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1

JUSTIFICACIÓ

El Projecte de Dinamització Juvenil de Barberà de la Conca té en compte diferents
realitats municipals que ens ajuden a detectar les necessitats concretes de la població
juvenil i de les institucions que la representen.
En primer lloc, es vol tenir present que la ubicació geogràfica, així com la falta de
recursos al municipi, són qualitats que condicionen la vida dels joves al poble. El
municipi està situat en una zona rural i mal comunicada que dificulta la mobilitat. Al
mateix temps, la baixa densitat de població no permet garantir recursos com ara,
l’educació secundària obligatòria, obligant als joves a desplaçar-se a poblacions més
grans. Quan els joves decideixen accedir al món laboral estan obligats a cercar feina als
municipis més grans perquè la oferta del propi municipi és molt ajustada i poc
inclusiva.
Totes aquestes realitats fan que els joves acabin desmarcant-se de les seves poblacions
natals, deixant de participar-hi i implicar-s’hi; d’acord amb això, és indispensable
trobar mecanismes que comprometin el jove amb el municipi i és necessari impulsar
polítiques inclusives i participatives que fomentin la integració dels joves en la vida del
poble.
D’altra banda, aquest projecte neix de les directives marcades pel Pla Local de Joventut
2008-2011 i, per tant, és un projecte continu que, al mateix temps, respon a les
polítiques del Pla Nacional de Joventut. D’acord amb aquestes disposicions hem tingut
en compte el model estratègic i les seves línies d’actuació basades en l’emancipació i la
participació i estructurades en polítiques concretes.
Cal destacar l’aposta que fa l’Ajuntament de Barberà de la Conca en polítiques
culturals, d’accés a la mobilitat i de participació. Aquesta aposta respon a les necessitats
descrites anteriorment i són executades a través del seu tècnic mancomunat. D’altra
banda, el Projecte de Dinamització Juvenil s’hi veuen reflectides totes les polítiques
marcades pel Pla Nacional de Joventut, ja que treballem de manera integral.
Tanmateix, en algunes incidirem més que en les altres pels motius que s’expliquen a
continuació.
L’Ajuntament de Barberà de la Conca, a causa de les dimensions i característiques del
municipi, no disposa dels recursos necessaris per realitzar projectes ambiciosos en
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matèria d’habitatge i ocupació, però això no els priva d’apostar per les seves polítiques i
realitzar alguna actuació que ens sembla veritablement significativa tenint en compte
les dimensions del municipi. Així, l’Ajuntament té oberta una borsa d’habitatge que pot
consultar-se per la pàgina web de l’Ajuntament. Aquest espai informa dels habitatges
en lloguer o venta de Barberà de la Conca i és actualitzat periòdicament. El Projecte de
Dinamització Juvenil s’ha d’acollir al Pla local i al Pla Nacional de Joventut, però
sobretot, ha d’acollir-se a les característiques de Barberà de la Conca i a les prioritats
marcades pel seu govern local. D’acord amb aquestes condicions el municipi es
beneficia del Servei de Borsa Jove de la Oficina Jove i compta amb un tècnic de
joventut mancomunat que difon aquest servei, assessora de les accions que es fan en
matèria d’ocupació i habitatge i realitza accions dirigides a formar o sensibilitzar el
col·lectiu de joves. A més a més, és molt significativa l’aposta que l’Ajuntament fa en la
contractació de monitors de lleure infantil i juvenil per a la realització del Casal d’estiu
i el Parc de Nadal. L’Ajuntament contracta sempre joves amb carnet de monitor del
poble de Barberà de la Conca.
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2

2.1

OBJECTIUS

Línia d’Actuació 1: EMANCIPACIÓ
Polítiques d’Educació
Objectius Generals

Objectius Específics

Actuacions1

Potenciar l’educació en

Coordinar-nos amb els

Reunions de coordinació

valors i les polítiques

diferents agents

anuals entre la regidoria i

d’educació de manera

socioeducatius locals i

els tècnics de joventut.

transversal

comarcals

Reunions comarcals de
regidors de joventut.
Coordinadora de Joves de
la Conca de Barberà.

