
 
 

 

 

 

 



 

Qui som? 
 

Atzavara-arrels és una entitat sense ànim de lucre que neix a Tortosa i a les 

Terres de l ’Ebre a l ’inici de l ’any 2000 per iniciativa de persones de diferents 

orígens i àmbits professionals amb l ’objectiu de contribuir a fer de 

Tortosa una ciutat més justa, més sol idària i per promoure la igual tat 

d ’oportunitats en una societat plural i diversa. 

 
 

Quin és el model de societat pel qual treballem? 

 
Entenem que la societat actual es basa en la plural i tat  on cal t rebal lar per 

promoure i corresponsabilitzar la ciutadania com a protagonista actiu, que 

pertany i se sent acollit i escoltat per l ’entorn. Promovem la ciutadania com a 

ideal amb força jurídica i política i alhora amb t i tular i tat  de dret i 

responsabil itat .  

 

Pensem que aquest plantejament ens porta a desvincular el terme de “  

nacional itat ” del de “  ciutadania ” i per tant, hem d ’esforçar-nos per 

potenciar la ciutadania social fomentant els sentiments de pertinença a l a 

comunitat i alhora promoure la implicació i la corresponsabilitat en l ’entorn 

proper.  

 

Defugim d ’un model social assimilacionista (pèrdua de la identitat 

d ’origen), i d ’un model mul t icul t ural ista (basat en les diferències), i 

apostem per un model social d ’ intercul tural i t at , on les persones estan 

conformades per múltiples identitats (origen, edat, sexe, ideologia) i és a 

partir d ’aquesta diversitat que podem trobar al lò comú i promoure la relació 

posit iva i per tant, la cohesió social , des de la igualtat de drets, 

responsabilitats i alhora des del dret a la diferència.



 

Què pretenem? 
 

❏ Promoure el coneixement de la riquesa de la diversitat humana, 

destacar els valors de les diferents cultures, els respecte i l a  

sol idar itat , i promoure la interrelació entre persones de cultures 

diferents 

 
❏ Promoure les actituds de respecte i sol idaritat envers les 

persones en risc d ’exclusió. 

 
❏ Potenciar el diàleg a partir del pensament divergent per resoldre 

positivament conflictes intercul turals. 

 
❏ Promoure la inserció i la reinserció de diferents col ·lectius d ’especial 

dificultat , especialment persones immigrades i/  o en risc 

d ’exclusió. 

 
❏ Promoure la presa de consciència dels problemes que afecten el 

col ·lectiu abans esmentat per part de persones físiques o jurídiques, 

institucions i organismes públics , i la població en general , amb la 

f inal i t at  que , conjuntament, es troben els mit jans de col ·laboració a tots 

els nivel ls per aconseguir una inserció inclusiva de col ·lectius 

d ’immigrants i/  o persones en risc d ’exclusió. 

 
❏  Promoure la inclusió social des de tots els àmbits. 

 
❏ Potenciar espais l l iures de discriminació. 
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ACTIVITATS I SERVEIS QUE DESENVOLUPA L’ENTITAT 
 
 

Servei d'atenció, informació i assessorament : 
 

Atenció en coordinació amb altres serveis i r e c u r s o s l o c a l s que 

funcionen a la ciutat, assessorant, orientant i acompanyant a les 

persones que ho van a demanar, sense inferir en les actuacions de les 

Administracions, sinó supl int cordialment les seves mancances. 

 
 
         Acolliment lingüístic i cul tural .  
 
         Eines per a la Comunicació Diària: 
 
 

Els tal lers s'adrecen a persones adultes perquè adquireixin les eines bàsiques 

de compressió i expressió per poder mantenir una conversa normal, 

desenvolupar act ivitats de la vida quotidiana, accedir al món laboral i 

educatiu. 

Les classes es desenvolupen a partir de una metodologia participativa i de 

caràcter eminentment pràctic, on les dones són les autèntiques protagonistes. 

A través de dinàmiques variades, molt visuals i pràctiques, s'intenta motivar a 

les participants implicant-les activament en el desenvolupament de les 

activitats. Per aquest motiu les activitats parteixen de les necessitats de les 

pròpies usuàries i cal dissenyar-les de tal manera que siguin significatives 

per el les. 

