

També considerem important la formació adreçada a totes les persones aturades. Una 

formació relacionada amb l’oferta de treball actual de la zona i les diferents ofertes que 

poden sorgir en temporades concretes de l’any. Tot i que s’està treballant per millorar 

aquesta oferta i els cursos que es poden impartir des de diferents entitats, ja siguin 

públiques o privades, creiem que falta millorar la comunicació cap al públic jove, per 

informar-los sobre l’oferta que hi ha al seu abast. 

 

B) HABITATGE 

L’habitatge és una preocupació derivada de la falta d’ingressos, no de la falta 

d’opcions per comprar o llogar un pis o una casa. Des de fa uns anys a Tivissa hi ha 

hagut un augment considerable d’habitatges de nova construcció, pel que l’oferta és 

més que acceptable. A més, alguns d’aquests habitatges s’han convertit en pisos de 

“vivenda social”. 

 

La raó principal d’emancipació continua sent la formació d’una nova família, 

majoritàriament els joves solters continuen vivint amb els seus pares a l’habitatge 

familiar. 

 

A més a més, hi ha dos motius més que poden frenar l’emancipació juvenil, el primer 

és que la majoria de joves que treballen tenen la percepció que la feina és temporal i 

inestable. Pocs d’ells han aconseguit una feina en la que creuen que hi podran 
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treballar molt de temps. El segon és de caire cultural. No hi ha costum al nostre 

municipi de marxar de casa si no és per formar la teva família. Costa veure joves que 

ho facin i es percep pels pares com un fet innecessari, malgastar diners i fins i tot com 

un fet negatiu, que pot fer pensar que hi ha problemes a nivell familiar. 

 
C) OCI 

El que més demanen els joves del municipi de Tivissa són activitats relacionades amb 

l’oci (concerts, sortides, etc), però a l’hora, i concretament en el cas de Tivissa, no 

mostren massa interès en implicar-se en la seva organització. De totes maneres, i com 

a inici seria bo intentar implicar els joves a través d’aquest tipus d’activitats i 

aconseguir d’aquesta manera iniciar un “consell de joves” que poc a poc s’anés 

implicant en altres temes i participés més activament en la vida del municipi. 

 

Des de la comissió de festes de l’Ajuntament es planifiquen diverses activitats al llarg 

de l’any, moltes d’elles dirigides a la població jove de Tivissa. Però totes les regidories 

organitzen activitats adreçades a aquest públic: excursions, sortides, concerts, 

activitats juvenils... 

 

D) SALUT 

S’ha detectat una pèrdua de la percepció del perill del consum de drogues i alcohol, 

així com una disminució en l’edat en que s’inicia. Es detecta el consum d’aquestes 

substàncies majoritàriament als caps de setmana, creant necessitat per passar-s’ho bé 

durant la nit majoritàriament entre els joves entre 15 i 20 anys.  

 
 

2.3. Conclusions 

Presentem, a continuació, els aspectes més destacables i que seran matèria de treball 

en els següents apartats d’aquest Pla. 

 

Observem una davallada de joves al municipi, només són un 19% de la població. Això 

és degut majoritàriament a l’envelliment de la població i la disminució de naixements al 

poble. Si fem un cop d’ull a la corba demogràfica, sembla que aquesta dinàmica 

continuarà igual. 

A més, no sembla que els moviments migratoris facin variar la tendència marcada. Per 

les dades que tenim, s’intueix una estabilització de la immigració local. 
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A) TREBALL 

Detectem que el 12,2% dels joves de la població d’entre 16 i 34 anys estan registrats a 

l’atur. 

Les principals preocupacions dels joves, respecte al treball són la manca d’ofertes 

locals, el no casament entre les ofertes i els estudis que realitzen els joves i la manca 

de diversificació de l’oferta local. 

Un dels problemes que descobrim és la por a l’emprenedoria juvenil i tot i treballar amb 

el suport del “Viver d’empreses” d’IDETSA, del que els joves del municipi en poden 

rebre ajuda.  

 

B) HABITATGE 

El règim de tinença preferit pels joves i també per la resta de població a Tivissa és la 

propietat, tot i que en alguns casos, en primera instància es busca un habitatge de 

lloguer, es percep com una opció temporal. 

