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La Diàspora Ebrenca ens vam presentar
com a col·lectiu al mes d’abril del
2018, tot i que no ens vam constituir
en associació fins l’any 2020.
Des del primer dia, els sopars tertúlia han
estat l’activitat amb més visibilitat i amb
la qual ens vam donar a conèixer i vam
començar a teixir la xarxa que, a poc a
poc, es va ampliant a diferents nivells.
Deixant de banda, però, les Cabòries i
Morrandes, la Diàspora Ebrenca també
hem posat en marxa més iniciatives,
com ara l’enquesta del teletreball o la
campanya Hem perdut lo tren, i hem
participat en altres propostes, com
en la publicació del llibre col·lectiu
L’altre món rural o en diferents accions
que ens han permès fer xarxa amb
altres entitats d’arreu del territori.
Perquè en quedi constància, us
les presentem en la memòria
d’activitats del 2021, que esperem
seguir ampliant gràcies a la vostra
participació, confiança i complicitat.

TERTÚLIES
DE LA
DIÀSPORA
EBRENCA

Les tertúlies de la Diàspora
Ebrenca van ser el plat de
presentació de l’associació fins i
tot abans de constituir-nos com
a tal i les vam mantenir inclús en
ple confinament, quan les vam
convertir en virtuals. El 2021,
quan les onades pandèmiques
ens ho van permetre, les
vam reactivar en el format
presencial que tant ens agrada.
En la primera presa de contacte,
però, no vam abandonar del tot
les pantalles i la primera tertúlia
que vam organitzar va combinar
el format virtual i el presencial.
Des del celler Bàrbara Forés
de Gandesa i en col·laboració
amb Nilak, el projecte itinerant
que apropa les arts escèniques
contemporànies a les comarques
sense equipaments, vam parlar
de creació quilòmetre zero, d’art
i cultura des de i per al territori.
Vam reunir veus tan interessants
vinculades a aquest àmbit com
la de Gemma Sastre, directora
del Litterarum; Úrsula Agut,
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codirectora de l’InFcta – Festival
de Cinema de la Terra Alta; Irena
Visa, de Banyoles, que en aquell
moment era artista resident al
centre d’art Lo Pati d’Amposta;
Roberto Oliván, director del
festival Deltebre Dansa, i Judit
Ulldemolins, representant de
Nilak a la Terra Alta, on en aquell
moment hi havia plantada la
carpa, concretament a Vilalba
dels Arcs. Podeu recuperar
la tertúlia al YouTube.
I al desembre vam tancar l’any
recuperant el format de sopar
tertúlia prepandèmic habitual al
celler Casa Mariol de Barcelona.
El retrobament no va girar en
aquesta ocasió al voltant de cap
eix temàtic, sinó que va servir
per posar sobre la taula les
inquietuds i els projectes dels
assistents per seguir configurant
la Diàspora Ebrenca des de
diferents propostes que puguin
ser interessants per als ebrencs
que, d’una manera o d’una altra,
confluïm en un mateix territori.

EL
TELETREBALL
A LES TERRES
DE L’EBRE

Entre la tardor i l’hivern del 2020 vam dur a
terme l’enquesta sobre el teletreball a les Terres
de l’Ebre, en col·laboració amb la coordinació
de Joventut de les Terres de l’Ebre.
L’abril del 2021 vam presentar els resultats en roda de
premsa i els vam compartir amb el teixit associatiu
i polític del territori mitjançant diverses reunions.
Des de llavors hem estat treballant amb la Delegació
del Govern a les Terres de l’Ebre, l’IDECE i els Consells
Comarcals i s’ha elaborat una proposta de Pla per
a la promoció del teletreball a les Terres de l’Ebre.
Aquest pla té com a principal objectiu promoure
el treball a distància des del territori com
a estratègia per a recuperar capital humà,
professional i econòmic. Les accions es
podrien resumir en tres grans línies:

LA FOTO ACTUAL DEL
TELETREBALL
A LES TERRES
DE L’EBRE
Dates de l’enquesta:
Novembre 2020 / gener 2021.

Consulta aquí la infografia resum on
hem resumit els resultats de l’enquesta
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El nostre objectiu com a entitat és que
aquest Pla l’assumeixin les administracions
públiques i nosaltres seguir-hi treballant
com a entitat, fent xarxa i connexions entre
professionals de diferents àmbits.

persones de
les quatre
comarques
i de més del

90%
OBJECTIUS:

Col·laboració:
Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de
l’Ebre, Agències del Desenvolupament Local, CIS.
Equip de l’enquesta sobre el teletreball:
Daniela Gil, Cristina José-Lorente, Josep Sabaté.

L’estudi se
centra en

Quantiﬁcar i fer visible el
teletreball des del territori.

270

Identiﬁcar necessitats, contribuir
a promoure el teletreball i
estabilitzar-lo com a eina de
desenvolupament local.

persones que
tenen feina i/o
residència fora
del territori.