L'equip professional, el voluntariat i l 'alumnat en pràctiques facil iten, 

dinamitzen i motiven les activitats fent a la vegada de pont entre la 

realitat dels col ·lect ius objecte del nostre servei i els objectius previstos, i 

justificació de la seva existència. La diversitat, la flexibi l i tat , la varietat i 

l ’adaptabi l itat  caracteritzen el servei i les activitats. 

El treball  col·laboratiu, en línia i en xarxa forma part de la metodologia de 

treball. Es generen sinergies amb altres recursos i activitats que ja s ’estan 

desenvolupant a la ciutat. Reunions de coordinació, realització d ’act ivitats 

conjuntes vinculades al Procés Comunitari per la millora de la cohesió 

social . 



L’Estoneta: 

Es tracta d’un un projecte col·laboratiu entre Òmnium Cultural Terres de l ’Ebre i 

Atzavara-arrels, sobre voluntariat l ingüístic. Consisteix en un tal ler de llengua 

amb les mares dels xiquets i xiquetes que participen de les activitats de 

l ’ent i tat  Atzavara. Per part d'Òmnium es farà la coordinació i la captació de 

voluntàries. Actualment hi ha 4 dones voluntàries, totes amb un perfil similar i 

experiència amb intercul tural i tat  -sigui per treballar a la Generalitat en 

aquest àmbit o perquè han estat mestres. 

 



Voluntariat per la Llengua: 

Programa promogut pel Consorci per a la Normalització Lingüíst ica. 
 

Un grup de persones voluntàries ofereixen part del seu temps per reforçar 

l'aprenentatge i la pràctica de la l lengua, es tracta d’un intercanvi que 

possibilita el coneixement mutu, cultural , de les tradicions, la gastronomia, 

interessos personals, etc. amb la llengua catalana com única llengua 

vehicular que afavoreix la inclusió. 

Tot el procés es realitza amb la presència d’un mediador que facilita la trobada 

entre els dos participants interessats. 
 

Alhora, formen part de la Comissió per la Llengua de les Terres de l'Ebre, 

organisme creat el 27 d'octubre del 2016 com a espai de cooperació a 

favor del coneixement i l 'ús de la llengua catalana 

 
 

Curs Integral Servei de Primera Acollida a les Terres de l ’Ebre: 
 

Cursos per a persones nouvingudes dins dels Programes i accions 

cofinançades pel FSE ( Fons Social Europeu). L’object iu és promoure 

l ’autonomia personal  de les persones estrangeres i catalanes retornades i la 

igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. És un conjunt d ’accions i recursos 

que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris 

potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d ’uns 

coneixements mínims per faci l i tar el viure i treballar a Catalunya. 
 



Curs Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic: 
 

La formació en Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic - 

Mòdul C, s'insereix en el bloc de formació que preveu la Llei d'acollida de les 

persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya i forma part del 

Servei de primera Acoll ida. Aquest servei considerat com l' eix central de 

les accions d' acol l ida de Catalunya, pretén donar als seus usuaris i usuàries "  

una primera oportunitat per adquirir unes habilitats bàsiques per a poder 

arribar a ésser autònomes personalment"  . 

 

 
Programa Treball  i Formació – Línia ACOL 2021-2022 : 

 
És una acció subvencionada dest inada a dur a terme projectes de 

mil lora de l 'ocupabi l i tat  de les persones t rebal l adores, 

especialment les que tenen amb més dif icul tats d' accés al mercat 

laboral ,  per mit jà d'accions d'experiència laboral  i accions de 

formació, i si s'escau, accions de coordinació i suport , en el marc del 

programa Treball  i Formació del Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya 



Servei d ’Atenció i Denúncia per a les Víct imes de Racisme i Xenofòbia 

(SAiD) a Terres de l 'Ebre: 

Atzavara-arrels i SOS Racisme - Catalunya van signar l ' any 2012 un acord de 

col ·laboració entre ambdues entitats, i que encara és vigent , en la 

detecció de situacions de racisme per abordar els confl ictes que es puguin 

generar i millorar la convivència i la cohesió social al municipi. El SAiD cerca 

sensibil itzar sobre el respecte als drets inherents de tots els ciutadans i 

ciutadanes, com també actuar contra la discriminació racista, per tal de 

treballar a favor de la integració efectiva de totes les persones que viuen al 

nostre país. 

