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1. Justificació  
 
 
El Projecte Mancomunat (PM) es regeix per la interinstitucionalitat i és resultat del 
conveni de col·laboració que l’Ajuntament de Cabra té amb el Consell Comarcal de 
l’Alt Camp (CCAC) per al desenvolupament i consolidació del Pla Local de Joventut. 
Segons determina el diagnòstic del Pla local de joventut 2008-2011 (PLJ), el nostre 
municipi té limitacions a l’hora de contractar personal i necessita finançament extern 
per desplegar les polítiques.  
 
Per tant, a través de la cooperació mútua en les polítiques de joventut aconseguim: 
rebre assessorament tècnic per tal de cogestionar actuacions i Optimitzar les despeses 
de contractació (dinamitzadores juvenils compartides), accedir a recursos i serveis que 
es generen des del CCAC –a través de l’Àrea de joventut– aconseguir un major 
contacte amb la gent jove i conèixer millor les seves necessitats per tal de canalitzar les 
seves iniciatives, visualitzar diverses metodologies de treball amb joves, apropar-nos a 
la Secretaria de Joventut (SJ); en definitiva, el CCAC és l’ens de referència a la 
comarca per poder accedir a determinats serveis per a joves i per obtenir estructures 
tècniques de suport amb dedicació compartida entre municipis. 
 
El conveni es va signar per primera vegada l’any 2005. S’ha renovat anualment el 2006 
i el 2007. Durant el 2006 es van  iniciar les permanències mensuals com a mecanisme 
de coordinació i de foment de la participació i s’han mantingut al llarg del 2007.  
 
El Projecte mancomunat (PM) materialitza el sistema de treball interinstitucional i els 
serveis i actuacions que cogestionem i cofinancem. Aquest projecte té la voluntat 
d’incidir en: 

 la major presència del personal tècnic al municipi per interlocutar amb els 
agents polítics i juvenils 

 l’estabilitat en la programació d’activitats per a joves 
 el foment del paper actiu de la gent jove com a agent social 
 l’augment del contacte entre la gent jove de pobles veïns de la comarca 
 l’accés equilibrat a recursos, serveis, informació... 

 
De totes maneres, hem vist que es fan necessàries unes reorientacions pel que fa a: 
 

 Disseny del programa: sovint les actuacions del PM s’anaven 
definint segons les prioritats municipals dins unes línies 
estratègiques perfilades conjuntament. Això provocava que a 
l’hora d’identificar els dos projectes d’activitats que presentem a 
la SJ s’acabessin difuminant en un sol projecte i la distribució 
d’actuacions fos aleatòria. És a dir, teníem dos programes i a 
través del PM obteníem els recursos humans per implementar la 
totalitat de les actuacions, indistintament. Ara, el PM inclou unes 
actuacions prefixades segons el diagnòstic comarcal i 
l’avaluació i/o demandes dels municipis mancomunats.  

 
 Proximitat amb joves: el jovent de Cabra coneix l’origen dels 

programes i participa expressant propostes, col·laborant en 
l’organització d’alguna activitat i en tasques puntuals. Ara bé, 
cal reforçar la presència activa del jovent en més activitats i en 
la planificació. La reubicació i consolidació de l’Espai Jove al 
municipi ha de ser el punt de trobada entre la dinamitzadora-
joves i l’accés a la informació juvenil. 
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 La interrelació entre els diversos municipis mancomunats: El fet 
de transversalitzar les realitats juvenils municipals, de fomentar la 
interrelació entre joves de diferents municipis en activitats 
compartides i d’intercanviar experiències locals –el treball en 
xarxa– fa possible la millora del diagnòstic i dels projectes locals i 
augmenta la cohesió comarcal (a necessitats semblants, 
solucions compartides).  

 
Per tot això, el PM es centra en la dinamització i en l’assessorament. Contempla cinc 
actuacions i el principal mecanisme de treball interinstitucional i participatiu són les 
permanències de la dinamitzadora juvenil mancomunada al municipi. 
 
Cabra és un municipi que ha aconseguit mobilitzar els i les joves potenciant el seu 
paper actiu. El grup informal ‘Joves de Cabra’ estan presents en bona part de les 
actuacions. La nostra voluntat és seguir creixent en serveis per a joves i ampliar la 
interlocució amb altres grups i colles de joves. A través de l’actuació ‘estiu ocupat’ 
estem començant a treballar amb gent de 12-18 anys.  
 
