
PLA LOCAL DE JOVENTUT Deltebre 2022 – 2026 

1 

resultats del taller 01 “fem lo vermut i digues la teua” 

al Centre Fluvial del Delta 

Edat: de 16 a 30 anys 

Participants: 10 participants 

Data: 19 de novembre del 2022 

Descripció: 

Al Centre Fluvial del Delta es va portar a terme un taller per a la joventut del municipi 

sota el nom “ Fem lo vermut i digues la teua”. En primer lloc es va explicar la finalitat del 

Pla Local de Joventut juntament amb les ganes d’assolir nous reptes cobrint les 

demandes dels joves. La dinàmica consistia en posicionar-se, per grups, sota el nom 

d’una gran responsabilitat (empresa inversora, administració pública, ONG...) i a partir 

d’aquí desenvolupar diferents idees a portar a terme per a la joventut. Aquestes idees 

s’exposaven a tota la resta per poder rebre aportacions i després es situaven al damunt 

d’un mapa de Deltebre per una major visualització de la ubicació. Això va portar a una 

pausa amb vermut, per clarificar idees i més tard, una taula d’experiències amb joves 

referents del municipi va portar debatre diferents temes anteriors i també noves 

propostes que van sorgir. 

Objectius: 

• Promoure espais físics per posar en comú idees i propostes de projectes.

• Impulsar el compartiment d’experiència entre joves.

Resultats del taller: 
Gran festa de l’orgull LGTBI+ a Deltebre 
Proves de colles/penyes en el marc de Festes Majors i tot l’any. Amb puntuació per 
participació. 
Donar beques. 
Ebre Terra: Unió empreses + Showcooking. 
Casal Joventut: millorar infraestructura. 
Cursos formatius. 
Torneig de e-Sports. 
Jocs/lliga esportiva amb seu a Deltebre entre centres de primària i secundària. 
Torneig d’esports de platja a Riumar. 
Trobada de creadors de contingut en llengua catalana. 
Fira d’entitats en el marc de Deltafira o fora de les dates. 
FP Dual 
Participació activa del Jove al sector o Territori. 
Educació financera. 
Necessitats del sector. 
Estudi realitat demogràfica. 
Concurs de curtmetratges. 
Festes: Foodtrucks i Tardeo. 
Associació: Ampliar oferta d’esports. 
Espais polivalents: Rehabilitar l’espai de la càmera agrària JiM 
Espais polivalents: Parc del riu, zona coworking de cuina (Aso. Cuina, restaurar 
rostidors). 
Espais polivalents: Ampliar escoles PR coworking 
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Espais polivalents: fer atletisme, centre fluvial. 
Motivar la jornada laboral per objectius. 
Riumar: Jocs de platja, potenciar Kite Surf amb torneig europeu, potenciar Deltarium 
(tirolina). 
Formació Professional Dura, Introducció ESO, coneixement de l’entorn 
Posar en valor el territori: acompanyat participació activa dels diferents sectors 
econòmics productius del municipi. 
Anàlisi – Seguretat del jovent – estudi realitat demogràfica 
Coordinació i necessitats del sector empresarial (oportunitats). 
Educació financera. 
Comunitat educativa per a majors de 16 anys 
Formació Professional dual 
Qualificació dels treballadors (IES Deltebre) 
Pràctiques a empresa 
Donar beques a joves talents (emprenedors, formació...) 
Tardeo a fires 
Foodtrucks a la plaça de les dones, música electrònica 
Cursos formatius 
Ampliació del polígon 
Pont lo passador: facilitar les conversions al riu Ebre. 
QR’s als punts especials (miradors, niu de metralletes, història de Deltebre) 
Ebre Terra  i Casal de joventut – Unió de viver d’empreses i activitats de turisme i 
showcooking 
Cursos formatius: experiències enriquidores (xarxes socials, youtube..) 
Cursos formatius: xarrades professionals (Flancks empreses amb potencia econòmica i 
del territori). 

→ Idiomes: grups de conversa en anglès 

→ Escola idiomes Deltebre 

→ Adaptar estudis i format a les necessitats 

→ FP dual – empresa – formació 

→ Viver d’empreses – informació – ajuts jove emprenedor 

→ L’Aixeta – micrometratge 

→ Sortir fira – beques? Ajuda – finançar 

→ Acompanyament empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