 
 

(RE) ACCIONA- Grup de treball ant iracista de Terres de l’Ebre: 
 

Col ·lect iu de voluntàries que comparteix experiències de persones 

racialitzades a les xarxes socials amb l ’object iu de visibilitzar i combatre el 

racisme a les Terres de l’Ebre i alhora realitza tal lers i xerrades de prevenció i 

sensibilització a ent i tats i escoles per tal d’afavorir la convivència i la cohesió 

social al terr i tor i  

 
 



Diàlegs oberts: 
 

En aquest espai pretenem compartir amb tots i totes, l '  experiència de l'  

entitat, el seu recorregut pel camí cap a la intercul tural i tat ,  obrir espais de 

trobada on poder parlar sense presses i  amb deteniment dels temes que ens 

interessen, ens inquieten, ens ocupen i també de com podemfer, amb 

petites accions del dia a dia, per a transformar aquest món en un lloc per a 

tothom. 

 
 
 

 
 

Mirades 
 

Els sabers de les dones: 
 

Es  tracta   d' un   espai   d' acoll ida,   d' intercanvi   d' 

experiències, d' acompanyament l ingüístic, social i cultural  dedicat a 

dones, joves i adultes on dones diverses es reuneixen per tal de treballar 

aspectes relacionats amb l'educació emocional i l 'aprenentatge de tècniques 

que els permetin relacionar - se de manera més fluïda amb el seu entorn. 



Es pretén que el grup t rebal l i  diferents recursos personals com l'autoestima, 

les habi l i tats socials, l 'educació dels f i l ls,  la participació activa, el dol 

migratori per tal d'aconseguir una estabilitat emocional  òptima i una millor 

salut emocional . Alhora es potencia i acompanyar a les dones que volen tenir 

una oportunitat acadèmica i laboral. 

 
 

Cercle de Dones: 
 

Es tracta d'un espai obert amb l'objectiu d'afavorir el benestar de les dones, 

partint del creixement personal i emocional, creant sinergies i fomentant els 

cercles de dones des del respecte a les seves diversitats. 

 

 

 
Club de Lectura: 

 

En aquest club de lectura es proposen diferents t í tols per a llegir cada mes, i 

es generarà un debat al voltant d'aquestes lectures. el Club de Lectura tr ia 

una sèrie de llibres amb perspectiva de gènere i amb el que abordar diferents 

temàtiques, però sempre amb l'objectiu de crear debat i pensament crític. 

 

 

 

 

 



Servei de Mediació Cultural : 

Es tracta d'un servei adreçat a dones afectades per processos de violència 

masclista.  

 

Des de l'entitat i en col·laboració amb el Servei d'Intervenció Especialitzada 

(SIE) de les Terres de l'Ebre treballem unides per tal que aquest servei de 

mediació cultural arribi a totes les dones que així ho necessiten en diferents 

llengües. 

 

 

 

 

 

    



8M i 25N: 
 

Dins el marc de la nostra proposta educativa s'organitzen diverses activitats 

tal lers i accions per fer prevenció de la violència de gènere i afavorir relacions 

entre els infants i joves no violentes i de respecte a la diversitat  sexual i 

afectiva. 

 
 

 

 
 
 
 
     



L’Esplaia ’t  d ’Atzavara-arrels: 
 

Es tracta d ’un espai dinàmic que s ’adapta a les necessitats del context 

sociocul tural en el que vivim. A l' Esplaiat els infants reben suport per fer 

els deures de l'  escola, podent ut i l i tzar ordinadors i internet, relacionar-se, 

informar-se, aprendre a gestionar el seu temps ll iure de manera 

responsable en un ambient educatiu no formal . 

A més a més, en aquest espai es desenvolupen activitats de lleure, d'expressió 

artística, de conèixer la ciutat, i tal lers sorgits per les pròpies iniciatives dels 

infants, a més de sortides, jocs i dinàmiques de grup, celebració de les 

festes de la ciutat, tal lers per treballar l ' autoestima, la identitat flexible, 

els valors i l ' autoconcepte. 