 
 
 

2. Objectius1
 
 

 Obtenir recursos humans especialitzats per implementar les polítiques de 
joventut municipals. 

 Establir un mecanisme de treball constant i eficaç entre l’ajuntament i el consell 
comarcal. 

 Oferir un assessorament directe a la gent jove del municipi a través de la 
creació d’un espai informatiu. 

 Incentivar la participació de la gent jove en la planificació i l’organització de 
les actuacions. 

 Fomentar el contacte entre joves de diverses poblacions veïnes. 
 
 
 
 

3. Descripció  
 
 
El PM té voluntat de cohesió i coordinació, vol consolidar els serveis de joventut des 
d’una perspectiva comarcal. La viabilitat de les actuacions es promou a partir de:  

 el model de circuit i/o cicle d’activitats obertes a la gent dels diversos 
municipis. 

 la descentralització de la informació juvenil. 
 l’ús de sistemes de treball transversals que permetin la coordinació municipi-

comarca i municipis-municipis.  
 el contacte i intercanvi entre joves de diferents pobles (tant en incitaves 

comarcals com a través de participar en projectes europeus creant grups 
intermunicipals de mobilitat internacional). 

                                                      
1 Els objectius específics estan vinculats a les actuacions del projecte, per tant, es concreten en les taules de 
cada actuació.  
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 la creació de serveis en diversos municipis, segons diagnositcs locals i 
comarcals (detecció de necessitats comunes), de manera equitativa, per tal 
d’augmentar l’equilibri entre municipis. 

 
EL projecte en sí, es basa en l’optimització de recursos i, a més a més, garanteix la 
sostenibilitat a través de:  

 el cofinançament del projecte (activitats i recursos humans compartits) 
entre el nostre ajuntament, els altres ajuntaments, el CCAC i la SJ. 

 la possibilitat de traslladar productes, experiències... d’un municipi a un altre 
interessat en intercanviar i implementar actuacions semblants. 

 la cogestió de les actuacions que reparteix funcions i allibera dedicació de 
l’ajuntament. 

 la centralització de la difusió de les actuacions col·lectives i la col·laboració 
entre el personal administratiu de l’ajuntament i el personal de l’àrea de 
joventut del CCAC. 

 el foment de la participació juvenil per tal de fer-los protagonistes de les 
actuacions i deixar un marge de decisió en les activitats del projecte 
(model de cogestió de les activitats a través de les permanències de les 
dinamitzadores en horari de tarda). 

 
Els principis metodològics, tal i com marca el PLJ, es poden resumir en:  
 

INTERDEPARTAMENTALITAT - AJUNTAMENT 

àrees d directament implicades Alcaldia 
Regidories festes, esports, cultura, ensenyament... 

mecanismes de coordinació  Reunions de treball específiques i plenaris 

INTERINSTITUCIONALITAT 

institucions directament 
implicades 

AJ - Àrea de Joventut  CCAC 
Secretaria de Joventut - Coordinació TGN (CT) 

espais de coordinació 
interinstitucional  

 Trobades i reunions de regidors/es Alt Camp amb l’estructura 
políticotèncnica de la CT (coordinador i equip territori  TGN) 

 Taules intermunicipals de regidors/es del Programa Mancomunat i 
l’Àrea de Joventut del CCAC (agents polítics i tècnics)  

 Reunions de gestió regidora joventut-dinamitzadora  

       PARTICIPACIÓ JOVE 

nivell d’incidència de la gent 
jove en el projecte 

1r moment participatiu PLJ  2008-2011 (febrer 2008): 
   - Trobada de joves de Cabra 
   - Reunions regidora joventut-joves: resum propostes 

canals d’interlocució 
- Reunions multilaterals o bilaterals entre agents relacionats: alcaldia, 
regidoria joventut, dinamitzadora, joves. 
- Permanències a l’espai jove municipal. 

implicació de la gent jove  

Filosofia centrada en ‘la gent jove  com a protagonistes del seu 
temps i del seu procés d’emancipació’ 
2n moment participatiu-desplegament actuacions: foment cogestió, 
distribució de tasques i rols  
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4. Actuacions 
 