Sembla que pels joves de Tivissa, el tema de l’habitatge està directament relacionat 

amb el lloc on s’estudia i es treballa. En el cas d’establir-se al municipi, es continua 

majoritàriament a la llar familiar fins que es forma una família pròpia. L’emancipació és 

tardana, a partir dels 25 anys. 

 

C) EDUCACIÓ 

Pot ser significatiu l’augment de joves que acaben estudis de Cicles Formatius, tant de 

Grau Mig com de Grau Superior. Es pot percebre com una nova dinàmica, fruit de la 

millora en l’oferta de Cicles Formatius de l’Institut de Móra d’Ebre, institut de referència 

del municipi.  

Alguns joves intenten compaginar aquests estudis de Cicle amb pràctiques al mateix 

municipi, gran avantatge per poder realitzar els estudis. Troben a faltar més opcions 

per fer més pràctiques al mateix poble. 

 

D) OCI 

Com ja hem comentat, els joves volen més activitats per a ells, tot i que els costa 

participar en l’organització d’aquestes activitats. I algunes de les que s’organitzen 

pensant en aquest col·lectiu, ells les entenen com activitats per a més grans i al final ni 

hi col·laboren ni en formen part. 

Caldria fomentar la trobada juvenil, a partir d’un “consell” o un “casal” de joves, un punt 

de trobada i un lloc físic on els joves s’hi poguessin estar. A partir d’aquest “consell” de 

joves, ells mateixos podrien organitzar activitats del seu interès amb el suport o la 

col·laboració de l’Ajuntament. 
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Tenen un gran èxit les activitats esportives que ja han transcendit el municipi com són 

la Cursa de Muntanya o la Cursa BTT, molts joves hi col·laboren, són voluntaris o hi 

participen. 

Els joves de Tivissa, com a col·lectiu, no estan organitzats i no participen massa en 

l’organització d’altres esdeveniments al municipi, que no estiguin directament vinculats 

a ells. Tot i que en la majoria d’associacions o entitats del poble hi ha algun jove que 

en forma part. Fomentar la participació dels joves en els activitats que s’hi organitzenn 

és una bona manera de vetllar perquè els valors positius els mantinguin. 

 

E) SALUT 

Degut a que cada vegada s’inicia abans el consum de drogues i alcohol i que s’ha 

perdut la percepció de perill que en deriven, sembla necessari actuar en aquest àmbit.  

 

Per aquest motiu, creiem convenient continuar donant suport a les entitats que 

organitzen xerrades informatives per a joves i també per a pares o famílies amb joves 

adolescents, amb col·laboració amb la Creu Roja, el Consell Comarcal o la Lliga 

contra el Càncer. 
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3. Criteris metodològics 

 

En quan a la metodologia hi ha diferents camps que cal tractar, com són la relació 

entre els membres del mateix Ajuntament, o interdepartamentalitat; la relació de 

l’Ajuntament amb les institucions comarcals, provincials, teixit associatiu, etc, i el rol 

dels joves.  

 

En quan a la interdepartamentalitat,  els membres de l’Ajuntament, es reuneixen per 

a parlar i aprovar o rebutjar, les idees i propostes que es fan sobre tot tipus de temes. 

Durant els dijous, es duu a terme la Junta de Govern Local, en que es reuneixen els 

regidors del grup de govern. L’última quinzena de cada trimestre, es fa Ple ordinari en 

que hi participen tots els regidors de l’Ajuntament. També es fan Plens extraordinaris, 

quan s’ha de tractar algun tema de caràcter urgent. 

 

En aquestes trobades els membres de l’Ajuntament parlen de molts temes i entre 

aquests, de la realitat del joves al municipi. Donen idees de què i com es poden dur a 

terme polítiques de joventut, i fan propostes dels temes que creuen interessants. En 

aquestes juntes és també on es plantegen els eixos d’actuació per part dels tècnics 

municipals i es discuteixen les possibilitats de dur a terme les activitats ideades. 

 

En quant a la interinstitucionalitat,  es va crear una estreta relació entre l’Ajuntament i 

l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, des del 

Consell es dóna suport a les iniciatives locals. També hi ha relació amb el Consell 

Comarcal mitjançant el Consell d’Alcaldes on es parlen de diversos temes d’interès 

comarcal (mancomunació de serveis, etc.). 