 
També s'hi realitzen activitats lúdiques i  esportives, t al lers i sortides que faciliten 

l 'ús social del català, les relacions improbables i les relacions 

interculturals, així com reforcen el sentiment de pertinença ala ciutat i al 

territori. 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
Acompanyament socioeducat iu: 

Es tracta de donar suport al procés d'aprenentatge dels infants, respectant les 

seves característiques, ritmes, i capacitats amb la intenció d'afavorir el seu 

desenvolupament personal, proporcionar una atenció acurada i de proximitat 

als adolescents, reforç escolar i competències bàsiques, enfortir els vincles, 

augmentar l '  autoestima i les habil itats socials. 

 
El grup està conformat per nenes i nens a partir de 6 anys, alumnat de 

primària de les escoles de Tortosa i alumnat de 1r i 2n d' ESO dels inst i tuts de 

Tortosa. Aquest acompanyament està supervisat pels tècnics de l' entitat i 

on el voluntariat té molta importància per a poder arribar a tothom. 

 

Servei comunitari per a l 'alumnat de secundària obl igatòria : 

És una acció educativa que té per f inal i t at  garantir que l' alumnat , al l larg de 

la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de 

compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc 

els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat . En aquests 

moments Atzavara-arrels manté convenis amb el Col ·legi Ntra Sra. de 

la Consolació de Tortosa i l ’Inst i tut Dertosa 

 



 

 



       Berenars Saludables: 

L’objectiu és que els infants rebin informació sobre la importància d ’una 

al imentació equil ibrada, readrecin els seus hàbits i passin a fer uns 

berenars més saludables amb la seva impl icació, fent tot el procés de cerca, 

selecció, compra i elaboració, a partir d ’activitats com tal lers de cuina, jocs 

sobre la piràmide d ’al iments, compres als comerços de proximitat, entre 

al tres. 

 

Tallers creatius: 

Diverses act ivi tats amb intencionalitat educativa proposades, coordinades i 

calendaritzades per l 'equip de professionals de l'Esplaia't  i accions concretes 

realitzades pel voluntariat de l' entitat .  

 

Espai l l iure de joc: 

L' Esplaia ’t és un espai per a divertir-se, crear, aprendre, imaginar i 

explorar les seves  capacitats,  jugar  ll iurement  i  sentir-se 

acompanyats després d' estar tot el dia a l ' escola. Es tracta d'un espai lúdic 

educatiu i de socialització ja que es compateixen act ivi tats també amb els 

joves d' Atzavara Jove i es crea així un intercanvi de relacions, convivència i 

ajuda mútua. 

 
Assemblees: 

El diàleg i la l l iure expressió són molt importants i per això realitzem diferents 

assemblees per a parlar diversos temes i escollir  propostes per fer entre tots 

els participants a l ’Esplaia ’t . 

 

Ll igams.  

Prevenim la soledat no volguda: : 
 

És una iniciativa que busca apropar als infants i els avis i avies de la ciutat 

per tal de mil lorar  la cohesió social a través del coneixement mutu i l ’ 

intercanvi d' experiències, sabers i habil itats. En aquest projecte busquem 

generar espais de trobada entre infants amb risc d ’exclusió i gent gran,,  

creant un clima adient per generar sinergies positives entre ells, ja sigui 

cantant alguna cançó, pintant, expl icant algun conte, jugant a jocs de taul a, 

realitzant manual it ats , escrivint una carta o realitzant trucades setmanals a 

cada iaio i iaia per tal de saber com es troben i compart ir una estona junts. 



Ll igams busca aprofitar les simil ituds que hi ha entre els infants i la gent 

gran, en relació a les habil itats motores, psicomotrius o memorístiques. Es 

tracta de crear un vincle de proximitat , d ’estima mútua propiciada per la 

cooperació entre ells/  el les. També hem impulsat la comunicació per 

carta postal entre infants i gent gran que per les seves condicions físiques no 

poden sortir dels seus habitatges o residències, i aquests també ens envien 

cartes a nosaltres. 

Aquesta activitat aporta a la gent gran poder reviure records de la 

comunicació per correu postal, també per telèfon, transportant-lo a etapes 

anteriors viscudes a i per al tra banda es promou nous aprenentatges a la 

infantesa. 

 
 

Ubuntu – Sóc perquè Som: 

Es tracta d ’un Casal d' Estiu Inclusiu vinculat a la natura, la convivència, la 

diversitat funcional , les relacions intergeneracionals, la coresponsabil itat i la 

participació. Apostem per la inclusió social en un espai on revalorar els 

vincles afectius en relació a l ’entorn més proper, on promoure relacions 

improbable, on els infants es relacionin amb nenes i nenes d ’altres àmbits 

econòmic-socials, culturals i divers, afavorint la tasca social itzadora. 