Mantenir i donar suport

Jornades de Jocs

als espais que treballen

Tradicionals.

l’educació en valors

Activitats: Viu l’estiu! i Viu
l’hivern!.
Casal d’estiu
Parc de Nadal

Polítiques d’Ocupació
Objectiu General

Objectiu Específic

Actuació

Oferir estratègies i

Informar i assessorar en

Permanències:

mecanismes en matèries

matèria d’ocupació.

Assessorament als joves

d’ocupació

en matèria d’ocupació.
Oferir llocs de treball per a

Monitors de Casal d’estiu

joves.

i de Parc de Nadal

1

En aquest punt només s’introdueixen algunes de les accions que corresponen als objectius marcats.
Una mateixa actuació pot compartir més d’un objectiu, i no totes les actuacions estan exposades en
aquest requadre d’objectius.
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Polítiques d’habitatge
Objectius Generals

Objectius Específics

Actuacions
Assessorament del serveis

Informar en matèria
d’habitatge

Apropar les polítiques

que ofereix el servei
d’habitatge del Consell
Comarcal de la Conca de
Barberà.

d’accés a l’habitatge als
joves

Mantenir la Borsa

Assessorament de la Borsa

d’habitatge municipal i

d’habitatge municipal.

procurar la seva difusió al

Seguiment dels joves que

jovent.

han sol·licitat un habitatge

Polítiques de Promoció de la Salut
Objectius Generals

Objectius Específics

Actuacions

Prevenir les conductes de

Realitzar activitats de

Transport Jove

risc i promoure les

prevenció de conductes de

TCC - Simulador de

conductes saludables.

risc a la carretera.

Conducció.

Polítiques culturals
Objectius Generals

Objectius Específics
Donar suport i assessorar el
grup de joves que empren

Promouen la cultura i les
formes d’expressió juvenil i
facilitar-ne l’accés

accions en l’àmbit cultural o
executar-les si escau.
Vetllar perquè no es perdin
els costums i les tradicions
locals o nacionals

Actuacions
Jornades Europees de
Patrimoni.
Castanyada Ratapirada
Reis mags.
Festa del Trepat
Sant Joan
Festa Major
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Polítiques d’Accés a la Mobilitat
Objectius Generals

Objectius Específics

Actuacions
Gestionar el servei del

Garantir el dret a la

Mantenir i millorar el

mobilitat de tots els joves

Servei de Transport Jove

transport jove
Ampliació dels horaris i
autocars del Transport
Jove.

2.2

Línia d’actuació 2: PARTICIPACIÓ

Interlocució i Execució en les Polítiques de Joventut
Objectius Generals

Objectius Específics

Actuacions

Mantenir els espais de

Trobades locals de joventut

diàleg amb i entre els joves

Trobada comarcal de joves

i entre els joves i

Permanències del tècnic de

l’administració

joventut a l’Ajuntament.

Ser un nexe entre els joves i

Treballs conjunts entre

l’administració
Implicar els joves a la
Comissió de festes i fer-los
membres.

l’Associació Juvenil i la
Comissió de festes.
Introducció de nous
membres juvenils a la
comissió de festes.
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Suport a l’Associacionisme
Objectius Generals

Impulsar i donar suport a
l’associacionisme

Objectius Específics

Actuacions

Mantenir, donar a suport i

Setmana de la Joventut .

realitzar accions conjuntes

Festes Majors.

amb les associacions

Activitats Nadalenques.

juvenils i/o col·lectius de

Activitats Viu l’Estiu! i Viu

joves

l’Hivern!

Informar, assessorar i
gestionar, si cal, a les
associacions de la

Ajuts anuals

convocatòria d’ajuts.
Reconèixer i fer visible les

Formalització correcte de

associacions existents i els

l’Associació Juvenil.

col·lectius de joves no

Creació d’una pàgina web

constituïts formalment.

per l’Associació.