 

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tivissa hem elaborat aquest pla i 

també disposem del suport de la tècnica mancomunada de joventut del Consell 

Comarcal. És molt positiu el treball que es fa al municipi per part d’aquestes persones. 

 

I, pel que fa a la relació directa amb els joves , l’Ajuntament fa reunions amb les 

entitats en les que es parla directament de temes relacionats amb la realització 

d’activitats, proposta d’idees, etc. i, on també es parla de l’obtenció de subvencions i 

del suport econòmic de l’Ajuntament cap a aquestes entitats. 
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Aquest seguit de trobades i reunions; i el contacte directe dels diferents membres de 

l’Ajuntament amb els joves, són l’única forma de que es disposa actualment per tenir 

en compte l’opinió i la participació dels joves a l’hora de realitzar polítiques de joventut. 

 

Amb el pla que presentem s’emprendran mesures per implicar més directament els 

joves, a través de les entitats i/o convocant els joves en el seu conjunt. Aconseguir 

doncs que siguin els mateixos joves els qui proposin diferents activitats i coordinar 

aquestes activitats amb d’altres que s’iniciïn des del mateix ajuntament o d’altres 

entitats del poble. 

 

L’objectiu, és aconseguir la participació dels jove s, com a interlocutors a l’hora 

de fer polítiques de joventut. 

Sobretot ens interessa aquesta implicació per fer f ront a totes i cadascuna de les 

necessitats i preocupacions dels joves del municipi .   
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DISSENY D’EXECUCIÓ 

4. Objectius estratègics i operatius 

 

 

1. Facilitar l’accés de les persones joves al món l aboral a partir de millorar 
les seves condicions d’ocupabilitat: 
1.1. Coordinar els recursos i optimitzar els resultats de les possibilitats juvenils de 
formació inserció laboral gestionats des del Consell Comarcal.  
 
1.2. Facilitar a les persones joves del poble l’oportunitat de viures experiències 
significatives perquè pugin desenvolupar el seu capital competencial, prevenint la 
inactivitat i la pèrdua de competències i apropant-los al mercat de treball. 
1.3. Impulsar la inserció laboral de les persones joves intervenint directa o 
indirectament en el mercat de treball. 
 
1.4. Promoure i donar suport a les iniciatives de joves del poble amb perfil 
emprenedor per assolir els seus objectius 
 
 
 
 
 
 
2. Garantir l’èxit en l’educació de qualitat de les  persones joves en 
condicions d’equitat. 
2.1. Promoció i difusió de les activitats creades per a joves en l’àmbit educatiu. 
 
2.2. Promoure la creació de recursos complementaris al sistema educatiu per 
millorar l’èxit en l’itinerari educatiu dels joves, fent especial atenció a l’alumnat amb 
dificultats derivades de condicions de tipus social. 
 
2.3. Disposar d’una oferta educativa més enllà de l’horari lectiu per a les persones 
joves del municipi. 
 
 
 
 
 
 
3. Fomentar la salut i l’esport en les persones jov es. 
3.1. Promoure entre la població juvenil l’adquisició d’hàbits sostenibles per 
aconseguir estils de vida més respectuosos amb l’entorn natural. 
 
3.2. Fomentar l’organització d’activitats esportives des de qualsevol entitat 
municipal. 

 
 

 

EIX MÓN LABORAL 

EIX ESTRATÈGIES EDUCATIVES 

EIX VIDA SALUDABLE 
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4. Oferir espais i condicions per a la realització personal de totes les 
persones joves. 
4.1. Incrementar el grau de sensibilització del col·lectiu de persones joves del poble 
en temes de solidaritat i cooperació internacional i promoure el compromís i el 
voluntariat juvenil en aquest àmbit.  
 
4.2.  Creació d’un espai de trobada lúdic per a infants, joves i famílies a través dels 
contes, els mites i les llegendes locals. 
 
 
 

 

5. Promoure l’accés de les persones joves a les div erses formes de cultura 
per cohesionar la societat i facilitar-los la parti cipació en els afers col·lectius.  
5.1. Fomentar la participació dels joves del nostre municipi en les activitats que s’hi 
organitzen per tal de vetllar per la seva implicació al territori i per tenir cura dels 
seus valors.  
 