 
El PM es desgrana en diverses actuacions. Enumerem les taules on es recullen les cinc 
actuacions: 
 

Act 1 – Conveni anual 
Act 2 – Descentralització de la informació juvenil: espai jove  
Act 3 – Estiu ocupat 
Act 4 – Bus nocturn FM 
Act 5 – Trobada comarcal de joventut 

 
 

En les següents taules trobareu la descripció metodològica i la informació de cada 
actuació amb la temporització inclosa. 
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CONVENI ANUAL DE COL·LABORACIÓ ACT 1 
Estructura tècnica de Suport 

DE
SC

RI
PC

IÓ
 El conveni és l’instrument que determina la col·laboració municipi-CCAC. Aquest conveni 

determina els drets i les obligacions i fixa el cofinançament de recursos humans compartits i 
d’activitats. Tot això es materialitza en el Projecte mancomunat (PM). Aquest projecte està 
cofinançat i compartit  (metodologia i objectius) amb els 12 MM adherits al conveni amb l’Àrea de 
joventut del CCAC. Aquests agents adherits i necessiten uns espais de trobada, d’intercanvi, de 
seguiment i contacte (els mecanismes de treball i el foment de l’intercanvi per generar treball en 
xarxa són molt importants). 

DE
ST

IN
A

TA
RI

S Municipis  Alt Camp -2.500 habitants que tenen Pla local de joventut, els anomenem ‘municipis 
mancomunats’ (MM). Adherits: Aiguamúrcia, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola, El Milà, Nulles, El 
Pla, El Pont, Puigpelat, La Riba, Vilabella, Vila-rodona. 
Joves municipi 15-29 anys. 

O
BJ

EC
TIU

S 

General: Fomentar l’intercanvi i la cohesió entre els agents polítics de les institucions que 
desenvolupen polítiques de joventut.  
 

 Fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre iniciatives locals. 
 Crear espais de debat i reflexió sobre la situació de la gent jove a la comarca entre els 

regidors/es.  
 Rebre informació d’interès col·lectiu de manera transversal per part de l’Àrea de Joventut 

del Consell Comarcal. 
 Transmetre / identificar necessitats concretes. 
 Equilibrar les condicions de les institucions que col·laborem per desenvolupar els PLJ i 

igualar el ritme de treball. 

M
ET

O
DO

LO
G

IA
 

Els mecanismes de treball entre els diversos agents relacionats són:  
 Permanència a l’espai jove del municipi (PEJ): dinamitzadora descentralitza la 

informació juvenil, fa atenció directe al jovent i fomenta la participació activa de joves.  
 Taules intermunicipals de regidors/es joventut. Intercanvi experiències ‘Receptes a la 

Taula’. 
 Reunió mensual tècnicopolítica: dinamitzadora-regidor/a de joventut. 
 Reunions multilaterlals  agents: joves-regidor/a-dinamitzadora (segons calendari 

d’execució). 
 Via de comunicació: correu electrònic i correu ordinari (circulars), telèfon... 
 Sessions informatives ordinàries o extraordinàries de la SJ i CTGN. 
 2008: participació regidors/es de joventut de l’Alt Camp en una Subcomissió mixta a 

Itàlia (sol·licitud CCAC): coneixement realitats similars i altres polítiques de joventut). 

TE
M

PO
RA

LI
TZ

A
C

IÓ
  

 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 
ACTIVITATS 

g f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d 
Renovació Conveni                         

Reunions de coordinació                         
Subcomissió Mixta                         

Taula Intermunicipal I                         
Taula  Intermunicipal  II                         
Taula  Intermunicipal III                         

Valoració i replantejament                         

RE
C

UR
SO

S RRHH: Àrea joventut CCAC, regidors/es de joventut, joves. 
Suport viatge Subcomissió Mixta. 
Material: oficina, papereria... 
Material d’informació juvenil: tríptics, fulletons, revistes, guies, etc. 
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DESCENTRALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ JUVENIL: ESPAI JOVE  
ACT 2 

LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ          EIX: Educació /Ocupació /Salut /Cultura /Mobilitat /Habitatge 