Foment de la Cultura de la Participació
Objectius Generals

Objectius Específics

Actuacions
Accions formatives de com

Implantar mecanismes que
fomentin la participació
inclusiva

organitzar una assemblea o
una reunió
Fer les reunions a través de
tècniques i dinàmiques

Fomentar els valors

participatives

participatius,

Cap de Setmana de

compromissaris

Donar suport a les accions
participatives, empreses
pels grups de joves del
municipi.

Joventut
Concamarató
Jornades Europees del
Patrimoni
Jornada de Jocs
Tradicionals
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3

DESCRIPCIÓ METODOLÒGICA

3.1

Descripció del projecte

L’any 2005 l’Ajuntament de Barberà de la Conca va presentar el seu primer Pla Local
de Joventut a la Secretaria de Joventut. Inicialment, els plans locals tenien una vigència
d’un any i d’ells en derivaven els projectes de dinamització juvenil que també eren
anuals. Fa dues edicions que tant els plans locals com els projectes de dinamització
juvenil són biennals, tot i que no coincideixen. D’acord amb això, el present Projecte de
Dinamització Juvenil 2010- 2011 està dins del marc del Pla Local de Joventut 20082011.
El Projecte de Dinamització Juvenil és la eina que ens serveix per planificar les
actuacions que es duran a terme durant els següents dos anys, d’acord a uns objectius
marcats pel mateix projecte i que donen resposta al Pla Local de Joventut i a les
polítiques de joventut del Pla Nacional de Joventut. Així mateix, el Projecte de
Dinamització Juvenil és una eina necessària per concretar els mecanismes i recursos de
que disposem; i per actualitzar i detectar les necessitats dels joves d’acord amb la
realitat del municipi.
D’altra banda, és propi de la metodologia d’aquest projecte apostar per un treball
transversal i coordinat a través d’una triple perspectiva que seguidament concretarem:

1. Interdepartamentalitat
A l’Ajuntament de Barberà de la Conca ens coordinem amb la regidoria de joventut
encapçalada per Xavier Àvila, el regidor de joventut. El regidor de joventut és el
polític de referència; la persona que marca les directius i tendències a seguir en matèria
de joventut a través del Pla Local de Joventut. Qualsevol actuació en matèria de
joventut ha d’estar aprovada i supervisada per ell. Per aquest motiu, ens hi reunim
mensualment a l’Ajuntament de Barberà de la Conca.
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2. Interinstitucionalitat

-

Consell Comarcal de la Conca de Barberà: Trimestralment els regidors de joventut
de tots els municipis de la Conca de Barberà es reuneixen per dur accions conjuntes
i per coordinar i assegurar la coherència del Pla Comarcal de Joventut. Aquestes
reunions les convoca el Consell Comarcal i les conclusions i acords que en surten
han d’arribar a l’Ajuntament i, en segon lloc, al tècnic mancomunat de joventut que
és qui traslladarà els acords en actuacions tangibles.

-

Serveis Comarcals de Joventut de la Conca de Barberà (SCJ): l’Ajuntament de
Barberà de la Conca es coordina amb el Servei Comarcal de Joventut de la Conca de
Barberà a través d’una tècnica de joventut mancomunada. Per poder disposar
d’aquesta tècnic/a, anualment, l’Ajuntament firma un conveni de col·laboració amb
el SCJ on es concreten els serveis que es prestaran durant l’any. La tècnica
mancomunada fa de nexe entre els joves o associacions juvenils i l’Ajuntament de
Barberà de la Conca, s’encarrega de dinamitzar les actuacions en matèria de
joventut i de planificar, executar i avaluar les polítiques de joventut, entre d’altres
tasques. D’acord amb el conveni es marquen permanències quinzenals que seran els
dimecres de 10.30 a 14.00, així com també es preveuen les reunions mensuals amb
la regidoria. A través de la tècnica mancomunada es fixa un calendari d’actuacions;
tant aquelles que s’impulsen des del SCJ, des de les entitats juvenils o des de
l’Ajuntament de Barberà de la Conca.

