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resultats del taller 02 “volem fer coses amb tu” 

a l’Institut de Deltebre 

Edat: de 16 a 30 anys (4rt ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) 

Participants: 290 participants 

Dates: Del 23 de novembre del 2022 al 2 de desembre del 2022 

Descripció: 

A l’Institut de Deltebre es va portar a terme un taller on encapçalava el nom de “Volem 

fer coses amb tu”. Representat físicament per dos murals completament idèntics, però 

en diferents punts del centre per així poder arribar millor al jovent, on es visualitzaven 4 

títols: salut i sexualitat; oci, lleure i cultura; habitatge i estudis i formació. Després d’una 

explicació classe per classe de la seva fi i objectius, vam acompanyar a alguna de les 

classes a realitzar el taller, apuntant en pòsits de diferents mesures i colors unes 

propostes que els hi vingués de gust per a la millora de l’oferta juvenil en quant a tots 

els àmbits que hem anomenat anteriorment, i després l’ubicaven baix de la cartolina 

amb el títol més adequat. Passats uns dies, es van recollir les propostes. 

Objectius: 

• Incentivar la participació activa entre part del jovent escolaritzat de Deltebre

• Visualitzar propostes per al Pla Local de Joventut sobre demandes juvenils reals.

Resultats del taller: 

SALUT I SEXUALITAT: 

Activitats d’educació sexual  
Cursos d’educació sexual, que siguin útils 
Xarrades sobre sexualitat 
Sex / Punt lila  
Gimnàs gratuït / Classes de ball com a extraescolar 
Normalitzar més la sexualitat i parlar-ne més per a que els joves sàpiguen més, ja que 
és molt important 

HABITATGE: 

Subvenció per l’adquisició de lloguers assequibles i dignes. 

FORMACIÓ/EDUCACIÓ: 

Cursos oficials d’idiomes B1 i B2 

EQUIPAMENTS: 

Zones cobertes on els joves puguin fer activitats (només joves) 
Pista d’atletisme 
Treure les jardineres del carrer havana, fan nosa 
Arreglar passeig Riumar 
Menys partidal i més La Cava 
Mc Donal’s – IIII 




