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D’ACTIVITATS
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LA DIÀSPORA
EBRENCA
EN DADES:

DURANT EL 2020
A DIÀSPORA
EBRENCA:
Ens hem constituït com a associació (hey!)

50

Sòcies i socis

1.611
Visualitzacions

#DiàsporaConfinada i
#ConversesDiàspora

1.127

Seguidors a Twitter

398

Ens hem organitzat, de manera senzilla i participativa, a través d’una
coordinadora que funciona com a òrgan gestor, i una assemblea amb
totes les persones sòcies.
Ens hem connectat via #DiàsporaConfinada i tertúlies virtuals

Persones a Facebook

637
17

7

el 2020

altres entitats

Activitats durant

Contactes amb

Hem fet territori: hem establert contacte amb administracions i
consells comarcals, hem participat en jornades professionals i hem

Seguidors a Instagram

tingut presència a mitjans de comunicació locals.

1.355

Ens hem comunicat, amb la creació de la nostra pàgina web i la

Professionals a Linkedin

171

Subscriptors a Youtube

dinamització a xarxes socials, amb campanyes de captació de sòcies,
concursos amb productes del territori i la publicació de l’enquesta
sobre el teletreball, que ens ha permès donar-nos a conèixer i fer
créixer la comunitat de Diàspora Ebrenca.

ENS HEM
CONSTITUÏT:
JA SOM
ASSOCIACIÓ!
El 2020 hem fet papers i
ens hem constituït com a
associació: ja és oficial!

3

memòria
d’activitats 2020

Som una associació formada
per persones vinculades a les
Terres de l’Ebre, ebrenques
d’origen o d’adopció.
Un espai de trobada,
participació i xarxa entre
la comunitat ebrenca.
Un pol de connexió entre
persones professionals i
expertes de diferents àmbits
que viuen fora del territori amb
les necessitats que hi ha a les
Terres de l’Ebre, mitjançant
projectes de col·laboració
amb els agents locals.
Estem compromeses
amb el territori. Per això
ens hem organitzat.
Volem fer sentir la nostra
veu per a incidir socialment i
políticament, tant a les nostres
comarques com als espais de
poder des d’on es prenen les
decisions que ens afecten. Som
un espai obert i transversal, sense
vinculacions a cap partit polític.

Vivim els orígens per
a repensar-nos
També treballem com a marc de
reflexió i diàleg sobre els reptes,
problemàtiques i interessos de
les Terres de l’Ebre, des d’una
perspectiva social, cultural,
científica, política i econòmica.
A més, fem d’altaveu de les
diferents iniciatives, inquietuds,
activitats, problemàtiques i
reivindicacions impulsades
des de la societat civil de
les Terres de l’Ebre.
Diversos mitjans de
comunicació van recollir la
constitució de l’associació.

Recupera aquí l’acte de constitució de l’associació. Consulta
aquí els estatuts de l’associació, on hem recollit els principis
generals que ens defineixen.

ENS HEM
ORGANITZAT

Per poder organitzar-nos en el
dia a dia de l’entitat, hem triat
un model senzill i participatiu:
una coordinadora, que és l’òrgan
gestor format per la gent que
ara mateix té més temps per
implicar-s’hi, i una assemblea
amb totes les persones sòcies.
Els socis i sòcies poden
participar, proposar i implicar-se
en els projectes que vulguen.
Anualment farem una assemblea
per a poder compartir els
projectes i afavorir la implicació
de tothom. I de forma periòdica,
obrirem altres espais de
participació directa. Hi haurà
faena per a tothom!
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Hi ha moltes maneres de formar
part de la comunitat Diàspora,
però a partir de la nostra
constitució com a associació,
oferim l’opció d’esdevenir-ne
soci/sòcia fent una aportació
econòmica flexible i tenint veu i
vot per a proposar noves idees
i repensar allò que ja fem. Si
encara no ho ets, ara és l’hora
de fer-te soci/sòcia de la
Diàspora i de participar-hi!
És tan fàcil com entrar a
diasporaebrenca.org i clicar al
botó “APUNTA-T’HI”, emplenar el
formulari on pots deixar les teues
dades per a rebre informació de
tot el que fem i també fer-te sòcia
de Diàspora Ebrenca. I si ja ets
sòcia, anima la teua gent a
fer-se’n! Com més gran serà
la nostra comunitat, més fort
podrem fer sentir la nostra veu!