-

Secretaria de Joventut (SJ): Sota la direcció de la Conselleria d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Joventut és l’òrgan que
defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut de Catalunya. Aquest òrgan
va apostar l’any 2000 per un Pla Nacional de Joventut amb la finalitat de ser el
marc de referència des d’on es propulsessin les polítiques de joventut. D’aquest pla
en neix el Pla Local de Joventut de Barberà de la Conca i, conseqüentment, aquest
projecte de dinamització juvenil. Conforme aquests precedents és evident la
necessitat de coordinar-nos amb la SJ per garantir la coherència, integritat i
transversalitat del projecte. Anualment ens reunim amb els delegats territorials de
la SJ i amb els seus tècnics per rebre les indicacions i orientacions que ens ajuden a
elaborar i definir millor el projecte que, en definitiva, és l’eina de treball que
utilitzen els tècnics per desenvolupar la seva tasca.
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-

Coordinació Territorial de Joventut (CTJ): La CTJ és l’òrgan que representa la
Secretaria de Joventut al Camp de Tarragona. Aquest ens ha de vetllar perquè es
compleixin les disposicions relatives a les competències de la Secretaria de
Joventut, així com encarregar-se de coordinar les accions impulsades pels consells
comarcals. La CTJ es reuneix trimestralment amb el Consell Comarcal de la Conca
de Barberà.
Barberà de la Conca signa anualment un conveni amb el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà per disposar de la tècnica de joventut mancomunada, així com
per tenir opció al Transport Jove, entre d’altres accions. Per tant, ens interessa i
ens influencia la manera com es coordina el consell comarcal amb la CTJ.

-

Teixit associatiu del municipi: Barberà de la Conca té un total de 12 entitats que
formen el teixit associatiu del municipi. Moltes de les activitats i celebracions que
es duen a terme a Barberà de la Conca estan dissenyades i executades per un
conjunt d’associacions que, de vegades en forma de comitiva, s’ajunten i es
coordinen per planificar una actuació més qualitativa. Un exemple d’això és el
Carnaval que està organitzat per la Comissió de Festes, però són moltes les
associacions que hi participen. Les associacions de Barberà de la Conca són:

-

Associació. de Dones de Barberà.

-

Cine Club

-

Associació Amics del Castell.

-

Associació La Caçadora

-

Associació de Progenitors.

-

La Parròquia

-

d'Alumnes del CEIP Valldemur.

-

Colla de Gegants

-

Pares Llar d'Infants Ralet-Ralet.

-

Comissió de Festes

-

Associació Veïns d'Ollers.

-

Associació de Joves Ratapatxets
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3. Participació Jove

-

Associació Juvenil Ratapatxets: Amb l’Associació juvenil ens hi coordinem per fer
actuacions conjuntes i ens hi reunim trimestralment, i en períodes de molta
activitat podem arribar a reunir-nos quinzenalment. Les reunions de coordinació
acostumen a fer-se al local dels joves o a l’Ajuntament. En ocasions el tècnic de
joventut ha de mediar entre l’Ajuntament i l’associació, o cal donar resposta a les
demandes de l’un i de l’altre, per tant, per una comunicació i coordinació més àgil,
també utilitzem la missatgeria d’Internet i mantenim moltes converses
telefòniques.

-

Joves no constituïts formalment: Anualment fem dues trobades de joves; una
oportunitat única per cohesionar el jovent de Barberà de la Conca. Precisament
fem ús d’aquestes trobades per detectar les necessitats que tenen en vers el poble i
copsar les seves queixes, inquietuds i propostes. Habitualment fem les trobades just
abans de presentar els Plans Locals i Projectes de Dinamització Juvenil per poder
fer un plantejament més acotat de realitat actual del jovent i plasmar-lo als plans i
projectes. També fem coincidir la segona trobada anual amb l’avaluació dels plans i
projectes amb la finalitat de elaborar una valoració més integral i unitària.
Aquestes trobades es convoquen amb la col·laboració de l’Associació juvenil
Ratapatxets que és un òrgan amb grans dots d’interlocució, intermediació i
divulgació vers el jovent.
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4

