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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 solidària i per promoure la igualtat d’oportunitats en una 

societat plural i diversa.  

 

Quin  és  e l  model  de  s o c ietat  pel  qual  t rebal lem?  

Entenem que la societat actual es basa en la pluralitat on cal treballar per 

promoure i coresponsabil itzar la ciutadania com a protagonista actiu, que 

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

ideal amb força jurídica i política i alhora amb titularitat de dret i 

responsabil itat. Pensem que aquest plantejament ens porta a desvincular el 

terme de “ nacionalitat”  del de “ ciutadania”  i per tant, hem d’esforçar-nos per 

potenciar la ciutadania social fomentant els sentiments de pertinença a la 

comunitat i alhora promoure la implicació i la coresponsabil itat en l’entorn 

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

d’origen), i d’un model multiculturalista (basat en les diferències), i apostem 

per un model social d’interculturalitat, on les persones estan conformades per 

múltiples identitats (origen, edat, sexe, ideologia) i és a partir d’aquesta 

diversitat que podem trobar allò comú i promoure la relació positiva i per tant, 

la cohesió social, des de la igualtat de drets, responsabil itat s 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 la solidaritat, 

i promoure la interrelació entre persones de cultures diferents.  

 

• Promoure les actituds de respecte i solidaritat envers les persones  en 

risc d’exclusió. 

 

• Potenciar el diàleg a partir del pensament divergent per resoldre 

positivament conflictes interculturals. 
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• 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 

finalitat que , conjuntament, es trobin els mitjans de col·laboració  a tots 

els nivells  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 ll iures de discriminacions.  
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Memòria  2 019 
 

ACTIVITATS  I  SERVEIS  QUE  DESENVOLUPA  L’ENTITAT 

 

Servei  d ' aten c ió,  i nforma c ió  i  a ssessorament  Atenció en coordinació amb 

altres serveis 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 suplint cordialment les seves mancances.  

 

Linia  ACOL  2 020-2021 :  És una acció subvencionada destinada a dur a terme 

projectes de millora de l'ocupabil itat de les persones treballadores, 

especialment les que tenen amb més dificultats d'accés al mercat laboral, per 

mitjà 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. 
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Curs  Coneixement  de  la  so cietat  c a talana  i  del  seu  mar c  juridi c:  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'acoll ida de les persones 

estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya i forma part del Servei de 

primera Acollida. Aquest servei considerat com l'eix central de les accions 

d'acoll ida de Catalunya, pretén donar als seus usuaris i usuàries " una primera 

oportunitat per adquirir unes habil itats bàsiques per a poder arribar a ésser 

autònomes personalment" . 

 

 

 

Servei  d’Atenció  i  Denúncia  per  a  l es  Ví ctimes  de  Ra cisme  i  Xenofòbia (SAiD)  a  

Terres  de  l 'Ebre: SOS Racisme - Catalunya i Atzavara-arrels 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 conflictes que es 

puguin generar i millorar la convivència i la cohesió social al municipi.  
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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. 

 

Dona-l i  l a  Volta!:  Aquest projecte té l’objectiu de dissenyar  estratègies 

d’incidència local que puguin contribuir en la prevenció de totes les formes 

d’extremisme violent, així com dur a terme accions a nivell formatiu i tasques 

de sensibil ització que generin narratives alternatives als discursos d’odi i 

discriminatoris.  A Tortosa existeix la oportunitat, el context i les condicions 

adequades per poder iniciar.  

L’impuls d’una Xarxa antirumors com a eina de suport al treball que ja s’està 

fent i entrenar les habil itats i les actituds que afavoreixen la sensibil ització 

basada en el diàleg. 

 

 

 

Proje cte  De  l es  propostes  a  l ’ a c c ió:   É s tracta  d’un espai en comú on 

reflexionar i concretar accions per al foment de la cohesió social i la 

convivència en la diversitat.  
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Words  a re  Stones:  Recentment, el creixement continuat d’Internet com a mitjà 

de comunicació, sumat a l’anonimat que proporciona, ha permès la proliferació 

d’activitats en el ciberespai basades en l’odi, com l’assetjament i les 

expressions d’odi, les quals se situen més enllà de l’àmbit del tradicional codi 

penal.  

