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model enquesta facilitada a la població jove d’entre 14 i 30 anys 

 
ENQUESTA JOVENTUT DELTEBRE 
Aquesta enquesta ens serveis per elaborar un nou Pla de Joventut de Deltebre per als 
propers anys. Esperem que aquesta nova eina serveixi per fer del pla local de joventut 
un projecte participatiu, de col·laboració i que sigui un reflex de les inquietuds del jovent 
de la nostra ciutat. 
 
*Necessari 
 
1.Edat* ____  2.Sexe* _____________ 3.Lloc de naixement* 
_____________ 
 
4.Amb qui vius?* 

− Sol/a 

− Amb els meus pares 

− Amb parella 

− Comparteixo Pis 

− Altres: 
 
5.Quina formació acadèmica tens?* 

− Estudis primaris 

− Estudis secundaris 

− Cicle formatiu de Grau mitjà 

− Cicle formatiu de Grau superior 

− Estudis universitaris 

− Altres: 
 
6.Estàs treballant en l’actualitat o estudiant?* 

− Estudio 

− Treballo 

− Estudio i treballo 

− Estic a l’atur 
 
7.En el cas que treballis, en quin sector estàs treballant? 

− Sector primari: agricultura, ramaderia, pesca... 

− Sector secundari: indústria 

− Sector terciari: serveis 
 
 
8.Si treballes, on t’inclous? 

− Sóc autònom 

− Treballo a compte d’altre 

− Sóc un freelance 
 

9.Has pensat en algun moment en crear la teva pròpia empresa? 

− Si 

− No 
 
 
10.Pertanys a alguna associació?* 



PLA LOCAL DE JOVENTUT Deltebre 2022 – 2026       
  

 

5 
 

− Si 

− No 
 
11.En el cas que siguis d’alguna associació, a quina tipologia pertany? 

− Esportiva 

− Cultural 

− Lúdica 

− Social 

− Religiosa 

− Educativa 

− Altres: 
 
12.Com t’assabentes de les activitats que es fan a Deltebre?* 

− M’ho diuen els amics 

− Pels cartells 

− Per la web de l’ajuntament 

− Facebook 

− Instagram 

− Correu electrònic 

− Premsa/ràdio 

− No me n’assabento 

− Altres: 
 
13.Participes normalment de les activitats que es fan a Deltebre?* 

− Si 

− No 
 

14.Què sols fer més sovint?* 

− Anar de marxa 

− Llegir 

− Connectar-me a internet 

− Excursionisme 

− Quedar amb els amics 

− Anar al cine 

− Altres: 
 
15.Totes aquestes activitats les sols fer a Deltebre?* 

− Si 

− No 

− Algunes 
 
16.Has sentit mai a parlar del pla local de joventut?* 

− Si 

− No 
 
17.Quins objectius creus que hauríem de prioritzar per al proper pla local de joventut?* 

− Formació continua 

− Pla d’habitatge jove 

− Treball 

− Cohesió social 

− Participació 
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− Lleure 

− Altres: 
 
18.Voldràs que t’enviem regularment tot allò que et pugui interessar com a jove i que es 
dugui a terme des de l’Ajuntament de Deltebre?* 

− Si 

− No 
 
18.Si estàs interessat/a en rebre informació, deixa’ns el teu correu electrònic i t’ho fem 
arribar a:  ..................................................................................... 
 
19.PROPOSTES I/O SUGGERIMENTS Digues la teva i fes la teva aportació que ens 
pot ser molt útil a l’hora d’elaborar el nou pla local de joventut de Deltebre: 
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resultats enquesta població jove d’entre 14 i 30 anys 

 

EDAT 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 10 9 11 5 15 9 1 13 8 2 4 3 7 7 8 4 

SEXE 

DONA HOME FLUID 

80 38 1 

LLOC DE NAIXEMENT 

TORTOSA             51                 

DELTEBRE             39                 

SANT JAUME           3                 

AMPOSTA           9                 

TARRAGONA           1                 

BARCELONA           7                 

RESTA D'ESPANYA         2                 

RESTA D'EUROPA               2                 

RUMANIA           1                 

SUD-AMÈRICA           3                 

ÍNDIA             1                 

AMB QUI VIUS? 