5.2. Motivar als joves perquè prenguin part activa en l’organització dels actes i 
esdeveniments de caràcter cultural, esportiu, de lleure o lúdic. 

 
5.3. Foment de l’oci saludable 
 
 
 
 
 
6. Millorar l’oportunitat dels joves per accedir a habitatges al municipi i la 
comarca 
6.1. Difusió de les polítiques d’habitatge que s’ofereixen des de l’ajuntament de 
Tivissa. 
 
6.2. Difusió de polítiques d’habitatge dutes a terme per altres administracions, 
especialment les d’àmbit comarcal.  

 
 
  

EIX REALITZACIÓ PERSONAL 

EIX COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ 

EIX EMANICPACIÓ 
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5. Pla d’acció:  

EIX – PROGRAMA – OBJECTIU – ACCIONS 

 
 
MÓN LABORAL – PROGRAMA FEM OCUPACIÓ  

Facilitar l’accés de les persones joves al món labo ral a partir de millorar les 
seves condicions d’ocupabilitat: 
 
 

- Consolidació de l’Oficina Jove del Consell Comarcal com un lloc de referència 
pels joves del municipi a l’hora d’accedir a programes d’inserció i formació. 
 

- Manteniment del programa de pràctiques laborals voluntàries en serveis 
municipals perquè les persones joves desenvolupin part dels seus 
coneixements i competències, havent definit prèviament un projecte 
d’orientació professional. 
 

- Cessió d’espais físics i espais en la programació d’activitats d’ens privats 
perquè puguin contractar a persones joves del municipi amb titulació 
professional però poca experiència laboral. 
 

- Pla pilot per dinamitzar l’activitat econòmica agrícola local: Creació del Banc de 
Terra, conjuntament amb altres ajuntaments de la comarca, per fer viable 
l’explotació agrícola local amb els joves del municipi que s’hi puguin interessar, 
que tinguin els estudis pertinents o l’experiència laboral necessària per dur a 
terme aquesta activitat econòmica. 
 

- Augmentar les accions de captació d’ofertes laborals d’empreses que 
requereixen candidats amb perfils formatius de grau superior. 
 

- Augmentar els suport a les empreses locals que tinguin disponibilitat de 
contractar estacionalment a persones joves del municipi amb poca formació.  
 

- Activitats de millora de les competències empresarials de les persones joves 
emprenedores, en coordinació amb el Programa RiberaViva i els recursos que 
ofereix 7Comarques. 
 

- Activitats de promoció de l’emprenedoria local juvenil amb la col·laboració dels 
joves emprenedors que tenen èxit al municipi amb el seu negoci (format 
workshop). 
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ESTRATÈGIES EDUCATIVES – PROGRAMA FEM FORMACIÓ  

Garantir l’èxit en l’educació de qualitat de les pe rsones joves en 

condicions d’equitat: 

 
- Crear un catàleg de serveis obert a tots els joves del municipi, amb totes les 

actuacions que es realitzaran segons el Pla Local de Joventut i amb tots els 
beneficis que els poden revertir a si mateixos. 

 
- Creació d’una Aula d’estudi Assistit per l’alumnat d’Educació Secundària 

Obligatòria i Post obligatòria amb la finalitat d’oferir un espai on els alumnes 
puguin fer treballs en grup o recerques d’informació acompanyats. 

 
- Suport al recursos d’estudi assistit per a alumnes amb risc d’exclusió social 

d’educació secundària que s’ofereixen des de diverses entitats i institucions del 
poble. 
 

- Mantenir el cofinançament del transport escolar als centres de secundària. 
 

- Mantenir els ajuts econòmics per l’adquisició de llibres d’educació secundària i 
millorar el banc de llibres d’educació primària 
 

- Crear un servei d’ajuda a la tramitació de beques des de l’Ajuntament, 
especialment destinat a les persones joves que necessitin ajuda per sol·licitar 
les beques generals i de mobilitat del Ministeri d’Educació. 
 

- Donar suport a l’AMPA de l’Escola Marcel·lí Domingo en les activitats 
adreçades a joves de més de 12 anys. 