DESCRIPCIÓ D’ACTUACIONS I ACTIVITATS

4.1

Actuacions i activitats 2010

ACTUACIÓ

DESTINATARI
i DATA
PREVISTA
Tot el municipi

REIS MAGS
D’ORIENT

TROBADA DE
JOVES

05/01/2010

Joves del
municipi
27/02/2010
Tot el municipi

FESTA DEL
TREPAT
22/05/2010

AGENTS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

La cavalcada de reis és organitzada per l’AMPA, però els joves de
Barberà de la Conca també participen i col·laboren activament en
aquesta celebració. Així, són ells mateixos els que es vesteixen de
patges i reparteixen caramels pels infants del poble. Habitualment, la
cavalcada es fa amb dos tractors, un amb els reis mags i l’altre amb els
regals. Després a la sala del vídeo reparteixen els regals als nens del
poble.
La trobada de joves és una iniciativa que permet als Ajuntaments
detectar les necessitats, inquietuds i propostes dels joves de Barberà de
Ajuntament de Barberà de la
la Conca, així com adequar les actuacions i els projectes en matèria de
Conca
Serveis Comarcals de Joventut joventut al col·lectiu de joves, de manera que any rere any s’adaptin als
canvis de context sociocultural i generacional del municipi.
Anualment l’Ajuntament impulsa la celebració de la festa del Castell
Ajuntament de Barberà de la
que consisteix en una representació ambientada en l’època medieval on
Conca
totes les associacions i celleristes organitzen actes i posen una parada al
Teixit associatiu del municipi Castell on es poden adquirir productes artesanals i realitzar activitats
Teixit empresarial de
de l’època. Habitualment l’Associació Juvenil ha organitzat una
celleristes
Taverna de l’època on s’hi pot aconseguir beure i menjar. No obstant
això, aquest any han apostat per canviar una mica la filosofia de la festa
i fins i tot, han substituït el nom per Festa del Trepat.
Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Serveis Comarcals de
Joventut.
Joves del municipi
AMPA
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Infants del
municipi/joves
ESPLAI D’ESTIU del municipi
Juliol i Agost

VIU L’ESTIU!

SETMANA DE
JOVENTUT

SIMULADOR DE
CONDUCCIÓ
TCC- HONDA

Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Serveis Comarcals de Joventut
Joves del municipi
Ajuntament de Barberà de la
Tot el municipi
Conca.
Durant tot l’estiu Serveis Comarcals de Joventut
Associació Juvenil
de 2010
Ratapatxets.
Ajuntament de Barberà de la
Joves del
Conca.
municipi
Associació Juvenil
Ratapatxets
09-15/08/2010
Serveis Comarcals de Joventut
Joves del
municipi
17/08/2010
Tot el municipi

FESTA MAJOR
D’ESTIU
20-22/08/2010

Anualment Barberà de la Conca organitza un esplai d’estiu per la
canalla del poble. Els monitors de lleure que s’ocupen d’executar aquest
esplai són els joves de Barberà de la Conca.

Els joves de l’Associació Juvenil i l’Ajuntament de Barberà de la Conca
han dissenyat un calendari d’activitats d’estiu que interessen als joves,
però que no es tanquen a la participació de la resta d’habitants del
municipi. Les activitats són de tipus curs, taller o xerrades i la majoria
es realitzaran a les piscines municipals.
La Setmana de la Joventut es pot definir com una celebració dedicada al
jove on es desenvolupen activitats d’interès juvenil. Aquest
esdeveniment ha pres força gràcies a l’Associació Juvenil Ratapatxets
que s’hi ha implicat molt. A grans trets, les activitats que es proposen
són xerrades, concursos, exhibicions, tallers i música.
Emmarcat dins de l’apartat de Seguretat Preventiva, l’exclusiu
Simulador de Conducció Honda Riding Trainer té un caràcter
Ajuntament de Barberà de la
pedagògic que s’ha desenvolupat amb un doble objectiu: Familiaritzar
Conca
els futurs usuaris amb la utilització i funcionament de la diferent
Serveis Comarcals de Joventut
instrumentació d’una motocicleta o scooter i fomentar una forma
Servei Català de Trànsit
adequada d’identificar, anticipar i actuar davant diferents situacions de
risc.
Ajuntament de Barberà de la
Els joves són la representació viva i activa de les festes majors. Sense la
Conca
seva participació les festes majors no tindrien tan reconeixement entre
Associació Juvenil
Ratapatxets
la població. Per aquest motiu, els joves sempre participen i col·laboren
Serveis Comarcals de Joventut en la consecució de la majoria d’activitats, com ara els jocs de cocaïna
Comissió de Festes
que els joves ofereixen als més menuts, la festa nocturna, etc.
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Joves de la
comarca
TRANSPORT
JOVE