Oferir un decàleg de bones
pràctiques lligades als ODS 2030
de les Nacions Unides.
Identiﬁcar formes d'intercanvi i
col·laboració entre persones
teletreballadores.
EVOLUCIÓ
DEL TELETREBALL

87,5

QUANTS DIES
TELETREBALLES?

Donar a conèixer i fer créixer la
xarxa de la Diàspora.

després de la
pandèmia

100 %

- Tenir estratègies per a generar dinàmiques
de networking perquè les persones que
treballen a distància es connectin amb
altres professionals i el territori.

400

dels municipis.

- Crear una campanya de comunicació que
contribueixi a situar el territori com a opció.
- Generar les infraestructures necessàries per a
afavorir el treball a distància des de les nostres
comarques (coworking, fibra òptica…)

PARTICIPACIÓ

80 %

Permanentment

33,5 %

60 %

Cada setmana,
alguns dies

33,5 %

40 %

20 %

0%

19,5

abans de la
pandèmia

empresa privada
autònoms
administració pública
Principals sectors:
mitjans de comunicació
i màrqueting,
ensenyament, internet,
energia, I+D.

Una setmana
al mes

23 %

Més d’una
setmana al mes

10 %

CAMPANYA
HEM PERDUT
LO TREN

El febrer del 2022 Diàspora Ebrenca i la plataforma
Trens Dignes impulsen la campanya HEM PERDUT
LO TREN per a reivindicar el retorn del servei de
tren ràpid entre les Terres de l’Ebre i Barcelona.
El febrer del 2020 es va posar en funcionament
l’Avant Ebre-BCN, que va deixar de funcionar amb la
declaració de l’estat d’alarma. Actualment no existeix
cap tren d’aquestes característiques al territori.
Amb la pandèmia s’han estès i consolidat
pràctiques laborals com el teletreball, amb
la qual cosa moltes comarques de l’entorn
metropolità han crescut en població.
Aquest tren és una oportunitat per a
atraure molts professionals al territori.
Durant aquests mesos s’han fet reunions
amb els principals agents econòmics,
socials i acadèmics del territori:
Organitzacions empresarials:
Cambra de Comerç i ADEDE
Col·legis professionals
Sindicats: CCOO, UGT, USTEC, IAC, USO, CATAC
Organitzacions socials: Plataforma per la Defensa
del Transport Públic, Plataforma en Defensa de
l’Ebre, Vaga Feminista, Òmnium Cultural, LGTEbre…
Organitzacions acadèmiques: Càtedra
d’Economia Local i Regional - URV.

Consulta aquí el manifest
i adhereix-te!
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Les properes setmanes iniciarem contactes
amb administracions locals i hi ha prevista una
compareixença al Parlament els propers mesos.

TREBALL
EN XARXA

PARTICIPACIÓ AL LLIBRE ‘L’ALTRE
MÓN RURAL’ de Tigre de Paper
El maig del 2021 la Diàspora Ebrenca vam rebre
una invitació per participar al llibre ‘L’altre món
rural. Reflexions i experiències de la nova ruralitat
catalana’, un projecte que tenia com a objectiu fer
arribar al gran públic experiències, dinàmiques i
realitats del món rural relativament poc conegudes
amb un caràcter divulgatiu i alhora innovador.
El llibre, coordinat pels geògrafs Rosa Cerarols i Joan
Nogué, professors de la Universitat Pompeu Fabra
i de la Universitat de Girona, respectivament, s’ha
publicat amb l’editorial Tigre de Paper aquest mes
de març i compta també amb la participació de veus
molt diverses de tot el país que reflexionen sobre
els principals reptes del món rural. A més, el llibre
dona una visió esperançadora del món rural que no
s’enfronta a la ciutat sinó que el dota de discurs propi.
Des de la Diàspora Ebrenca, hi hem explicat el nostre
motiu de ser: un espai de trobada, participació i
xarxa entre la comunitat ebrenca que viu fora del
territori però que connecta amb les necessitats
de les Terres de l’Ebre i que, per tant, sent com
a pròpies. El llibre es presenta justament demà
dimarts 29 de març a la llibreria Laie de Barcelona
que combina amb altres presentacions arreu
del país. En breu, confirmarem la data i lloc de
presentació que coordinarà la Diàspora Ebrenca.

6

memòria
d’activitats 2021

TREBALL
EN XARXA

ACORD AMB L’ATENEU COOPERATIU

PARTICIPACIÓ AL NETWORKING ODISSEU.
16 d’octubre de 2021
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HEM FET XARXA AMB…
Ateneu Cooperatiu, Trens Dignes, Cambra de
Comerç, ADEDE, Col·legis professionals, CCOO,
UGT, USTEC, IAC, USO, CATAC, Plataforma per
la Defensa del Transport Públic, Plataforma
en Defensa de l’Ebre, Vaga Feminista, Òmnium
Cultural, Càtedra d’Economia Local i Regional - URV,
Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, l’IDECE,
Consells Comarcals, Ajuntament de Roquetes,
Coordinació de Joventut de les Terres de l’Ebre…

diasporaebrenca.org
@diasporaebrenca

FES-TE SOCI O SÒCIA
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