DE
SC

RI
PC

IÓ
 

Una de les prioritats del PLJ és consolidar els espais i serveis per a joves als municipis. A Cabra 
intentarem pontificar l’espai jove, situat a la biblioteca, ampliant els serveis i buscant vies per 
augmentar l’ús de l’equipament (aula estudi, fons especialitzat...). L’espai jove  vol ser l’accés a la 
informació juvenil, a altres recursos i un a espai multifuncional per canalitzar iniciatives. Amb el futur 
funcionament d’un servei de bar a l’edifici (als baixos de la biblioteca) tindrem resols els problemes 
d’horaris i podrem millorar la connexió bar-serveis. 
A través de les permanències quinzenals de la dinamitzadora volem dinamitzar l’espai jove i 
estrènyer el vincle amb el jovent.  

DESTINATARIS:  Joves municipi 12-35 anys. 

O
BJ

EC
TIU

S 

General: Crear un espai plurifuncional d’accés a la  informació juvenil i nucli de la dinamització. 
 

 Mantenir una dinàmica estable de permanències al municipi. 
 Acompanyar els/les  joves en el desenvolupament d’activitats pròpies al municipi. 
 Detectar necessitats específiques expressades pels joves en matèria de joventut 

(habitatge, ocupació, educació, salut,...) i buscar canals per a satisfer-les. 
 Aprofitar les permanències per organitzar conjuntament amb els joves les activitats 

generades des del PLJ. 
 Facilitar l’accés a la informació , recursos i serveis a la gent jove del municipi. 

M
ET

O
DO

LO
G

IA
 

 
4 hores/mes atenció directa al municipi: les dinamitzadores es desplacen al municipi.  
Ràtio de municipis per dinamitzadora: 6 municipis. Coordinació permanències CCAC i consens AJ. 
 
Dinàmica de permanències:   

 PEJ: 2h/mes -  espai jove - dimecres tardes.  
 PAJ: 2h/mes - ajuntament: preferiblement matí, segons horari ajuntament i disponibilitat 

reunió entre polític-tècnic. 
 1 reunió mensual de coordinació regidor/a joventut-dinamitzadora. 

 

TE
M

PO
RA

LI
TZ

A
C

IÓ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 PROCEDIMENT g f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d 
Concreció del programa                          

Adequació nou espai jove 
permanències inicials - difusió                         

Permanències 
(Ajuntament i Espai Jove)                         

Reunions regidor/a-
dinamitzadora                         

Valoració i replantejament                         

RE
C

UR
SO

S Recursos humans: dinamitzadores juvenils del CCAC. 
Material divers d’oficina: mobiliari, papereria... 
Fons documental: revistes, llibres, guies... 
Material d’informació i assessorament juvenil. 
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ESTIU OCUPAT  ACT3 
LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ                  EIX: Educació /Ocupació /Salut /Cultura /Habitatge 

DE
SC

RI
PC

IÓ
 

El Catàleg d’activitats i recursos juvenils de l’Alt Camp  ‘CATACRAC’ vol facilitar recursos per a la 
programació d’activitats juvenils en municipis on no podem disposar d’una oferta lúdicocultural més 
específica pel col·lectiu. Fins ara, a través del Catàleg CATACRAC els municipi i els altres MM, hem 
anat contractant activitats, a través de les dinamitzadores juvenils.  Ara es planteja ampliar aquesta 
oferta i buscar sistemes de treball més útils per a programar activitats entre tots els MM.  
Per al 2008-2009, ens plantegem participar en la programació d’alguna activitat (consensuada i 
triada per joves) en el marc del circuit coordinat i promogut des de l’Àrea de Joventut del CCAC, 
ESTIU OCUPAT.  De manera general, les activitats del catàleg  fan referència a algun dels eixos del 
PNJCAT. 

DESTINATARIS:  Joves municipi 15-30 anys (possibilitat de segmentar edats) 

O
BJ

EC
TIU

S 

General: Ampliar l’oferta d’activitats sòcioculturals durant l’estiu i promoure un temps de lleure actiu i 
no consumista (educar en valors). 

 Programar activitats culturals per a joves de manera equitativa i periòdica en els municipis 
del PM. 