 

PEE-Programa 6/16 - Programa d'Intervenció Socioeducat iva amb infants i 

joves de 6 a 16 anys i les seves famíl ies: 

El programa municipal d ’acció socioeducativa, sorgeix de la realitat 

social de la ciutat de Tortosa, la qual necessita d ’actuacions conjuntes i de 

treball en xarxa adreçades a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves 

famíl ies. 

 

 



Aquest treball conjunt implica els diferents agents socials, els centres educatius, 

les associacions com Atzavara-arrels, les entitats i les administracions de la 

ciutat de Tortosa. Es treballa a partir del que existeix al territori, potenciant-ho, 

generant sinergies i coneixement mutu. 

 
Invulnerables: 

és un programa que treballa amb famíl ies en risc d ’exclusió social i situació 

de pobresa a través d ’un treball amb els infants, adolescents i joves i el seu 

nucl i famil iar, per afavorir la igualtat de drets. Atzavara-arrels és entitat 

prestadora de serveis del programa amb el que pretenem contribuir en la 

millora dels resultats acadèmics a través de la millora de les seves 

competències bàsiques, entre d' altres aspectes. Les activitats d' 

Invulnerables estan integrades en la quotidianitat i normalitat de l' Esplaia' t. 

 

Diverses: 

És cert que s ’ha fet un canvi de pensament col ·lectiu en l ’àmbit de la 

igual t at de gènere en els úl tims anys, tot i així, encara queda molt camí 

per recórrer i des d ’Atzavara apostem per una societat inclusiva i la igual tat 

d ’oportunitats per a totes les persones. Per aquest motiu, partim de la 

coeducació. Creiem necessari que els infants, joves, totes les persones 

part icipants de l ’entitat i la comunitat vegin essencial la igual tat efectiva 

entre gèneres per poder conviure-hi. 

El projecte Diverses neix arrel de la necessitat percebuda de treballar el 

feminisme i l ’empoderament de les nenes i joves que anel •len una 

societat més igual itària, així com de la manifestació de diversos col ·lectius 

de la necessitat de tenir espais de trobada entre persones de la 

mateixa comunitat per poder fer un treball conjunt cap a la igual tat 

efect iva entre homes i dones.  

Per part de l ’entitat , creiem necessari posar èmfasi en la l l ui t a feminista que 

s ’està duent a terme a la ciutat, així com involucrar i fer corresponsables a les i 

als joves de l ’entitat en aquesta l lui ta , per tal que prenguin consciència 

d ’aquesta problemàtica i actuïn, ja que seran el futur de la ciutat i societat . 



SAHTE  Joves: : 

El Servei d ’Atenció a Homes Joves és un servei gratuït i d' assistència 

voluntària d'atenció a homes joves, d'entre 1 5 i 21 anys, que han exercit, 

exerceixen o creuen que poden arribar a exercir violència de gènere en les 

seves relacions afectives. 

 



El SAHTE Joves es pot considerar com una mesura d'acció positiva que 

promou l'accés voluntari dels homes a intervencions orientades a 

assegurar les condicions equitatives dels col ·lectius afectats en els seus 

drets, en aquest cas les noies joves i dones adul tes . L' accés voluntari 

del participant i l 'acompanyament professional que se li proporciona, és 

possible cercar i establir noves formes de relacionar-se l l iures de violència. 

 
Tallers sobre 

mascul ini t at s . Revisem-

nos: 

Les emocions i sentiments sempre ens acompanyen, però què ens passa 

amb elles? Com creiem que pot influir  el gènere en nosaltres? Què té a 

veure el fet de ser nois amb la nostra vivència emocional?.. 

 
Parlar de què sentim, de què li passa a l ' al t re,  de quin impacte té el que jo 

faig i dic, de què em mou a fer el què faig o quines emocions estan darrere 

de tot el que diem són alguns dels diàlegs iniciats en aquest espai obert on fer-

nos preguntes tots plegats. 