SOL/A             13                 

PARES              71                 

PARELLA             27                 

COMPARTIT               7                 

ALTRES             1                 

QUINA FORMACIÓ ACADÈMICA TENS? 

E. PRIMARIS           47                 

E.SECUNDARIS           57                 

C.F G.M             22                 

C.F G.S             24                 

E.UNIVERSITÀRIS         38                 

ALTRES             14                 

ESTÀS TREBALLANT EN L'ACTUALITAT O ESTUDIANT? 

ESTUDIO             54                 

TREBALLO           34                 

LES DOS             23                 

ATUR             8                 

EN EL CAS QUE TREBALLIS, EN QUIN SECTOR ESTÀS TREBALLANT? 

PRIMARI             7                 

SECUNDARI           3                 

TERCIARI             49                 

SI TREBALLES, ON T'INCLOUS? 
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AUTÒNOM           8                 

COMPTE D'ALTRE         50                 

FREELANCE           1                 

HAS PENSAT EN ALGUN MOMENT EN CREAR LA TEVA PRÒPIA EMPRESA? 

SI               62                 

NO               57                 

PERTANYS A ALGUNA ASSOCIACIÓ? 

SI               47                 

NO            72         
EN EL CAS QUE SIGUIS D'ALGUNA ASSOCIACIÓ, A QUINA TIPOLOGIA 
PERTANY? 

ESPORTIVA           15                 

CULTURAL           17                 

LÚDICA             6                 

SOCIAL             20                 

RELIGIOSA           1                 

EDUCATIVA           3                 

ALTRES             8                 

N/C               66                 

COM T'ASSABENTES DE LES ACTIVITATS QUE ES FAN A DELTEBRE? 

AMICS             60                 

CARTELLS             31                 

WEB AJUNT.           25                 

FACEBOOK           22                 

INSTAGRAM           93                 

CORREU ELECTRÒNIC       6                 

PREMSA/RÀDIO         7                 

TK TOK             3                 

WATSAPP           20                 

FAMILIARS           42                 

NO ME'N ASSABENTO       11                 

PARTICIPES NORMALMENT EN LES ACTIVITATS QUE ES FAN A DELTEBRE? 

SI               55                 

NO               64                 

QUÈ SOLS FER MÉS SOVINT? 

MARXA             68                 

LLEGIR             39                 

INTERNET           82                 

EXCURSIONISME         13                 

AMICS             90                 

CINE             31                 

ESTUDIAR           53                 

ESPORTS             47                 

ALTRES             14                 
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TOTES AQUESTES ACTIVITATS LES SOLS FER A DELTEBRE? 

SI               48                 

NO               18                 

ALGUNES             53                 

HAS SENTIT MAI A PARLAR DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT? 

SI               34                 

NO            85         
QUINS OBJECTIUS CREUS QUE HAURÍEM DE PRIORITZAR PER AL PROPER 
PLA LOCAL DE JOVENTUT? 

FORM. CONTÍNUA         1                 

PLA HAB. JOVE           1                 

TREBALLO           1                 

ESPORT             1                 

SALUT             1                 

LLEURE             1                 

COHESIÓ SOCIAL         1                 

VOLDRÀS QUE T'ENVIEM REGULARMENT TOT ALLÒ QUE ET PUGUI 
INTERESSAR COM A JOVE I QUE ES DUGUI A TERME DES DE 
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE? 