 Obrir les activitats d’un municipi a joves d’altres municipis, cohesionar o compartir-ne les 
potencialitats, i conseqüentment, crear espais de trobada i relació entre joves de 
diferents municipis.  

 Donar visibilitat a les activitats per a joves que es programen a cada municipi en un 
programa col·lectiu i compartit. 

 Adaptar les activitats a les demandes, horaris i preferències, edats del jovent... 

M
ET

O
DO

LO
G

IA
 

- Coordinació a través de reunions entre regidories de joventut MM i personal àrea joventut CCAC: 
reunions col·lectives (taules intermunicipals) i reunions individuals (permanències). 
 

- Estratègia: Establir un sistema de programació protocolitzat segons una temporització col·lectiva 
(mantenint la flexibilitat al ritme i calendari de cada municipi). 
 

- Distribució de tasques: 
 Àrea de Joventut CCAC: disseny catàleg, coordinació circuit, selecció de temes i activitats, 

tràmits contractació d’activitats, elaborar material de difusió, finançar 100% difusió, crear 
imatge de marca, avaluació... 

 Regidoria joventut AJ: cofinançar activitat segons quantitat estandaritzada, fomentar el 
desplegament de protocol i coordinació, vetllar pel bon funcionament de l’activitat, 
aportar l’espai i/o materials necessaris, designar un/a responsable de l’espai, cedir dret de 
decisió al CCAC per a la difusió, aportar recursos materials que tinguin disponibles, 
avaluació... 

 Joves municipi: decidir programació activitat estiu, demandes d’activitats fora estiu, ampliar 
contactes futures activitats, suport en la difusió, avaluació... 

TE
M

PO
RA

LI
TZ

A
C

IÓ
 

 
2008 2009 TASQUES g f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d 

Ampliació borsa talleristes i 
activitats catàleg                         

Editar nou catàleg i distribució                         
Programar activitats estiu                         

Edició fulletó  i  difusió premsa                         
ESTIU OCUPAT                         

Avaluació i continuïtat                         

RE
C

UR
SO

S RRHH: Àrea joventut CCAC, talleristes i/o formadors activitats, empreses contractades, etc. 
Transport servei de bus 
Difusió impremta 
Material: oficina, papereria, material segons activitat  
Material divers segons contingut taller 
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BUS NOCTURN FM   (festes majors) ACT 4 
LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ                                                                         EIX: Educació /Salut /Mobilitat 

DE
SC

RI
PC

IÓ
 La xarxa de transports públics a la comarca és molt deficient. En horaris nocturns encara més, quasi 

inexistents. Les festes majors d’estiu estan plenes de gent de diversos municipis que es desplacen 
amb vehicle privat. Tenir una oferta de transport públic nocturn és una demanda de sectors juvenils 
(trobades de joves). Per a fomentar l’equilibri territorial a la comarca, des de les àrees de joventut, 
hem de fomentar de manera general una política de mobilitat sostenible com  a comarca. Ara, pel 
que fa a mobilitat juvenil plantegem oferir un servei (no regular) d’autobús nocturn durant les festes 
majors d’estiu destinat al jovent dels MM i altres amb PLJ. Experiència pilot: agost 2008. 

DESTINATARIS:  Joves MM entre 15 i 30 anys.  

O
BJ

EC
TIU

S General: Afavorir la mobilitat durant les sortides nocturnes i evitar els riscos d’accidentalitat 
 

 Reduir els desplaçaments en vehicle privat durant les festes majors. 
 Sensibilitzar  sobre el risc d’accidents de trànsit. 
 Fomentar l’educació vial. 
 Informar sobre el consum de productes tòxics i estupefaents. 

M
ET

O
DO

LO
G

IA
 

Tasques : 
 calendari festes majors: decisió festes amb transport.  

        (participació regidors/es, joves i personal) i decisió rutes. 
 gestió rutes i aspectes pràctics inscripcions o mecanismes de recollida. 
 contractació servei bus i monitoratge. 
 execució trajecte: distribució riscos associats al consum drogues, prevenció riscos. 
 seguiment i avaluació després de cada trajecte i al final estiu 08. 

 
Mecanismes de coordinació agents: estables per totes les actuacions (indicats altres taules i punts).  