 

Es tracta d'una intervenció psicosocial on es treballen diferents aspectes 

sobre la violència que s'  exerceix, la mascul initat, l '  educació emocional , entre 

al tres, per tal que puguin arribar a establ ir relacions afectivo-sexuals 

l l iures de violència 

 
Creiem important canviar el focus i posar la responsabilitat i la necessitat de 

fer un treball en els homes joves, ja que són els principals responsables 

d'aquest tipus de violència, que és l'expressió més greu de la cultura 

patriarcal i masclista, i també per aconseguir el benestar i la protecció de les 

parel les, i els seus f i l ls i fil les, en cas d' haver-n' hi . 



Atzavara Jove: 

es tracta d ’un espai  en comú amb un seguit d ’actuacions concretes 

adreçades als adolescents i joves de l ’entitat els quals, per la etapa vital 

on es troben, es converteixen en un col ·lectiu de màxima vulnerabil itat . El 

tracta d ’acompanyar-los en el seu procés de l ’adolescència, on la 

majoria passen de ser infants a joves amb uns conflictes emocionals afegits 

com puguin ser tenir una identitat social múltiple, la diferència entre 

l ’autoconcepte i la visió que tenen els altres d ’un mateix, les baixes 

expectatives davant el panorama actual, les relacions fràgils amb les seves 

famílies i amb els seus “  iguals ” autòctons, etc. 

 
El que promovem des d ’Atzavara Jove és la visió posit iva d ’aquesta identitat 

múltiple com a factor d ’enriquiment. Treballant directament amb els i les 

joves a través de dinàmiques per enfortir l ’autoestima i autoconcepte, 

posant en valor la seva pròpia història de vida, i que se n ’adonin de les 

potencial itats que tenen i la font de riquesa que guarden dins seu. A través 

d ’aquest trebal l , els joves també guanyen en empoderament i 

corresponsabilitat amb l ’ent itat , i passen a ser part activa en el disseny i 

organització de les activitats, la qual cosa té una repercussió directa en la 

sostenibilitat d ’Atzavara-arrels. A més, es realitzen xerrades i tallers 

motivacionals, dinàmiques de grup, sortides, bàsquet al carrer, dinamització i 

acompanyament a diferents activitats que ofereix el territori, suport en 

activitats i celebracions diverses. 

 

Reforç educatiu:  

Tasques de reforç escolar als joves en general , en grups reduïts i 

personal itzats. Aquest curs, per petició i autoconsciència dels i les joves, 

realitzem classes de reforç d'anglès gràcies a una persona que domina la 

l lengua, i on s' ha prioritzat la consol idació dels conceptes bàsics per tal de 

poder assol ir el nivell que el curs els requereix. 



 

Espai de tutoratge i orientació:  

El tutoratge individual dels joves és una part important  en el procés de canvi 

en el qual decideixen introduir-se al món laboral . Mit jançant aquest espai 

es va a orientar als joves en les diferents possibilitats que tenen per tal 

d'escollir la opció que més s'adapti a les seves necessitats ja sigui laboral o 

educativa. En coordinació amb altres recursos de la ciutat (Espai Jove, 

Centre de Formació Ocupacional , Garantia Juvenil , Departament  d' 

Ensenyament ,  Punt  d' Informació  Juvenil ...)   els   joves s' informen 

sobre les diferents ofertes que hi ha a la ciutat ja siguin lúdiques, formatives o 

educatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Espai de relació dels i les joves migrats sense referents familiars: 

Aquesta intervenció té com objectiu incentivar la participació activa i la 

utilització dels recursos ja existents a la ciutat com a estratègia per 

promoure les relacions intercul turals. 

 

 

         Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) de Tortosa, per a joves d’entre 1 6 i 18  

anys: 

El Servei d’acompanyament socioeducatiu per a joves (16-18 anys) en situació 

de risc es defineix a través d’accions integrals, sistèmiques i coordinades amb 

l’objectiu de millorar les actituds de responsabilitat personal i social, habilitats 

socials, vinculació en les xarxes de suport familiar i social i la vinculació positiva 

en l’entorn, mitjançant un treball personal tutoritzat en el medi natural dels 

joves en situació de risc d’exclusió.  

La metodologia d’intervenció que proposem es basa en  una lògica pensada en 

termes de procés (una atenció individualitzada que dura un temps variable en 

què la seva evolució té a veure amb el desenvolupament, però  també amb la 

vida a viure, suportar o experimentar) i tenint en compte tots els sistemes que 



tenen relació amb la pròpia persona adolescent i jove. És per això que duem a 

terme la nostra tasca de manera individual i puntualment en grup. 