JORNADES DE
JOCS
TRADICIONALS

21/08/2010
Joves del
municipi
05/08/2010

Tot el municipi
JORNADES
EUROPEES DEL
PATRIMONI

24-26/09/2010

Tot el municipi
VIU L’HIVERN!

Durant l’hivern
de 2010
Tot el municipi

CASTANYADA
RATAPIRADA

31/10/2010

El Transport Jove és una iniciativa que emprenen el SCJ i l’Ajuntament
de Barberà de la Conca per donar un servei que millori la mobilitat dels
Ajuntament de Barberà de la
joves per la comarca i eviti conductes de risc i imprudències vials. El
Conca
Serveis Comarcals de Joventut municipi sol·licitant, rep els joves de tots els municipis que firmen
conveni: tres línies d’autocars paren a tots els pobles i recullen el
jovent. Després a la matinada els tornen a casa.
La setmana dels jocs tradicionals és una setmana dedicada als joves i
Ajuntament de Barberà de la
infants, amb l’objectiu d’animar-los a aprendre els jocs tradicionals que
Conca
jugaven els seus pares. Qui diu que als grans no els hi agrada jugar?
Associació Juvenil
Durant una setmana, els joves es trobaran a la plaça i es deixaran guiar
Ratapatxets
pels pares més experimentats a través de jocs com: el cavall bernat, el
Serveis Comarcals de Joventut
pi, arrenca cebes, el pot, les caníques, les corda elàstica, la corda de
Teixit associatiu del municipi
saltar, jocs de taula a mida humana, etc.
El grup de joves de Barberà de la Conca s’ha animat a participar a les
Jornades Europees del Patrimoni que es celebren el mes de Setembre.
Ajuntament de Barberà de la
Aquestes jornades s’han plantejat a nivell comarcal de manera que tots
Conca
els pobles construeixen una actuació de manera comunitària. L’actuació
Associació Juvenil
girarà entorn el campana de Barberà de la Conca i consistirà en obrir el
Ratapatxets
campanar a tot el poble perquè puguin visitar-lo per dins. A més, també
Serveis Comarcals de Joventut
es buscarà l’antic campaner i se li farà una entrevista que quedarà
registrada com arxiu històric del municipi, entre d’altres actes.
Ajuntament de Barberà de la
Els joves de l’Associació Juvenil i l’Ajuntament de Barberà de la Conca
Conca
han dissenyat un calendari d’activitats de tardor que interessen als
Associació Juvenil
joves, però que no es tanquen a la participació de la resta d’habitants del
Ratapatxets
municipi.
Serveis Comarcals de Joventut
Ajuntament de Barberà de la
Conca
Als joves de Barberà de la Conca els hi agrada innovar, així que cada
Associació Juvenil
any, per celebrar la castanyada l’Associació Juvenil organitza la Festa
Ratapatxets
Ratapirada on tot el poble és convidat a participar-hi.
Serveis Comarcals de Joventut

15

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
DE BARBERÀ DE LA CONCA

Tot del municipi
CONCAMARATÓ
desembre 2010

Tot el municipi
ACTIVITATS
NADALENQUES

Desembre 2010

Infants del
municipi/joves
PARC INFANTIL del municipi
DE NADAL
Última setmana
desembre 2010

Ajuntament de Barberà de la
Conca
Associació Juvenil Ratapatxets
Serveis Comarcals de Joventut
Associació de Dones de
Barberà de la Conca.
Ajuntament de Barberà de la
Conca
Associació Juvenil Ratapatxets
Serveis Comarcals de Joventut
AMPA
Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Serveis Comarcals de
Joventut.
Joves del municipi