TE
M

PO
RA

LI
TZ

A
C

IÓ
  

  

2008 2009 
ACTIVITATS 

g f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d 
Reunions de coordinació                         

Difusió i usuaris                         
BUS                         

Valoració i replantejament                         

RE
C

UR
SO

S RRHH: Àrea joventut CCAC, monitor/a, empresa contractada. 
Transport: servei de bus. 
Difusió. 
Material divulgatiu editat: tríptics, fulletons, revistes, guies, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 
              Ajuntament de Cabra del Camp    P2: Projecte d’activitats 2008-2009 

 

TROBADA COMARCAL DE JOVES, GRUPS i ASSOCIACIONS JUVENILS ACT5 
  LÍNIA D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ                                 EIX: Interlocució /Associacionisme /Foment Participació 

DE
SC

RI
PC

IÓ
 

La identitat comarcal és dèbil, les xarxes socials de la gent jove mostren com tenen amistats de pobles 
diferents. No existeix una coneixença i xarxa entre la gent jove que està fent activitats i projectes per a 
joves, ja sigui amb els ajuntaments o de manera més autònoma, des d’una entitat, o des de grups 
informals. Per treballar aquesta identitat i intercanvi juvenil, l’any passat l’Àrea de joventut del CCAC 
va organitzar la primera trobada comarcal de joves i entitats (octubre 2007) al nostre municipi a, 
Cabra. El grup ‘Joves de Cabra’ va donar suport en l’organització de les activitats de nit. La valoració 
general dels i les participants va ser molt positiva, però la Trobada ha de generar continuïtat en 
l’intercanvi i fomentarem, des de  tots els agents, la col·laboració entre el jovent per fer activitats 
supramunicipals (primer contacte i interessos, després col·laboració). 

DESTINATARIS: Joves 15- 35 anys, entitats i grups de joves municipi i Alt Camp. 

O
BJ

EC
TIU

S 

General: Posar en contacte col·lectius juvenils i joves de la comarca, apropar-los recursos i copsar 
necessitats per a una xarxa juvenil comarcal. 
 

 Crear identitat comarcal de pertinença a la comarca: com som, com vivim... 
 Fomentar la participació dels joves del municipi a la Trobada. 
 Fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre iniciatives locals. 
 Crear espais de debat i reflexió sobre la situació de la gent jove a la comarca.  

M
ET

O
DO

LO
G

IA
 

Mecanismes de coordinació agents: estables per totes les actuacions (indicats altres taules i punts). En 
les taules intermunicipals s’implicarà els regidors/es en els continguts i en la difusió. 
 
Participació juvenil en l’organització de la Trobada: s’intentarà generar un nucli de joves de diversos 
pobles per recollir necessitats, adaptar continguts i gestionar aspectes pràctics. 
 
Sistema amb inscripció de participants: difusió mínim 15 dies abans.  
 
Estructura Trobada (metodologia participativa): Fira-Còctel, fira grups i entitats, presentació grups 
(material audiovisual- dossiers grups), sessions monogràfiques-grups de treball per temes, posada en 
comú-taula rodona.  

TE
M

PO
RA

LI
TZ

A
C

IÓ
 

 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 
ACTIVITATS 

g f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d 

Demandes i definició                         
Preparació de la trobada                         
Realització de la trobada                         

Valoració i replantejament                         

RE
C

UR
SO

S RRHH: Àrea joventut CCAC, regidors/es de joventut, entitats juvenils i joves individuals. 
Transport servei de bus: bus trobada (contractació amb monitoratge). 
Difusió. 
Material: oficina, papereria, material segons activitat. 
Material d’informació juvenil: tríptics, fulletons, revistes, guies, etc. 
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5. Difusió 
 
 
La difusió és important: per fer arribar les accions a la gent jove, per atraure la seva 
atenció, per fer possible la participació i aproximar-se a les seves inquietuds, per 
responsabilitzar el col·lectiu en l’organització i  per comunicar i donar visibilitat a les 
actuacions que des de l’administració es desenvolupen. En aquest quadre, es 
descriuen les vies, canals i eines de difusió: 
 

PROJECTES Difusió de... Estratègies i mitjans... 