 

Treballem en “ medi obert” , a partir del context pròxim, de la pròpia comunitat. 

Es tracta de construir un procés d’acompanyament, creat conjuntament amb la 

pròpia persona adolescent o jove, que es mantindrà durant un temps 

determinat.  

Un context educatiu que té a veure amb dimensions espacials del barri amb 

relacions adultes professionals flexibles (presencials, a distància, virtuals, de 

sentiment de seguretat o de xerrada, de bar o despatx, de percepció de 

disponibilitats adultes flexibles), i que s’adapta a les necessitats, interessos i 

particularitats de cada jove.  

Aquest servei s’implementa conjuntament i de manera coordinada amb el Grup 

Esplai Blanquerna, encarregat de la coordinació, del mòdul famílies, i del servei 

diürn (edats de 4 a 15 anys), i de Creu Roja al mòdul d’infants de 0 a 3 anys.  

 

Garantia Juvenil 2021 /  2022: 
 

La convocatòria té per objectiu incentivar la contractació laboral en 

pràctiques de joves en formació beneficiaris del Programa de Garantia 

Juvenil de Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició 

de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de 

manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma 

estable i duradora en el temps. 

 





 

European Solidarity Corps (European Youth Portal ) :  

 
El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea amb 

l'objectiu de crear oportunitats perquè els joves treballin com a voluntaris o 

col·laborin en projectes -en els seus propis països o en l'estranger- que 

beneficiïn a comunitats i ciutadans de tot Europa. 

 
El Cos Europeu de Solidaritat vol atraure joves per junts construir una societat 

més integradora, donant suport a les persones vulnerables i responent als 

reptes socials. Ofereix una experiència estimulant i enriquidora per als joves que 

vulguin ajudar, aprendre i créixer. . 

 

 



     Gent UBUNTU. 
 
 
 



 
Voluntarieja’t amb Atzavara-arrels:  

Aquest projecte té com a principal objectiu el voluntariat social que possibil ita la 

relació voluntària entre persones a l '  entitat, és una pràctica que fomenta els 

valors al t ruistes i de solidaritat, i que dóna l'oportunitat d'invertir el temps al 

codesenvolupament de la societat . El voluntariat aporta valor afegit a l '  

associació, proporciona noves mirades, idees i maneres de fer. 

 
El seu compromís i impl icació son fonamental en la tasca diària d' Atzavara- 

arrels. Per tant, el treball del voluntariat té un efecte mul tipl icador en la 

millora de tota la societat . Aquest grup està format per un equip de 45 

persones que col ·laboren de diferents maneres, voluntaris i voluntàries tant 

autòctons, com persones usuàries de l ’entitat i voluntariat internacional 

provinent del SEV. 

 

Per afavorir els resul tats del projecte Voluntarieja' t amb Atzavara es va 

crear un programa de promoció del voluntariat format per les fases 

següents: Promoció i difusió, Formació, Seguiment i Avaluació. 

 
El voluntariat d'Atzavara-arrels és part d'un procés sistemàtic dirigit a produir 

decisions sobre el futurde l'  organització i les accions per arribar-hi, es tracta 

essencialment d ’un procés participatiu i obert , on el voluntariat n' és part 

important, ja que així aconseguirem tres fites importants: 

 

➢ la complicitat i implicació i coresponsabilitat social per part de la 

comunitat 

➢ realitzar un anàlisi intern i extern de la real i tat  social i organitzativa de 

l 'ent itat  

➢ facilitar un espai d' autonomia, iniciativa i empoderament a totxs 

els membres de l' organització. 



Així doncs, cal la impl icació de l' òrgan directiu per una banda, de l' equip 

tècnic per l '  al t ra, i cal incorporar també les visions i perspectives del 

voluntariat que col ·labora amb l' entitat . L' objectiu principal és que 

l'organització reflexioni i decideixi sobre una sèrie de qüestions a partir de 

l 'anàl isi  de les percepcions i la informació disponible sobre la pròpia 

organització i l '  entorn en què actua. Alhora, les persones voluntàries, 

prenen consciència de la importància de la seva implicació, se les té en compte 

com un agent clau en la intervenció i alhora fomentem el sentiment de 

pert inença a l'  entitat i a la ciutat . 