La Concamarató, és organitzada simultàniament i cooperativament per
bona part dels municipis de la Conca de Barberà. A Barberà de la Conca
són l’Associació Juvenil i l’Associació de Dones els que dissenyen,
gestionen i organitzen la majoria d’esdeveniments. Ambdós, amb
l’ajuda d’altres associacions, organitzen tot un seguit d’actes per
recaptar fons per la causa que cada any proposa La Marató de TV3.
Algunes de les activitats que fan són un sopar popular i una festa
nocturna, entre d’altres.
El mes de desembre es fan tot un seguit d’activitats nadalenques com
ara el Papa Noel, el sopar del Porc, etc. En totes elles hi participa el
jovent, per exemple de Papa Noel sempre s’hi vesteix algun jove del
municipi.
Anualment l’Ajuntament contracte entre 2 i 3 monitors de lleure per a
la realització del Parc Infantil de Nadal del mateix municipi que es du a
terme la última setmana de desembre. A més, cal tenir present que
sempre contracten a joves de Barberà de la Conca. El Parc Infantil de
Nadal és un espai amb activitats lúdiques i de lleure per a la canalla del
poble.
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4.2

Actuacions i activitats 2011

ACTUACIÓ

DESTINATARI
i DATA
PREVISTA
Tot el municipi

REIS MAGS
D’ORIENT

05/01/2011

Tot el municipi
CARNAVAL
12/02/2011

TROBADA DE
JOVES

Joves del
municipi
A concretar

AGENTS IMPLICATS
Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Serveis Comarcals de
Joventut.
Joves del municipi
AMPA
Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Associació Juvenil
Ratapatxets.
Comissió de festes
Serveis Comarcals de Joventut

DESCRIPCIÓ
La cavalcada de reis és organitzada per l’AMPA, però els joves de
Barberà de la Conca també participen i col·laboren activament en
aquesta celebració. Així, són ells mateixos els que es vesteixen de
patges i reparteixen caramels pels infants del poble. Habitualment, la
cavalcada es fa amb dos tractors, un amb els reis mags i l’altre amb els
regals. Després a la sala del vídeo reparteixen els regals als nens del
poble.
Els joves de Barberà de la Conca amb el suport de l’Ajuntament i de la
tècnica mancomunada tenen intenció d’organitzar per primera vegada
el Carnaval 2011. En principi l’únic acte que es duia a terme fins al
moment era la rua mateixa i se’n ocupava sempre la comissió de festes.
Els joves volen proposar de fer un ball de disfresses i un concurs de
disfresses destinat a tots els ciutadans del municipi.

La trobada de joves és una iniciativa que permet als Ajuntaments
detectar les necessitats, inquietuds i propostes dels joves de Barberà de
Ajuntament de Barberà de la
la Conca, així com adequar les actuacions i els projectes en matèria de
Conca
Serveis Comarcals de Joventut joventut al col·lectiu de joves, de manera que any rere any s’adaptin als
canvis de context sociocultural i generacional del municipi.
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Tot el municipi
FESTA DEL
TREPAT

25-26/06/2011

Infants del
municipi/joves
ESPLAI D’ESTIU del municipi
Juliol i Agost
2011

SETMANA DE
JOVENTUT

SIMULADOR DE
CONDUCCIÓ
TCC- HONDA

Anualment l’Ajuntament impulsa la celebració de la festa del Trepat
que consisteix en una representació ambientada en l’època medieval
on totes les associacions i celleristes organitzen actes i posen una
parada al Castell on es poden adquirir productes artesanals i realitzar
activitats de l’època. Habitualment l’Associació Juvenil ha organitzat
una Taverna de l’època on s’hi pot aconseguir beure i menjar.

Ajuntament de Barberà de la
Anualment Barberà de la Conca organitza un esplai d’estiu per la
Conca.
canalla del poble. Els monitors de lleure que s’ocupen d’executar aquest
Serveis Comarcals de Joventut
esplai són els joves de Barberà de la Conca.
Joves del municipi

Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Durant tot l’estiu Serveis Comarcals de Joventut
Associació Juvenil
de 2011
Ratapatxets.
Ajuntament de Barberà de la
Joves del
Conca.
municipi
Associació Juvenil
Ratapatxets
08-14/08/2011
Serveis Comarcals de Joventut
Tot el municipi

VIU L’ESTIU!