Per tant, és necessari que altres ciberentitats, com usuaris individuals o 

gestors de webs, lluitin contra aquest tipus d’atacs, per això, és essencial 

desenvolupar contra-narratives i promoure l’educació en els mitjans com a 

eines per contribuir a una societat més inclusiva i tolerant.  

 

Diàlegs  oberts:  En aquest espai pretenem compartir amb tots i totes, 

l'experiència de l'entitat, el seu recorregut pel camí cap a la interculturalitat,  

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 podem 

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

per a tothom. 

 

A col liment  l ingüísti c  i  c u ltural Es tracta d’un espai consolidat on es realitzen 

tallers d'eines per a la comunicació diària, tall ers de conversa, i tallers de 

coneixement del nou entorn. Segons disponibil itat i demanda  s’ofereixen al 

voltant de 8 hores setmanals per a un total aproximat de 150 persones.  

 

Entre elles hi assisteixen una mitja de 55/65 dones d'edats compreses entre 

els 20 i els 50 anys. El professorat està format per persones voluntàries, 

alumnat en pràctiques i algunes amb diversitat funcional.   

 

Eines  per  a  l a  Comuni ca c ió  Diària:   E l s tallers s'adrecen a persones adultes 

perquè adquireixin les eines bàsiques de compressió i expressió per poder 

mantenir una conversa normal, desenvolupar activitats de la vida quotidiana, 

accedir al món laboral i educatiu. 
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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 

elles.  

 

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 reali tat 

dels col•lectius objecte del nostre servei i els objectius previstos, i justificació 

de la seva existència. La diversitat, la flexibil itat, la varietat i l’adaptabil itat 

caracteritzen el servei i les activitats.  

 

El treball col·laboratiu i en xarxa forma part de la metodologia de treball. Es 

generen sinèrgies amb altres recursos i activitats que ja s’estan desenvolupant 

a la ciutat. Reunions de coordinació, realització d’activitats conjuntes 

vinculades al Procés Comunitari per la millora de la cohesió social .   

 

A c ompanyaments: Es tracten d'activitats de coneixement de l'entorn. Aquesta  

acció es  desenvolupa a traves de  trobades setmanals on participen dones de 

diverses procedències, algunes d’elles acompanyades pels seus nadons, fills i 

fil les menors de 3 anys encara no escolaritzats per a facil itar els processos 

participatius, l'aprenentatge en comú, nous vincles i el protagonisme dels seus 

desitjos. A través d’aquestes sessions i a partir de les seves pròpies necessitats 

i interessos,  es tracten temàtiques de la vida quotidiana  relacionades amb la 

vivència personal del fet migratori, passant per l’educació dels fills i filles, 

temes relacionats amb la  salut de les dones, informació i formació per a una 

millor recerca i sortida laboral, l’accés a les TIC, la participació activa en xarxes 

locals i  diverses activitats que ofereix  la ciutat, entre altres.  

 

A través d'aquest compartir de sabers, es treballa l’autoestima, la seva 

autonomia i l ideratge, l'autoconcepte i el suport mutu amb l'objectiu d'enfortir-

nos com a ciutadanes i protagonistes de ple dret. D’aquesta manera 

visibil itzem el rol actiu i divers de les dones per a que siguin  reconegudes com 

agents de canvi i es reforcin en el seu empoderament. A partir de les seves 
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propostes i inquietuds i amb el nostre suport i acompanyament, elles mateixes 

organitzen i trien  les activitats més adients, això es tradueix en conèixer els 

recursos que ofereix la ciutat,  realitzar tasques  relacionades amb les seves 

experiències prèvies, estar en contacte amb els/les actors/ tècnics locals i fer 

de pont per altres moltes dones. Les trobades son obertes, és a dir, que no 

estan adreçades solament per a les usuàries, voluntàries, tècnica i sòcies de 

l'entitat, sinó que el seu procés és obert, participatiu i plural.  
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Voluntariat  per  l a  Llengua:  Programa promogut pel Consorci per a la 

Normalització Lingüística. Un grup de persones voluntàries ofereixen part del 

seu temps per reforçar l'aprenentatge i la pràctica de la llengua, es tracta d’un 

intercanvi que possibil ita 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 facil ita 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.  