 
 
 
 
 
 
VIDA SALUDABLE – PROGRAMA FEM SALUT  

Fomentar la salut i l’esport en les persones joves:  

 
- Organització d’activitats al medi natural, adreçades a tota la població, 

especialment als col·lectiu jove i en col·laboració amb entitats juvenils i 
ambientals del poble.  
 

- Manteniment de la convocatòria d’ajuts i subvencions per a entitats que 
organitzin activitats esportives, ja sigui de forma puntual o bé activitats de llarga 
durada. 
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REALITZACIÓ PERSONAL – PROGRAMA FEM IMPLICACIÓ  

Oferir espais i condicions per a la realització per sonal de totes les 

persones joves. 

 
- Cicle de conferències i xerrades-testimoni de joves que han realitzat activitats de 

solidaritat i cooperació internacional, en entorns i espais poc habituals (places, 
bars, muntanyes...). 
 

- Organitzar un conta-contes trimestral a la biblioteca municipal. 

 
 

COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ – PROGRAMA FEM 

PARTICIPACIÓ 

Promoure l’accés de les persones joves a les divers es formes de 

cultura per cohesionar la societat i facilitar-los la participació en els 

afers col· lectius 

 
- Organitzar activitats més atractives pels joves en els actes municipals per motivar 

aquest col·lectiu. 
 

- Convidar-los a les diferents comissions de l’ajuntament que pugin estar 
interessats, especialment buscar joves per col·laborar en la comissió de Festes, 
Esports, Medi Ambient, Tecnologies de la Informació. 
 

- Organitzar activitats per a joves, sobretot activitats alternatives, en el marc de les 
“Nits a la Baranova”. 

 
 
 
EMANCIPACIÓ – PROGRAMA FEM HABITATGE  

Millorar l’oportunitat dels joves per accedir a hab itatges al municipi i 

la comarca 

 
- Manteniment de la convocatòria d’ajuts i subvencions per la rehabilitació de 

façanes. 
 

- Incloure a l’InfoTivissa totes les informacions sobre habitatge jove del Consell 
Comarcal i fer seguiment sobre aquest tema d’altres ajuntaments de la comarca 
per poder fer-ne difusió. 
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Les activitats i accions que es proposen en aquest Pla d’Acció estan obertes a 
totes les persones del municipi. S’intentarà que siguin activitats inclusives  i 
tenint en compte les realitats del joves autòctons, com també tots aquells 
immigrants que ara resideixen a Tivissa. 
 
S’entén la diversitat és un valor al nostre municipi, i la tractem com un element 
que pot enriquir el desenvolupament personal i social, per això la tenim en 
compte en les accions que s’han plantejat al Pla de Joventut. 
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6. Temporalització 

Durant l’any 2016 hem realitzat activitats prorrogades de l’anterior Pla de Joventut. També hem realitzat l’anàlisi de la realitat, la 

visualització de les polítiques de joventut que s’estan fent fins ara i hem estudiat la realitat juvenil per detectar les seves necessitats i recollir 

les seves propostes. 

A continuació, presentem una temporalització per tal d’especificar la planificació i organització del Pla Local de Joventut (2017-2020) 

EIX ACCIONS 
2017 2018 2019 2020 

1r 

Trim 

2n 

Trim 

3r 

Trim 

4rt 

Trim 

1r 

Trim 

2n 

Trim 

3r 

Trim 

4rt 

Trim 

1r 

Trim 

2n 

Trim 

3r 

Trim 

4rt 

Trim 

1r 

Trim 

2n 

Trim 

3r 

Trim 

4rt 

Trim  

Món laboral Fem ocupació   X X  X X X  X X X  X X X 

Estratègies 

educatives 
Fem formació    X X X X X X X X X X X X X 

Vida 

saludable 
Fem salut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Realització 

personal 
Fem implicació    X X  X X X  X X X  X X 

Cohesió 

social i 

participació 

Fem participació  X X X X X X X X X X X X X X X 

Emancipació Fem habitatge X X X X X X X X X X X X X X X X 
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7. Recursos 

7.1. Recursos humans 

 

L’Ajuntament de Tivissa compta amb diverses persones que poden dur a terme les 

activitats proposades per aquest Pla Local 2017-2020.  