SI               58                 

NO               61                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLA LOCAL DE JOVENTUT Deltebre 2022 – 2026       
  

 

10 
 

 
PROPOSTES I/O SUGGERIMENTS. Fes la teva aportació, ja que ens pot ser molt útil 
a l'hora d'elaborar el nou Pla Local de Joventut a Deltebre: 
 

• Actic gratuït per als joves 

• un lloc on reunir mos 

• Tractar més els temes d'ansietat, problemes dels joves, l’estrès. LA importància 
de l'educació sexual i de l'autoestima en un mateix... etc 

• Si es possible alguna feina per a joves de 16-18 anys, ja que no tots poden 
treballar en bars o restaurants. 

• Moure-us de veritat, que els lloguers son caríssims i els joves tenim que marxar 
fora a viure per poder treballar 

• Crec que avui en dia la joventut va bastant perduda en molts d’àmbits com per 
exemple: llocs de quedar, com fer un currículum, com fer una entrevista, com 
buscar feina, com montar-me una empresa... A mi ja no m'aportaria molt però 
crec que estaria super be que es faci per a esta nova generació. Que tinguin un 
espai jove que no passin fred i puguin jugar a jocs i fer activitats, que es formin 
a l'hora de com caure be a les empreses i per als mes emprenedors una guia i 
un cop de ma per a que ho puguin tirar avant. 

• habilitar zones per als joves únicament i no per a xiquets menuts. fer activitats 
mes encarades per als joves i adolescents i que no impliquin estar en xiquets 
mes menuts. tallers interessants per als joves 

• Fomentar la participació del jovent amb les entitats locals 

• Cursos formatius reconeguts pel departament d'educació: 1. Curs C2 de català 
2. Cursos d'anglès 3. .... 

• Res 

• Que penseu en el jovent que es el que mes oblidat esta i son els que mes 
necessitem tant en recursos, experiències  etc… 

• Estaria bé que al municipi és fes una inversió per col·locar en algun parc a 
l'exterior equipament per fer calistenia (barras, circuits, etc.) ja que tots els 
equipaments que hi ha instal·lats al exterior tan al passeig del riu com al Parc del 
Riu són per a gent gran i en pocs anys estan tots trencats. Us deixo una web per 
a que veieu el que vos dic i en la qual fan instal·lacions a alguns Ajuntaments, 
es diu deportesurbanos.com Gràcies. 

• Creació d’un espai/casal per als joves. 

• En principi la meva proposta que ja l’han acceptat després de tant de temps de 
l’skatepark. Seria un punt mol bo per als joves espais on es puguin reunir a fer 
esport com a parcs de calistenia, alguna pista de futbol o es pugi jugar sense 
que et malden, etc… 

• S’haurien de fer locals per a joves, activitats per a joves, participació en coses 
per a joves 