ACT 1 
CONVENI ANUAL 

Activitats resultants del 
conveni signat 

(general) Notes de premsa 
(regidors/es de joventut) Correu electrònic i telèfon 

ACT 2 
ESPAI JOVE 

Servei de permanències 
de tarda al municipi 

(general) Placa-full identificatiu a l’espai físic 
(joves-general) Díptics 
(joves inscrits FIX) Mailing FIX 
(joves) Llistat correu joves municipi 
(joves-general) Pregons 
(joves comarca) Cartells i circulars municipals 

ACT 3  
ESTIU OCUPAT 

Projecte 
Activitats del circuit 

Municipis participants 
Agents implicats 

(general) Notes de premsa 
(joves inscrits FIX) Mailing FIX 
(joves-general) Edició material actuació 
(joves-general) Cartells i circulars 
(joves comarca) Permanències Espai jove municipal 

ACT 4 
BUS NOCTURN 

FM 

Projecte 
Sistema inscripció 

Recorregut i parades 
Agents implicats 

(general) Notes de premsa 
(joves inscrits FIX) Mailing FIX 
(joves-general) Edició material actuació 
(joves-general) Cartells i circulars 
(joves comarca) Permanències  

ACT 5 
TROBADA 

COMARCAL 

Projecte 
Sistema inscripció 

Continguts i activitats  
de  la Trobada  
Servei de bus  

Agents implicats 

(general) Notes de premsa 
(joves inscrits FIX) Mailing FIX 
(joves-general) Edició material actuació  
(joves-general) Cartells i circulars 
(joves comarca) Permanències  

Mecanismes informals (reforçadors canals formals i molt importants): boca-orella, les reunions i 
trobades esporàdiques amb joves, les permanències de les dinamitzadores als espais joves dels 
municipis... ) 
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6. Avaluació 
 
 
L’avaluació esdevé una eina útil per millorar el PLJ. Des de la regidoria de joventut ens 
plantegem la proximitat amb el jovent com a principi transversal de les polítiques; 
aquesta proximitat és una primera via per valorar les actuacions. No obstant, calen 
canals –senzills i ràpids– per conèixer les millores necessàries. A llarg termini, també 
hem de saber si els resultats esperats i els objectius marcats s’han aconseguit i, 
conseqüentment, hem d’identificar els elements a corregir i els elements a enfortir, 
sempre tenint en compte els recursos disponibles. 
 
El caràcter obert, participatiu i dinàmic dels projectes fa que surtin condicions 
inesperades. Quan es col·labora amb ens locals, amb joves... es generen multiplicitat 
d’opinions i ritmes de treball. L’avaluació implica una posada en comú, un debat i un 
contrast per tal d’arribar a un consens on cadascú faci una (auto)crítica constructiva.  
 
El següent quadre intenta sintetitzar l’estructura tècnica d’avaluació:   
 

Fases i característiques  avaluació 

1. Avaluació continua: progressiva i sumativa - al llarg de l’any 
 Nivell: acció per acció, activitat per activitat (seguiment, resultats immediats)  
 Objectius: valorar grau de satisfacció agents, conèixer punts negatius i punts positius 
 Indicadors: horaris i dates, infrastructura i materials disponibles, valoració gestió i organització 

(tallerista, regidoria...), nombre participants, millores a fer... 

2. Avaluació anual: retrospectiva i comparativa - 1a avaluació general - nov 08 i nov 09 
 Nivell: projecte per projecte  
 Objectius: reorientar, valorar resultats i impactes, reformular millores i decidir canvis 
 Indicadors: què ha funcionat millor, eficiència i utilitat mecanismes de coordinació, sistema 

de treball, seguiment calendari prefixat, valoracions agents i actors implicats, contrast 
expectatives i resultats reals projecte 

 3. Avaluació final: bianual – tancament projectes - 2 a avaluació general  nov-des 09  
 Nivell: projecte per projecte (comparació 08 i 09) 
 Objectius: reorientar, valorar resultats i impactes, reformular millores i decidir canvis 
 Indicadors: mateixos avaluació anual. 
 Objectius: definir valoració global i identificar futures necessitats estratègiques 
 Indicadors: impacte i resultats, recursos suficients, gestió eficaç, noves necessitats...   