En les activitats proposades per l’àrea de Joventut, hi col·laboren i participen altres 

regidories i departaments, amb els seus tècnics i/o treballadors pertinents.  

 

 

- ORGANIGRAMA AJUNTAMENT: 

JORDI JARDÍ PINYOL    Alcalde President 

MONTSERRAT PAGÈS BORDERA  Regidora de Serveis a les Persones 

ANTONIO SANTAPAU AMIGÓ  Regidor d’Espai Públic i Coordinació 

NATÀLIA VIVANCOS MAURI  Regidora de Relacions Institucionals 

JOAQUIM ROSET PIÑOL   Regidor al Territori 

 

 

- JOVENTUT:   

Regidor: Joaquim Roset 

S’encarregarà de dur a terme els programes contemplats al Pla, així com del seu 

seguiment i avaluació.  

 

 

- TURISME:  

Tècnics de Turisme de l’Ajuntament: Conrad Solé i Joana Serrano 

Donarà suport i realitzarà, quan sigui necessari, les diverses actuacions del Pla Local 

de Joventut. 

 

 

 - URBANISME:   

Arquitecte Municipal: Núria Anguera  

Aquesta persona col·laborarà i treballarà en les actuacions que comprenen els 

programes de béns immobles. També donarà suport i orientació en qualsevol temàtica 

referent als elements tècnics de l’habitatge. 
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- ESPORTS:  

Tècnica d’Esports Municipal: Maria Bordera.  

Aquesta persona s’encarregarà de totes les actuacions relacionades amb l’esport, 

trobades esportives i cursos de formació d’aquesta àrea.  

Col·laborarà i donarà suport en totes les activitats en les quals es requereixi la seva 

especialització. 

 

 

- PROMOCIÓ ECONÒMICA: 

Agents de Desenvolupament Local i Econòmic: Conrad Solé i Joana Serrano  

En aquest àmbit es treballarà en les activitats referents a l’ocupació, es gestionarà la 

borsa d’habitatge i d’ocupació, així com totes les actuacions que requereixin suport 

web, promoció i/o difusió mitjançant els mitjans de comunicació disponibles al municipi.  

També es treballarà en tots aquells aspectes relacionats amb els nous emprenedors, 

ajuda i suport en la tramitació de subvencions, i en totes les activitats que la regidoria 

de joventut li requereixi. També s’encarregarà de la difusió de les activitats. 

 

 

- PERSONAL ADMINISTRATIU: 

Sandra Cavallé Torné 

Aquesta persona s’encarregarà de donar suport administratiu a les activitats 

programades dins el Pla Local de Joventut 

 

 

-MEMBRES COL·LABORADORS AJUNTAMENT DE TIVISSA EN ÀR EES 

RELACIONADES: 

 

ADRIÀ TOMÀS   Coordinador d’Esports 

JOSEP M. VIDAL  Coordinador de Festes 

MARTA NAVARRO  Coordinadora de Mitjans de Comunicació 

NATÀLIA VIVANCOS  Coordinadora d’Ensenyament 

M. CARME CASTELLNOU Coordinadora de Benestar Social, Família i Infància 

SANTIAGO BORRÀS Coordinador de Cultura i Tradicions 

GRISELDA QUINTANA Coordinadora d’Entitats i Associacions.  
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7.2. Recursos financers 

 

Per a la realització del Pla Local de Joventut, l’Ajuntament de Tivissa ha destinat la 

partida pressupostària corresponent. Aquesta s’anirà desenvolupant anualment, 

d’acord amb les diferents àrees i temporalització de cada activitat. S’ha de tenir en 

compte que les accions transversals estan contemplades en partides pressupostàries 

adients, no dins el Pla Local de Joventut. 

 

7.3. Recursos funcionals (instal·lacions municipals ) 

 

A) INSTAL·LACIONS JUVENILS 

 
- CÀMPING ALBERG TIVISSA:   

Instal·lació municipal de gestió i titularitat pública. Aquest equipament s’utilitza a l’estiu 

com a instal·lació de suport a les piscines municipals i als corresponents participants 

als cursos de natació i socorristes.  

Moltes entitats i associacions del municipi disposen d’aquestes instal·lacions per a la 

organització i realització d’activitats, com per exemple, la Cursa de Muntanya, cursa de 

BTT i altres.  