• Respecte a la joventut local a Deltebre, crec que hi ha sectors en més mancança 
que altres i són els següents: 1. Una manca de formació, treballs i oficis: L’altre 
dia vaig anar a una botiga local i vam estar parlant en la propietària de la situació 
tan precària que tenen els joves, no només a nivell local, sinó també a la societat. 
La propietària ens deia: “No puc dir-li a mon fill que sigui empresari, com jo, pues 
li arruïnaria la vida. Tampoc puc dir-li que estudiï força, doncs potser no troba 
feina. Els joves ja no tenen sortides, cap herència que els donem és bona”. 
Potser una solució seria fer un centre de formació o donar més oportunitats 
laborals per a que els joves puguin trobar feina a nivell local. I no hagin de marxar 
fora obligadament perquè aquí no tenim ni cap futur, ni cap por venir. 2. Falta 
d’habitatges i lloguers socials: A Deltebre hi ha molts blocs de pisos buits i 
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demacrats que donen una imatge abandonada. Sé que no és culpa de ningú, 
més que de les empreses privades que els van construir. Però una manera de 
que els joves és puguin emancipar dels pares, puguin ser independents, 
autònoms i tenir la seva pròpia llibertat i espai, seria poder habitar blocs (en les 
condicions òptimes( en uns lloguers assequibles. Els temps han canviat, i això 
de donar terres als fills i cases ja no es fa. El primer punt i el segon van lligats de 
la mà.... Si els joves no tenen formació, tampoc llocs de feina i menys una 
vivenda, que fan? O els agafa depressió o directament marxen fora. 3. Porques 
recompenses als joves emprenedors i massa als ninis: En lo meu cas, soc una 
noia jove que treballa, estudia i viu sola. M’he espavilat molt i meu he currat molt 
a la vida sense cap tipus d’ajuda i a vegades, m’ha fet falta. A pesar d’això em 
sento afortunada en comparació a altres joves, he fet sort. Per això visc aquí, 
sinó, tinc claríssim que marxaria. Lo que si que he vist, es que donen moltes 
ajudes a joves  perquè en que no tenen feina, que no treballen , que no 
estudien... i es injust. Perquè llavors no volen fer res i s’acostumen a que els 
premien per no fer. En canvi els altres, on m’incloc, ens partim el cul i les ganes, 
i en tot i així no arribem. Per què no es premia a la gent que si, envés de la que 
no? Crec que ajudar als emprenedors (ni parlo només d’autònoms) si no als que 
treballen i/o estudien, ens pujaria els ànims i no ens sentiríem tan cremats. 4- 
Poc ambient i massa xusma: sento que el poble des de que està Lluis com 
alcalde ha fet un gir de 180º en tot. Les millores a tots els nivells i sectors són 
indudables i MERAVELLOSES. El municipi sembla un altre. Com si fos nou. Però 
l’ambient dels habitants es estrany. No és veuen massa joves pel poble, o 
marxen o estan amagats etc. A vegades sembla un poble fantasma o gris (no 
parlo a nivell municipi sinó de persones). Només es veuen els joves a alguna 
discoteca, però poca cosa. Pel contrari, ha augmentat de manera molt ràpida 
l’arribada d’ètnies gitanes que fan molta merda, soroll i temor. No entenem res 
els veïns. Estem a un lloc cèntric i dels més coneguts del poble on està l’església 
de jesús i maria, el mercat, l’spar, lo bar nou, lo parc del riu.... i sembla que estem 
a un altre barri. S’ha de potenciar a la gent i joventut local per tenir un ambient 
viu i colorit..... i ho sento molt, però s’ha de posar ordre a aquelles persones que 
no es volen adaptar i no donen cap impacte positiu ni de seguretat als locals. I 
crec que aquests serien els punts que més falta de millorat tenen, i si us fixeu, 
tots estan interrelacionats entre si. Gràcies, Karen. 

• Obrir llocs per als joves, exemple un pub, mes discoteques en preus mes 
baratos. 

• Activitats a la vora del riu Algun lloc on puguem reunir-mos tots els joves, ja sigui 
a l’estiu com a l’hivern. 

• Penso que els joves de Deltebre necessitem dues coses prioritàries ara mateix: 
- Podem independitzar-nos dels nostres pares. – Poder treballar al nostre poble 
i no haver de marxar. Pel que fa a la primera cosa, el parc d’habitatge de lloguer 
del poble és escàs i car. Anar-se’n a viure sol et pot costar entre 400 i 450€ a un 
poble com el nostre, el mateix que el costa a una capital com Amposta. 
Necessitem tenir accés a una major oferta de lloguers i més assequibles. Pel 
que fa al segon punt, marxem a estudiar fora i encara que, a molts ens agradaria 
viure al poble, hem de marxar i viure a grans ciutats mentre que el nostre poble 
es buida de talent. Tenim joves molt formats i molt talentoses i no som conscients 
ni els posem en valor. El sector primari al nostre poble és important però no 
podem centrar-nos en este perquè les oportunitats son molt àmplies. S’ha de 
potenciar que lo talent del poble se quedi oferint altres alternatives laborals. 
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resultats enquesta quintos i quintes de l’any nascuts l’any 2005 

 

EDAT 

16 17 

5 43 

SEXE 

DONA HOME   

24 24   

LLOC DE NAIXEMENT 

TORTOSA             26                 

DELTEBRE             9                 

REUS             1                 

AMPOSTA           2                 

TARRAGONA           1                 

BARCELONA           6                 

RESTA D'ESPANYA         1                 

MARROC             1                 

AMB QUI VIUS? 