 

Proje c te  Mirades: 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 

nouvingudes.  Fins a 6 trobades setmanals es van a fer durant el curs 2019, 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 treball i diferents recursos personals com l'autoestima, 

les habil itats socials, la educació dels fills, la participació activa, el dol 

migratori per tal d'aconseguir una estabil itat emocional òptima i una millor 

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

una oportunitat acadèmica i laboral.  

 

Cer c le  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  Le c tura  Feminista: En aquest club de lectura es proposaran diferents 

títols per a llegir cada mes, i es generarà un debat al voltant d'aquestes 

lectures. el Club de Lectura tria una sèrie de ll ibres amb el que abordar 

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

crític. 
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8M  i  2 5N:  Dins el marc de la nostra proposta educativa s'organitzen diverses 

activitats, tallers 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 sociocultural en el que vivim. A l'Esplaiat els  infants  

reben suport per fer els deures de l'escola,  podent util itzar 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 tallers sorgits per les pròpies iniciatives dels 

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

de la ciutat, tallers per treballar l'autoestima, la identitat flexible, els valors i 

l'autoconcepte. 

 

També s'hi realitzen activitats lúdiques i esportives, tallers i sortides que 

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

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

territori.  

 

A c ompanyament  so c ioedu c at 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 adolescent s, 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 instituts de Tortosa. 

Aquest acompanyament està supervisat pels tècnics de l'entitat i on el 

voluntariat té molta importància per a poder arribar a tothom.  
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Servei  c omunitari : És una acció educativa que té per finalitat garantir que 

l'alumnat, al l larg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin 

accions de compromís civic, 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’Institut Dertosa. 

 

Tallers  de  Berenars  Saludables: L’objectiu és que els infants rebin informació  

sobre la importància d’una alimentació equil ibrada,  readrecin els seus hàbits i 

passin a fer uns berenars més saludables amb la seva implicació, fent tot el 

procés de cerca, selecció, compra i elaboració, a partir d’activitats com tallers 

de cuina, jocs sobre la piràmide d’aliments, compres als comerços de 

proximitat, entre altres.  

 

Tal lers  c r eat ius:  Diverses activitats 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. Taller de Mandales, 

Taller de Yoga, La Marató de TV3, Taller de guitarra, Circ Saltimbanqui, Circ 

Raluy, Taller de Relaxació i Benestar  emocional, Tallers de pintura, Sortides a 

la natura, etc. 
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Espai  l l iure  de  j o c :  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 activitats també amb els 

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

ajuda mútua.   

 

Lex c i t :   És un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels 

infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau 

de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al  voluntariat i a 

la implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa.  

 

 

 

Assemblees:  El  diàleg i la ll iure expressió són molt importants i per això 

realitzem diferents assemblees per a parlar diversos temes i escoll ir propostes 

per fer entre tots els participants a l’Esplaia’t.  
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La  Màgia  de  l es  Paraules Aquesta activitat té l’objectiu de motivar i reforçar la 

lecto-escriptura, resolució de conflictes i la capacitat de comprensió lectora 

dels participants. Ho fem amb grups reduïts cada setmana, així tot l'alumnat 

repeteix diverses vegades l'activitat durant tot el curs. És un joc de pistes per 

totes les instal·lacions que els conduirà fins un tresor.  

 

Ll igams:  És una iniciativa que busca apropar als infants i als avis i avies de la 

ciutat per tal de millorar la cohesió social a través del coneixement mutu i l’ 

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

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

un clima adient per generar sinèrgies positives entre ells, ja sigui cantant 

alguna cançó, pintant, explicant algun conte, jugant a jocs de taula, realitzant 

manualitats o escrivint una carta.  