ENS HEM
CONNECTAT

Tot i que ens hauria agradat
mantenir els sopars-tertúlia
al celler Casa Mariol com una
de les nostres activitats estrella
-on ja havíem reflexionat sobre
cultura, memòria històrica, dones
i política, centralisme i perifèries,
llengua, mitjans de comunicació i
infraestructures- ens vam veure
obligats a reconvertir-los al pla
virtual. Va arribar el confinament
i es van acabar els sopars però
estàvem més connectats que
mai i vam pensar que podríem
continuar trobant-mos en format
virtual. Així van començar les
tertúlies virtuals al canal
de YouTube, per a mantindre
l’esperit dels sopars i animar la
participació en línia amb l’etiqueta
#TertúliesConfinades.
Hem parlat de mitjans de
comunicació, d’infraestructures,
de la pandèmia -era inevitable-,
de cultura, de retorn al territori,
d’emprenedoria, de creació, de
xarxes socials, de llengua…
Déu-n’hi-do tot el que van donar
de si els tres debats virtuals!
Que, per cert, van ser seguits -en
directe o en diferit- per més d’un
miler de persones!
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Vam comptar amb tertulians de
nivell que no van dubtar gens en
acceptar les nostres propostes:
Laura Sangrà, Víctor Sorribes,
Maria Climent, Pili Sanmartín,
Joel Vicient, Neus Barberà, Aida
Boix, Ramon Balagué, Gessamí
Caramès, Berti i Pinapli. Un bon
ventall de gent amb moltes coses
a dir! Aprofitem per donar-los les
gràcies una vegada més per la
complicitat que van establir amb
nosaltres des del primer moment.
I també hem d’agrair a totes les
persones que ens van seguir
des de diferents punts del
món, perquè les tertúlies de la
Diàspora Ebrenca en directe van
traspassar fronteres. I dels seus
visionats, tant en directe com en
diferit, n’estem molt contents. La
primera, dedicada als Desequilibris
territorials i que vam fer el 26 de
març, ha arribat als 661 visionats.
La segona, Emprendre des del
territori, ara mateix en té 397, la
tercera, La Cultura en stand-by, 274
i la darrera, La identitat ebrenca
explicada al món, 196.

HEM FET
TERRITORI

Amb la intenció de crear espais
de trobada entre professionals
de diferents àmbits del territori,
hem iniciat converses amb
les administracions locals i
comarcals per valorar de quina
manera allò que hem viscut
durant el 2020 posa sobre
la taula reptes i oportunitats
per connectar-nos, també
professionalment, al territori.
Agència de Desenvolupament
Local del Baix Ebre, Agència
de Desenvolupament Local del
Montsià, Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiques
de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
(CIS), Cowocat Rural, Coordinació
Territorial de Joventut de les
Terres de l’Ebre, Ajuntament
de Roquetes i Institut per
al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (IDECE)
Hem posat en marxa l’espai de
Linkedin de la Diàspora, una
xarxa professional que connecta
la diàspora amb ella mateixa i
amb el territori, per a generar
noves sinergies i oportunitats.

6

memòria
d’activitats 2020

Té com a objectius:
- Generar una xarxa professional
de persones de les Terres de
l’Ebre interessades a promoure
el territori allà on viuen i créixer
personalment i professional
en el context de l’entitat.
- Enfortir les Terres de l’Ebre
a través de la projecció i el
suport al seu talent i els seus
agents socials i econòmics.
- Contribuir a la creació
d’oportunitats professionals
al territori i afavorir el
retorn al territori.
Al seu torn, la comunitat de
Linkedin de Professionals de les
Terres de l’Ebre, formada per
milers de persones, s’ha sumat
a la Diàspora agafant el nom de
Professionals Diàspora Ebrenca.
Participem de la dinamització del
grup i compartim ofertes de treball.