SOL/A                               

PARES              47                 

PARELLA                               

COMPARTIT               1                 

ALTRES                               

QUINA FORMACIÓ ACADÈMICA TENS? 

E. PRIMARIS                             

E.SECUNDARIS           38                 

C.F G.M             10                 

C.F G.S                               

E.UNIVERSITÀRIS                           

ALTRES                               

ESTÀS TREBALLANT EN L'ACTUALITAT O ESTUDIANT? 

ESTUDIO             41                 

TREBALLO           1                 

LES DOS             6                 

ATUR                               

EN EL CAS QUE TREBALLIS, EN QUIN SECTOR ESTÀS TREBALLANT? 

PRIMARI             1                 

SECUNDARI           2                 

TERCIARI             4                 

SI TREBALLES, ON T'INCLOUS? 

AUTÒNOM                             

COMPTE D'ALTRE         6                 

FREELANCE                             
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HAS PENSAT EN ALGUN MOMENT EN CREAR LA TEVA PRÒPIA 
EMPRESA? 

SI               19                 

NO               24                 

PERTANYS A ALGUNA ASSOCIACIÓ? 

SI               14                 

NO            34         
EN EL CAS QUE SIGUIS D'ALGUNA ASSOCIACIÓ, A QUINA TIPOLOGIA 
PERTANY? 

ESPORTIVA           8                 

CULTURAL           3                 

LÚDICA                               

SOCIAL             2                 

RELIGIOSA                             

EDUCATIVA           1                 

ASSOCIACIO DE DONES       1                 

SANITARIA           1                 

COM T'ASSABENTES DE LES ACTIVITATS QUE ES FAN A DELTEBRE? 

AMICS             22                 

CARTELLS             9                 

WEB AJUNT.           4                 

FACEBOOK           4                 

INSTAGRAM           40                 

CORREU ELECTRÒNIC       2                 

PREMSA/RÀDIO         1                 

TK TOK                               

WATSAPP                             

FAMILIARS                             

NO ME'N ASSABENTO       1                 

PARTICIPES NORMALMENT EN LES ACTIVITATS QUE ES FAN A 
DELTEBRE? 

SI               17                 

NO               31                 

QUÈ SOLS FER MÉS SOVINT? 

MARXA             29                 

LLEGIR             4                 

INTERNET           34                 

EXCURSIONISME         1                 

AMICS             38                 

CINE             3                 

ESTUDIAR           2                 

CASA             1                 

TOTES AQUESTES ACTIVITATS LES SOLS FER A DELTEBRE? 

SI               29                 
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NO               4                 

ALGUNES             15                 

HAS SENTIT MAI A PARLAR DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT? 

SI               10                 

NO            38         
QUINS OBJECTIUS CREUS QUE HAURÍEM DE PRIORITZAR PER AL 
PROPER PLA LOCAL DE JOVENTUT? 

FORM. CONTÍNUA         5                 

PLA HAB. JOVE           14                 

TREBALLO           14                 

ESPORT             2                 

SALUT             19                 

LLEURE             11                 

COHESIÓ SOCIAL         1                 

VOLDRÀS QUE T'ENVIEM REGULARMENT TOT ALLÒ QUE ET PUGUI 
INTERESSAR COM A JOVE I QUE ES DUGUI A TERME DES DE 
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE? 

SI               32                 

NO               16                 

 
 

 