 

Lligams busca aprofitar les similituds 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/elles. 
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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, aquests també ens envien cartes a nosaltres. Aquesta activitat 

aporta a la gent gran poder reviure records de la comunicació per correu 

postal, transportant-lo a etapes anteriors viscudes a i per altra banda es 

promou nous aprenentatges a la infantesa. 
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Contem  c ontes  a  Murray: Murray, és un gos especialista en teràpies i activitats 

assistides, membre de la familia de Takoda Terres de l'Ebre. Ve a Atzavara 

perquè un grupet de xiquets i xiquetes l i han proposat llegir-l i contes i passar 

una tarda molt divertida a l’Esplaia’t. L’associació amb aquest projecte: 

“ Contem contes al Murray” , el qual a través del treball amb gossos 

d’assistència com a element motivador, vol incidir en l’entrenament de la 

comprensió lectora i altres competències transversals relacionades.  

Ubuntu  –  Só c  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 socialitzadora.   

 

Aquesta tasca ininterrompuda ens ha donat la possibil itat de rebre el Premi  

Traje ctòria, del Premis  Lleure  2 019 que otorga la Funda c ió Carul la  e n 

reconeixement a la trajectòria afavorint l'educació en el lleure, els valors de la 

diversitat, la igualtat d'oportunitats i les ll ibertats.  
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PEE-Programa  6/16  -  Programa  d'Interven ció  So cioedu cativa  amb  infants  i  

joves  de  6  a  1 6  anys  i  l es  seves  f amílies: 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 famílies.  

 

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 sinèrgies i coneixement mutu.  

 

Invulnerables:  és un programa que treballa amb famílies en risc d’exclusió 

social i situació de pobresa  a través d’un treball amb els infants, adolescents i 

joves i el seu nucli familiar, 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 

igualtat de gènere en els últims anys, tot i així, encara queda molt camí per 

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

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

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

participants de l’entitat i la comunitat vegin essencial la igualtat efectiva entre 

gèneres per poder conviure-hi. 
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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 

igualitària, 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 igualtat efectiva entre homes i dones. Per part de 

l’entitat, crèiem necessari posar èmfasi en la lluita 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 lluita, 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 15 i 21 anys, que han 

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

les seves relacions afectives.  
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El SAHTE Joves es pot consideradar 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 adultes. L'accés voluntari del participant i 

l'acompanyament professional que se l i proporciona, és possible cercar i 

establir noves formes de relacionar-se ll iures de violencia 

 

 

 

És tracta d'una intervenció psicosocial on es treballen diferents aspectes sobre 

la violència que s'exerceix, la masculinitat, l'educació emocional, entre altres, 

per tal que puguin arribar a establir relacions afectivo-sexuals ll iures de 

violència 
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Creiem important canviar el focus i posar la responsabil itat 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 parelles, i 

els seus fil 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 positiva 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 potencialitats que 

tenen i la font de riquesa que guarden dins seu. A través d’aquest treball , els 

joves també guanyen en empoderament i coresponsabil itat amb l’entitat, i 

passen a ser part activa en el disseny i organització de les activitats, la qual 

cosa te una repercussió directa en la sostenibil itat 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.  
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Reforç  edu c at iu:  Tasques de reforç escolar als joves en general, en grups 

reduïts i personalitzats. Aquest curs, per petició i autoconsciència dels i les 

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

la llengua, i on s'ha prioritzat la consolidació dels conceptes bàsics per tal de 

poder assolir el nivell que el curs els requereix.  

 

Espai  de  t utoratge  i  o rienta c ió:  El tutoratge individual dels joves és una part 

important en el procés de canvi en el qual decideixen introduir-se al món 

laboral. Mitjançant aquest espai es va a orientar als joves en les diferents 

possibil itats que tenen per tal d'escoll ir 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. 

 



 
www.atzavaratortosa.com  

 

 

 

Orienta c ió  l aboral :  Amb la col•laboració de l’Esplai Blanquerna, el Centre de 

Formació Ocupacional i Departament d’Ensenyament, es van organitzar 

trobades dirigides als joves que estan finalitzant els seus estudis. Els joves van 

rebre informació sobre les diferents opcions per continuar formant -se, com 

realitzar correctament un CV, com preparar una entrevista de feina, etc.  

