


EL TREBALL AMB JOVES EN EL 
PROCÉS COMUNITARI DE TORTOSA  

 
 

1. PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
 
 
1. ART TOTAL 
 
 
 
1. ESPAI JOVE  



http://www.procescomunitaritortosa.cat/ 

2009. Programa de Treball als Barris + Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 
2010. Xarxa per la Convivència  
2012. Pla Educatiu d’Entorn - Programa 6/16 

http://www.procescomunitaritortosa.cat/


EL GRUP DE TREBALL DE JOVES  



RECURSOS HUMANS JOVENTUT 
➢ 1 Cap de Servei (Àrea de Serveis a les Persones). 
➢ 1 Tècnica de Joventut amb dedicació exclusiva. 
➢ Suport administratiu puntual. 
 
D'altra banda, hi ha professionals contractats mitjançant Plans d'Ocupació: 
➢ 2 Tècnics/es de Dinamització Juvenil. 
➢ 2 Monitors/es Juvenils Interculturals. 
 
També estan dintre del Contracte Programa de l’Oficina Jove:  
➢ 1 Tècnic/a d'Inserció Laboral. 
➢ 1 Tècnic/a de Salut. 
➢ 1 Tècnic/a de Garantia Juvenil 
 
Per últim, dintre de la Fundació Bancària La Caixa juntament amb el 
Programa 6/16:  
➢ 1 Tècnic/a Espai Jove a mitja jornada. 
➢ 1 Voluntari/a Europeu. 

 
 
 



1. PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016/2019 

➢ Procés participatiu: joves, tècnics/es i institucions. 
 
➢ Diagnosi: detectar necessitats i problemàtiques.  
 

➢  Col·loquis amb totes les parts.  
 
➢ Definició de les problemàtiques per eixos.  
 
➢Jornada del 30 de juny de 2016: validació de les 
problemàtiques i primeres propostes. 
 
 

 
 
 
 
 



Aquest projecte va néixer al 2009 i és un projecte de 
ciutat dins el Programa de Treball als Barris, el 
Projecte  6-16,  el Pla d’Intervenció Comunitària 
Intercultural i el Pla Local de Joventut de Tortosa. 
 
És per això que en l’Art Total 2016 es va treballar en 
alguns projectes en coordinació amb altres 
associacions. 

2. ART  TOTAL 

Projecte d’integració i dinamització  juvenil mitjançant 
l’art,  adreçat a joves de 16 a 30 anys. 



ART  TOTAL 

Projecte d’integració i dinamització  juvenil mitjançant 
l’art,  adreçat a joves de 16 a 30 anys 

Objectius 

• Dinamitzar i integrar interculturalment els/les joves mitjançant l’Art i altres activitats 

de lleure i culturals. 

• Fomentar el desenvolupament individual i grupal dels joves mitjançant activitats 

artístiques de lleure i culturals. 

• Fomentar entre els joves els valors de respecte, convivència, treball en equip, etc. 

• Fomentar la participació dels/ les joves en la vida cultural, artística i accions 

comunitàries de la ciutat. 

• Desenvolupar competències socials i laborals que ajuden al jove a integrar-se en 

diferents àmbits (cultural, social, laboral, etc) 

 



ART  TOTAL: EVOLUCIÓ  



ART TOTAL 2016 
 ESTIU JOVE  

  
  

TRANSFORMEM LA CIUTAT 
AMB L’ART CREATIU 



 FUTBOL SALA 
  

TARDOR JOVE 

ART TOTAL 2016 



ESTIU JOVE 2016 



TRANSFORMEM  L A  CIUTAT  AMB  L ’ART 



TRANSFORMEM  L A  CIUTAT  AMB  L ’ART 

https://www.facebook.com/puntjove.tortosa/videos/ 
 

https://www.facebook.com/puntjove.tortosa/videos/


 FUTBOL SALA 
  

https://vimeo.com/117607657 

https://vimeo.com/117607657


TARDOR JOVE 



Objectius  

  

● Oferir un lloc de trobada on es puguin relacionar diferents joves de la 

ciutat; 

● Facilitar eines que els permetin desenvolupar-se en la societat actual; 

empoderar-los com a persones, acompanyar-los, millorar les seves 

habilitats per augmentar les seves oportunitats. 

● Afavorir els espais de participació a altres llocs i activitats de la ciutat, 

promoure el seu compromís social. 

● Encaminar tot això a la millora de la convivència i la cohesió social a la 

ciutat. 

3. ESPAI JOVE 



https://vimeo.com/98027096 
 

3. ESPAI JOVE 

https://vimeo.com/98027096


https://vimeo.com/107483674 
 
 
 

https://vimeo.com/107483674


http://espaijovetortosa.blogspot.com.es/ 
 

LINKS D’INTERÉS  
 

https://www.facebook.com/Espai-Jove-Tortosa-1385709721710191/ 
 
http://www.joventut.info/bonespractiques/projecte/art-total/ 
 
 

https://es-la.facebook.com/puntjove.tortosa/ 
 

  
 

   
 
 
 

http://espaijovetortosa.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Espai-Jove-Tortosa-1385709721710191/
http://www.joventut.info/bonespractiques/projecte/art-total/
http://www.joventut.info/bonespractiques/projecte/art-total/
http://www.joventut.info/bonespractiques/projecte/art-total/
http://www.joventut.info/bonespractiques/projecte/art-total/
https://es-la.facebook.com/puntjove.tortosa/
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