 
Per al t ra banda, el fet de participar en un procés participat com aquest, 

esdevé una eina molt valuosa per tal de fomentar el diàleg intercultural i la 

generació d'espais de coneixement mutu a través de buscar el consens a partir 

de mirades diferents i de relacions improbables que ens asseguren l'èxit  de 

cada activitat . 

 
Mesures Penals Al ternatives: 

Amb la col ·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, Atzavara-arrels va a incorporar dins de les seves act ivi tats a 

persones que es troben en aquesta situació (menors i majors d ’edat) amb la 

possibil itat de continuar donant suport a l ' associació una vegada han 

resolt la seva situació amb la justícia. 

 
A més, treballem en xarxa amb la Fundació pel Suport Social Solidari - 

Delegació de Tarragona per a donar assistència a les dones que es trobem en 

règim especial per circumstàncies judicials (tercer grau de tractament 

penitenciari) amb l ’objectiu d ’afavorir la seva inserció social . 

 

Tallers oberts a la comunitat: 

Accions realitzades per persones voluntàries en coordinació amb diferents 

llocs i entitats de la ciutat oferint diverses activitats adreçades a infants, joves i 

adults, com per exemple, Programa Sempre Acompanyats de Creu 

Roja, Residència Sant Miquel Arcàngel ,. , Llars de la Santa Creu de Jesús-

Tortosa,, Escola Sant Jordi, Fira de Nadal ,,  Festa de les Entitats Socials, 

ArtXiBarri 2022. etc.  



La llavor, l 'espai creatiu d'Atzavara-arrels:  

Els esdeveniments, els regals i els detalls poden ser una molt  bona ocasió per 

a comunicar valors, dotant-los alhora d' ut i l i tat  i sentit . Disposem de 

diversos productes que poden convert ir- se en un gest original , pràctic i 

sol idari. 

 
 

Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya : 

La Xarxa reuneix entitats conegudes com organitzacions no governamentals, 

agents de la cooperació, agents de l’educació pel desenvolupament i altres 

ent itats i moviments de la societat civil del Camp de Tarragona i Terres de 

l ’Ebre (en endavant, “  ONGD i agents de cooperació”  ). Unes entitats 

caracteritzades per promoure la justícia global de persones físiques i 

jurídiques que treballen per l’economia i la cooperació al desenvolupament i el 

medi ambient. 

 

“ La suma de petits projectes a diferents barris i territoris catalans serviran per 

posar en valor un model propi, construït de manera paral·lela arreu de 

Catalunya”  

La XEASC és una xarxa d’entitats que des de el 2013 treballa com eina pel 

desenvolupament de l’acció social i comunitària als barris, construint un espai 

de participació, interlocució i vertebració territorial.  

 



 

 

El seu rol de treball és al servei de les entitats membres, impulsant la millora en 

la qualitat del model i facilitant projectes i serveis a les necessitats i als 

objectius de creixement i consolidació d’aquestes. 

El compromís amb la transformació social, la justícia en la protecció dels drets 

de les persones, la independència per construir discurs i per actuar, la 

sostenibilitat en la gestió eficient dels recursos i la transparència són els valors 

compartits. A mès apostem per la convivència autogestionada, que parteix de 

l ’organització de la gent, on tota la comunitat forma part de l’acció, sumant 

sinergies i complicitats entre entitats i serveis públics.  

Treballem en xarxa per ser més fortes, per ajudar-nos a créixer i  perquè el canvi 

social també dependrà de la nostra unió i diàleg. 

 

Xarxes socials: 

 

Web:  http:/ / atzavaratortosa.org/  

Facebook:  https://www.facebook.com/atza.vara.3 

Twitter: ht tps:/ / twit ter .com/ at zavaraarrels 

Instagram:  h t t ps : / / w w w . i ns t a g r a m. com/ a t za va r a a r r e l s /  

Telegram:  h t t ps : / / t . me/ a s soci a ci oa t za va r a a r r el s  

YouTube: https:// www.youtube.com/ channel/UCte6KUF0jkf6ZHpEeICa70g 
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https://www.facebook.com/atza.vara.3
https://twitter.com/atzavaraarrels
https://www.instagram.com/atzavaraarrels/
https://t.me/associacioatzavaraarrels
https://www.youtube.com/channel/UCte6KUF0jkf6ZHpEeICa70g


 
 
 
 