Agents vinculats en les diverses fases d’avaluació 
 Actors socials: joves municipi, grups de joves, responsables d’activitats... 
 Agents polítics: regidoria de joventut, alcaldia... 
 Agents tècnics: dinamitzadora juvenil i tècnica de joventut CCAC 

Resum metodologies i tècniques d’avaluació2: 

Resum tècniques: 
 Secció dins de reunions (ordre del dia: avaluació) entre els agents implicats  
 Taules intermunicipals regidors/es de joventut 
 Valoracions treball de camp: recull opinions in-situ, diari de valoracions (com diari de camp) 
 Fitxes de valoració per activitat: fitxa part emissora (tallerista, organització, gestió...) i fitxa 

part receptora (selecció assistents, usuaris, públic...  
 Web ajuntament (apartat joventut): consultes i valoracions on-line... 

                                                      
2 Com a municipi petit, és important ressaltar que no necessitem grans espais formals 
d’avaluació: les vies informals de recollida d’opinions i valoracions són molt útils.  
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7. Pressupost 
 
 

Cost total P2  2008-2009: 6.348€ 
 
 

A DESPESES -actuacions- 2008 2009 Subtotal 

Actuació 1. Convenis de col·laboració anuals 2008 i 
2009 amb Consell Comarcal de l’Alt Camp 1.600€ 1.648€ 3.248€ 

Actuació 2. Descentralització de la informació juvenil:   
                     Espai jove a la biblioteca permanències  
                     estructura tècnica de suport 
 

Material oficina, papereria i difusió 
Fons documental: material cultural 

(guies, llibres, revistes...) 

300€ 400€ 700€ 

Actuació 3. Estiu ocupat 
Talleristes i difusió 400€ 500€ 900€ 

Actuació 4. Bus nocturn Festes Majors 
Quota bus i difusió 500€ 600€  1.100€ 

Actuació 5. Trobada comarcal de joventut 
Quota bus i difusió 200€ 200€ 400€ 

Total 3.000€ 
(2008) 

3.348€ 
(2009) 

6.348€ 
(08-09) 

 
 
 

Pla de finançament  TOTAL INGRESOS 

AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP  1.348€ 

SECRETARIA DE JOVENTUT  5.000€ 

Total:  6.348€ 
 

Import sol·licitat a Secretaria de Joventut  P2: 5.000€ 
 
 
 

 14


	PARTICIPACIÓ JOVE
	CONVENI ANUAL DE COL·LABORACIÓ
	Estructura tècnica de Suport
	METODOLOGIA
	TEMPORALITZACIÓ

	ACTIVITATS
	RECURSOS


	DESCENTRALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ JUVENIL: ESPAI JOVE
	LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ          EIX: Educació /Ocupac
	METODOLOGIA
	TEMPORALITZACIÓ
	RECURSOS



	ESTIU OCUPAT
	LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ                  EIX: Educació
	METODOLOGIA
	TEMPORALITZACIÓ

	TASQUES
	RECURSOS


	BUS NOCTURN FM   (festes majors)
	METODOLOGIA
	TEMPORALITZACIÓ

	ACTIVITATS
	RECURSOS


	TROBADA COMARCAL DE JOVES, GRUPS i ASSOCIACIONS JUVENILS
	LÍNIA D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ                              
	METODOLOGIA
	TEMPORALITZACIÓ

	ACTIVITATS
	2
	2
	RECURSOS
	PROJECTES
	ESPAI JOVE

	ACT 4
	BUS NOCTURN FM
	ACT 5 TROBADA COMARCAL

	Cost total P2  2008-2009:
	6.348€
	A DESPESES -actuacions-
	2008
	2009
	Actuació 1. Convenis de col·laboració anuals 2008 i 2009 amb
	1.600€
	1.648€
	3.248€
	Actuació 2. Descentralització de la informació juvenil:
	Espai jove a la biblioteca permanències
	estructura tècnica de suport
	300€
	400€
	700€
	Actuació 3. Estiu ocupat
	400€
	500€
	900€
	Actuació 4. Bus nocturn Festes Majors
	500€
	600€
	1.100€
	Actuació 5. Trobada comarcal de joventut
	200€
	200€
	400€
	Total
	3.000€
	3.348€
	6.348€
	Pla de finançament

	Import sol·licitat a Secretaria de Joventut  P2:
	5.000€