 

Projecte de Prevenció de l ’abandonament prematur Treball en conjut amb 

l 'Agència Catalana de la Joventut, Atzavara-arrels i altres entitats del territori. 

Aquest projecte permetrà impulsar el  treball de prevenció de l ’abandonament 

prematur a la ciutat, reforçar el treball tècnic en aquest aspecte en l ’àmbit de 

la joventut i posar de manifest la necessitat d’aquesta figura tècnica.  

 

Alhora ajudarà al treball que s’està duent a terme a la ciuta t, a analitzar i 

diagnosticar la problemàtica educativa en l ’àmbit de la joventut, que se sap 

que existeix, però no hi ha recursos per a dedicar-hi temps i analitzar-ne les 

causes i possibles intervencions per tal de treballar-ho. 
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Art Total : El projecte, Espai Jove – Art Total “ Transformem un raconet... la Plaça 

Mossèn Ovidi Tobias al barri del 13 de gener, s’emmarca dins del programa 

socioeducatiu anomenat Pla Educatiu d’Entorn 6-16 de Tortosa (PEE-6-16); que 

pretenen reforçar la cohesió social a través del treball comunitari, promovent 

aprenentatges no formals i estimulant hàbits participatius a través de la 

dinamització d’un ampli ventall d’activitats destinades al jovent d’entre 15 i 35 

anys i del que l’entitat forma part activiament.  

 

 

 

Espai de relació dels i les joves migrats sense referents famil iars: Aquesta 

intervenció té com objectiu incentivar la participació activa i la util ització dels 

recursos ja existents a la ciutat com a estratègia per promoure les relacions 

interculturals. 
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Tamunt  -  Joves,  pertinença  i  i dentitat:  Aquest projecte promou, a través de la 

intervenció comunitària psicosocial a Tortosa, la transformació personal i social 

de joves de 16 a 25 anys en l'àmbit de la identitat, els sentiments de pertinença, 

la convivència i la participació, per provocar sinèrgies individuals i col·lectives 

cap a la millora de la convivència ciutadana intercultural en els àmbits de 

l’escola, el barri i l’entorn natural.  

 

Tamunt dóna resposta a una prioritat d’acció identificada conjuntament pels 

recursos tècnics de la ciutat, pels mateixos joves i les seves famílies després 

de cinc anys de treball de camp, creació de relacions de confiança, mediació i 

dinamització amb joves. 

 

Garantia  Juvenil  2 019/ 2020:  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 

ocupabil itat 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.  
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Proje c te  Gent  amb  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 altruistes 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.    
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El seu compromís i implicació son fonamental en la tasca diària d'Atzavara-

arrels.  Per tant, el treball del voluntariat té un efecte multiplicador 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 resultats 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 futur de 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 coresponsabil itat social per part de la 

comunitat 

➢ realitzar un anàlisi intern i extern de la realitat social i organitzativa de 

l'entitat 

➢ facil itar un espai d'autonomia, iniciativa i empoderament a totxs els 

membres de l'organització.  

 

Així doncs, cal la implicació de l'òrgan directiu per una banda, de l'equip tècnic 

per l'altra, 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'anàlisi 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 pertinença a l'entitat i a la ciutat.  
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Per altra 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  Alternatives: Amb la col•laboració del Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya, Atzavara-arrels va a incorporar dins de les 

seves activitats 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 . 
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Tallers  oberts  a  l a  c omunitat: 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, Menjador social 

Mossèn Sol de Caritas Tortosa, Llars de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, Escola 

Sant Jordi, Fira de Nadal, Festa de les Entitats Socials, Campanya de Recollida 

de Material Escolar 2019, Jornada d’Economia Social i Cooperativa a Expoebre , 

VII Revetlla de Sant Jodi, Inside Out Project, entre altres. 