Grups escolars i/o instituts de fora del municipi que venen a passar estades, 

organitzen tot tipus d’activitats, tan esportives, com tallers, cursos etc. 

 

- CAMP DE FUTBOL DE TIVISSA 

Camp de futbol municipal adequat per a la pràctica de futbol, atletisme i salt de 

llargada. En aquest espai s’hi realitzen diferents activitats durant l’any, com la lliga 

corresponent de l’equip local C.E. Tivissa, entrenaments, trobades de petanca, 

trobades de birles, festes per als joves per la diada de l’11 de Setembre, olimpíades 

escolars, etc. Així com també, es un espai obert al públic les 24 hores, el qual utilitza la 

joventut per realitzar esport individualment o col·lectivament.   

 

- PISTA POLIESPORTIVA DE TIVISSA 

Pista esportiva pavimentada i adequada per a la realització de futbol sala, bàsquet i 

handbol. Compta amb vestidors propis amb servei de bar inclòs.  
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En aquest equipament s’hi realitza durant l’any la lliga corresponent de l’Equip local de 

Futbol Sala de Tivissa, entrenaments, 24 hores de futbol sala i altres activitats en les 

quals majoritàriament hi participen els joves del municipi. 

 

- CAMPAMENTS JUVENILS PRIVATS 

La Fundació Esforç, compta al nucli de Llaberia amb unes instal·lacions pròpies de 

Campaments Juvenils, que juntament amb el de la Riba, és una de les dos úniques 

instal·lacions d’aquest tipus existents a la província de Tarragona. 

 

 

B) ALTRES INSTAL·LACIONS 

 

- CASAL CULTURAL 

L’any 1993 el municipi de Tivissa va construir el Casal Cultural. Aquest actua des de 

llavors, com un element revitalitzador del món associatiu i juvenil de la vila.  

El Casal compta amb sala d’actes, sala d’exposicions, despatxos per entitats i 

associacions, llar d’avis i magatzems municipals.  

Les diferents sales del Casal Cultural ofereixen servei als joves, són molts els que 

utilitzen les seves instal·lacions per a diferents activitats com ara l’organització de 

xerrades, espai per assajar (el grup de Bastoners, els Grallers, etc.), espai per les 

classes de tenis taula, escacs, etc. 

Amb els anys, el Casal Cultural ha esdevingut un espai on tots els joves poden 

organitzar i realitzar les seves activitats. 

 

- BIBLIOTECA MUNICIPAL I CASA DE CULTURA 

El municipi de Tivissa compta amb l’edifici de la Casa de Cultura construït l’any 1972. 

Aquest consta d’una sala d’actes polivalent adaptada per a la realització de reunions, 

cursos de formació, exposicions i activitats diverses i la biblioteca municipal situada a 

la planta superior. 

La Casa de Cultura és un espai on el jovent pot organitzar tot tipus d’activitats.   
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- OFICINA DE TURISME 

El municipi de Tivissa porta molts anys treballant amb matèria de desenvolupament 

turístic, amb un doble objectiu, la preservació del seu patrimoni monumental, 

arqueològic i natural i l’adequació d’aquests recursos per al turisme, amb l’objectiu de 

rentabilitzar econòmica i socialment aquest patrimoni, i aconseguir que més endavant 

s’estableixin empreses turístiques al municipi. 

 

Totes les accions empreses en matèria de desenvolupament turístic per part de 

l’Ajuntament de Tivissa, estan integrades en els plans de desenvolupament turístic i 

promoció econòmica del territori, treballant en cada àmbit d’acord amb l’organisme o 

institució corresponent. 

 

L’Ajuntament de Tivissa, des de l’any 1997 disposa d’Oficina de Turisme de la Xarxa 

d’Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya (nº 111). Aquesta oficina és el 

punt d’atenció dels visitants.  

 

Durant l’any 2004, es va dur a terme l’adequació d’un nou espai físic, que permet 

atendre a tots els visitants durant tot l’any en el mateix espai. 

L’actuació va consistir en l’habilitació d’una Oficina de Turisme Municipal, que actua 

com a centre de gestió del desenvolupament turístic i que dona serveis d’informació. 