També hem participat en les
Jornades “Nova ruralitat i joves”
que van tenir lloc a Paüls per tal
de reflexionar sobre el futur de les
Terres de l’Ebre i a les jornades
“Networking Odisseu” a Amposta
aportant la nostra mirada
sobre com el teletreball facilita
que professionals que en un
determinat moment vam marxar
fora per desenvolupar les nostres
carreres professionals tornem a
connectar amb el territori.

Un dels projectes que han gaudit
d’una gran acollida la darrera
part de l’any ha estat la posada
en marxa de l’Enquesta sobre el
teletreball a les Terres de l’Ebre.
Una campanya que ha volgut donar
resposta a preguntes com “Creus
que és possible teletreballar des
del territori?”, “Veus el teletreball
com una solució per a tu?” i “I com
una oportunitat per a les Terres de
l’Ebre?” L’objectiu principal ha estat
dibuixar la foto del teletreball a
les Terres de l’Ebre per tal de tenir
una diagnosi acurada sobre com
aquesta nova manera de treballar
implica una sèrie de necessitats
no resoltes per tal de proposar
solucions i vies per fomentar un
futur millor per a la gent que tria
viure al territori. Hi han participat
400 persones amb estils de vida
molt diferents. Actualment, estem
treballant en l’anàlisi dels resultats.

ENS HEM
COMUNICAT
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ:
- Campanya captació confinament #DiàsporaACrits
- Campanya estiu 2020 #diasporaacasa
- Presentació Diàspora #laliniaqueensuneix
- Campanya teletreball #teletreballdiàspora i
concurs CREO Nadal 2020

IMPACTES EN MITJANS:
- Intervenció al programa Planta Baixa de TV3 sobre
els efectes del temporal Glòria sobre el Delta.
- Cobertura de les Tertúlies Confinades a
Ebredigital.
- Entrevistes al voltant de l’Enquesta del teletreball:
- Canal Terres de l’Ebre.
- Diari de Tarragona.
- Canal Terres de l’Ebre.
- Cobertura del Networking Odisseu.
- Tertúlia sobre el despoblament al programa
“El Mirador” del Canal Terres de l’Ebre
- Revista de la Granadella.
- Ràdio Xarxa Ebre
- Declaracions al reportatge de Público sobre
l’aniversari de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
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Abans de res, calia trobar una
identitat visual i un relat que ens
definira com a associació, partint
del perquè de Diàspora Ebrenca,
que és ajuntar les qui estem fora
del territori amb tothom qui viu
i es mou per les Terres de l’Ebre.
La Diàspora és un grup de gent
que parteix de les Terres de l’Ebre
però que es crea com a col·lectiu
lluny d’allí. Així, partint d’esta idea
de connexió entre persones i les
Terres de l’Ebre vam crear el logo.
La marca vol evidenciar aquesta
distància però al mateix temps la
connexió que sempre mantenim
amb el territori.

La línia que ens uneix o la
línia que mos unix, en tortosí,
és el nostre lema, perquè
resumeix molt bé el paper,
com a col·lectiu, de la Diàspora
Ebrenca. És l’essència del
manifest que trobareu al web
diasporaebrenca.org. Al web
trobareu què és la Diàspora
Ebrenca, però també qui som.
També hi trobareu informació
sobre els dos projectes principals
que tenim actualment i sobretot
trobareu l’enllaç al formulari per
apuntar-vos a la Diàspora i totes
les nostres xarxes per si encara
no ens seguiu!

D’altra banda, volem ser un grup
molt divers i obert, i volíem una
marca que ho reflectís, que fos
dinàmica i variable, per adaptarse a les necessitats, però que
com nosaltres sempre tingués uns
elements en comú: en este cas
són el punt, que ens representa
l’origen, el territori, i la línia que
ens uneix a ell.

Ens trobareu a Twitter i Instagram
com a @diasporaebrenca, i ara
també al LinkedIn, on hem obert
una pàgina, com a associació
sense ànim de lucre, per a establir
una xarxa de professionals
ebrencs connectats al territori.

diasporaebrenca.org
@diasporaebrenca

FES-TE SOCI O SÒCIA