 

La  l lavor,  l 'espai  c reatiu  d 'Atzavara-arrels:  Els esdeveniments, els regals i els 

detalls poden ser una molt bona ocasió  per a comunicar valors, dotant -los 

alhora d'util itat i sentit. Disposem de diversos productes que poden convertir -

se en un gest original, pràctic i solidari.  
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Prin c ipals  f onts  de  f inançament  de  l ' entitat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%

28%

2%3%2%

Recursos econòmics 2019

Subvencions administració pública

Subvencions privades

Donacions

Serveis

Altres
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A c t ivitats  c omunitàries  en  b enefi c i  d’Atzavara-arrels:  

 

 La Nit Solidària del WIN - Complex Esportiu Tortosa. 

 II Mercat Solidari d’Art del Col·lectiu Lo Taller. 

 Exposició de l'artista Marisa Lajunta Panisello, " Músics i flors"  a l'Espai 

Cultural Guaix d'Amposta. 

 Els Cotrs de Labinota canten al Nadal – Teatre Felip Pedrell  

 Festa Solidària 2019 – Hospital Santa Creu. 
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Treball en Xarxa:  

 

➢ Departament de Justícia 

➢ Departament d'Ensenyament i els centres educatius de la ciutat.  

➢ Servei Comunitari del Departament d'Ensenyament de TTEE. 

➢ Direcció General de Joventut 

➢ Agència Catalana de la Joventut 

➢ Departament de Salut 

➢ Departament de Cultura  

➢ Salut Jove Baix Ebre 

➢ Consell Comarcal Baix Ebre 

➢ Espai Jove Tortosa 

➢ CPNL - foment de la llengua 

➢ Serveis socials de l 'Ajuntament de Tortosa 

➢ SIS - Servei d’Intervenció Socioeducatiu  

➢ Xarxa per la Convivència a Tortosa 

➢ Xarxa Territorial d’Educació 360  

➢ Estudiants en pràctiques del CFGS d'Integració Social de l 'IES de l 'Ebre, 

del grau d'educació social de la UOC i graus de magisteri de la URV 

➢ Biblioteca Marcel·l í Domingo de Tortosa 

➢ Fundació Banc d'Aliments 

➢ Casal Cívic de Tortosa 

➢ Creu Roja Tortosa 

➢ Càritas Interparroquial Tortosa 

➢ Institut Pere Mata 

➢ Grup Esplai Blanquerna 

➢ Unesco Tortosa 

➢ Fundació Gentis 

➢ Fundació Obra Social La Caixa 

➢ Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL) 

➢ XEASC - Xarxa d'Entitats d'Acció Social i Comunitària: La seva missió de  

és treballar pel desenvolupament de l 'acció social i comunitària als 

barris, construint un espai de participació, vertebració territorial i 

d'interlocució. La visió és que la xarxa sigui qui representi, legitimi i doni 

capacitat d'interlocució i d'organització a un model d'acció educativa 

arrelat a la comunitat i referent en el territori. Atzavara-arrels en forma 
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part des del primer moment de constitució com referent a les Terres de 

l 'Ebre. 

➢ Casa nostra, Casa vostra Terres de l 'Ebre: formem part de les entitats 

que donen suport a nivell país i territorial la campanya CNCV. També 

l 'associació està inscrita com Mentors per ajudar a integrar els refugiats 

a Catalunya. 

➢ SOS Racisme Catalunya  

➢ UNITED for Intercultural Action 

 

 

Xarxes socials:  

 

➢ Web: http:/ / atzavaratortosa.org/  

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

➢ Twitter: https:/ / twitter.com/ atzavaraarrels 

➢ Instagram: https:/ / www.instagram.com/ atzavaraarrels/  

➢ YouTube: 

https:/ / www.youtube.com/ channel/ UCte6KUF0jkf6ZHpEeICa70g 

➢ Diari Més Ebre: 

https:/ / www.diaridetarragona.com/ ebre/ Lassociacio-Atzavara-Arrels-

premiada-per-la-seva-trajectria-al-lleure-20190603-0033.html 

 

 

Atzavara-arrels, una associació compromesa amb els objectius de l’AGENDA 2030 
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