 

L’Ajuntament de Tivissa porta molts anys treballant en polítiques de suport al turisme, 

amb l’objectiu de diversificar l’economia local i afavorir la creació de petites i mitjanes 

empreses turístiques.  

 

Des d’aquest servei es gestionen els visitants de forma centralitzada i es concentren 

totes les actuacions de promoció i difusió.  

També va ser necessària la creació del servei per tal d’atendre a les persones amb 

voluntat de crear una empresa turística al municipi. El fet de disposar d’un centre de 

gestió, des d’on s’atenguin totes les consultes i on els emprenedors puguin disposar 

de la informació real al moment i d’un acompanyament tècnic alhora d’iniciar una 

activitat empresarial fomentarà l’aparició d’aquests. 
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- CAMP DE FUTBOL I PISTES POLIESPORTIVES 

Tivissa, i Darmós, disposen d’instal·lacions on el joves poden practicar esport. 

 

- PISCINES MUNICIPALS 

Tivissa, i Darmós compten amb piscines municipals que s’obren durant els mesos 

d’estiu.  

Durant aquests mesos es realitzen cursets de natació per a totes les edats, gimnàstica 

aquàtica per a persones grans i campionats locals de natació dins les Festes Majors 

del municipi.  

Algun any s’han realitzat també cursets de socorristes i de monitors de natació. 

 

- TIVISSA RÀDIO 

L’any 2010 es van inaugurar les instal·lacions de Tivissa Ràdio, per tal donar servei 

d’informació i continguts d’interès municipal i comarcal a tots els seus oients.  

Tivissa Ràdio, ofereix la possibilitat a totes les entitats del municipi de fer difusió de 

totes les activitats i actes organitzats durant l’any.  

Cal destacar, que setmanalment es dedica un espai de la programació a la difusió de 

totes les activitats comarcals mitjançant una entrevista al tècnic de Joventut del 

Consell Comarcal.  
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8. Pressupost 

 
A continuació, us presentem el pressupost previst per a l’execució d’aquest Pla Local de Joventut per als propers quatre anys, per tal de dur a terme totes les 

actuacions previstes des de l’Ajuntament i amb la col·laboració del Consell Comarcal i el Servei Territorial de Joventut de les Terres de l’Ebre.  

 

EIX ACCIONS 2017 2018 2019 2020 

Món laboral Ocupa’t! 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 

Estratègies 

educatives 
 Més formació 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€ 

Vida 

saludable 
Esport i salut 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 

Realització 

personal 
Contem Tivissa 500€ 500€ 600€ 600€ 

Cohesió 

social i 

participació 

Joves, espais i tradicions 9.000€ 9.000€ 10.000€ 10.000€ 

Emancipació Viu a Tivissa 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 
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9. Avaluació 

El Pla Local de Joventut és un document de treball planificat per als propers 4 anys, el 

qual està obert a possibles modificacions o noves incorporacions. Per tant, es 

important realitzar una avaluació continua dels programes que es vagin executant.  

 

L’avaluació final  es durà a terme al acabar tots els projectes de l’any corresponent, 

seguint el model de la SGJ i que s’ha de presentar a finals d’any, i es realitzarà des de 

la Regidoria de Joventut.  

 

En primer lloc, cal realitzar una tasca contínua de recollida de dades sobre la 

realització de cada actuació, dades que variaran en funció de cada projecte i per a les 

quals s’hauran de preparar els instruments adients. L’observació de les activitats, les 

reunions amb joves participants implicats i amb els agents que desenvolupin l’activitat 

ens permetran fer un dibuix de com s’ha desenvolupat l’actuació des de la seva 

preparació i si ens porta cap als objectius plantejats i si realment donen solució a les 

necessitats i problemàtiques dels joves.  

 

La mateixa recollida de dades ens pot fer veure amb l’avaluació contínua  que 

suposa, si  apareix algun fet significatiu que pot requerir modificacions vers les 

actuacions. 

 

També l’opinió dels beneficiaris de l’actuació s’haurà de valorar, opinió que s’obtindrà 

mitjançant converses més o menys formals amb ells. En que s’ha d’establir el grau de 

satisfacció assolit i quines són les mancances que han detectat. 
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