Ajuntament de Barberà de la
Conca
Teixit associatiu del municipi
Teixit empresarial de
celleristes

Joves del
municipi
A concretar

Els joves de l’Associació Juvenil i l’Ajuntament de Barberà de la Conca
han dissenyat un calendari d’activitats d’estiu que interessen als joves,
però que no es tanquen a la participació de la resta d’habitants del
municipi. Les activitats són de tipus curs, taller o xerrades i la majoria
es realitzaran a les piscines municipals.
La Setmana de la Joventut es pot definir com una celebració dedicada al
jove on es desenvolupen activitats d’interès juvenil. Aquest
esdeveniment ha pres força gràcies a l’Associació Juvenil Ratapatxets
que s’hi ha implicat molt. A grans trets, les activitats que es proposen
són xerrades, concursos, exhibicions, tallers i música.
Emmarcat dins de l’apartat de Seguretat Preventiva, l’exclusiu
Simulador de Conducció Honda Riding Trainer té un caràcter
Ajuntament de Barberà de la
pedagògic que s’ha desenvolupat amb un doble objectiu: Familiaritzar
Conca
els futurs usuaris amb la utilització i funcionament de la diferent
Serveis Comarcals de Joventut
instrumentació d’una motocicleta o scooter i fomentar una forma
Servei Català de Trànsit
adequada d’identificar, anticipar i actuar davant diferents situacions de
risc.
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Tot el municipi
FESTA MAJOR
D’ESTIU
19-21/08/2011
Joves de la
comarca
TRANSPORT
JOVE

JORNADES DE
JOCS
TRADICIONALS

20/08/2011
Joves del
municipi

A concretar
Tot el municipi

VIU L’HIVERN!

Durant l’hivern
de 2011
Tot el municipi

CASTANYADA
RATAPIRADA

31/10/2011

Ajuntament de Barberà de la
Conca
Associació Juvenil
Ratapatxets
Serveis Comarcals de Joventut
Comissió de Festes

Els joves són la representació viva i activa de les festes majors. Sense la
seva participació les festes majors no tindrien tan reconeixement entre
la població. Per aquest motiu, els joves sempre participen i col·laboren
en la consecució de la majoria d’activitats.

El Transport Jove és una iniciativa que emprenen el SCJ i l’Ajuntament
de Barberà de la Conca per donar un servei que millori la mobilitat dels
Ajuntament de Barberà de la
joves per la comarca i eviti conductes de risc i imprudències vials. El
Conca
Serveis Comarcals de Joventut municipi sol·licitant, rep els joves de tots els municipis que firmen
conveni: tres línies d’autocars paren a tots els pobles i recullen el
jovent. Després a la matinada els tornen a casa.
La setmana dels jocs tradicionals és una setmana dedicada als joves i
Ajuntament de Barberà de la
infants, amb l’objectiu d’animar-los a aprendre els jocs tradicionals que
Conca
jugaven els seus pares. Qui diu que als grans no els hi agrada jugar?
Associació Juvenil
Durant una setmana, els joves es trobaran a la plaça i es deixaran guiar
Ratapatxets
pels pares més experimentats a través de jocs com: el cavall bernat, el
Serveis Comarcals de Joventut
pi, arrenca cebes, el pot, les caníques, les corda elàstica, la corda de
Teixit associatiu del municipi
saltar, jocs de taula a mida humana, etc.
Ajuntament de Barberà de la
Els joves de l’Associació Juvenil i l’Ajuntament de Barberà de la Conca
Conca
han dissenyat un calendari d’activitats de tardor que interessen als
Associació Juvenil
joves, però que no es tanquen a la participació de la resta d’habitants del
Ratapatxets
municipi.
Serveis Comarcals de Joventut
Ajuntament de Barberà de la
Conca
Als joves de Barberà de la Conca els hi agrada innovar, així que cada
Associació Juvenil
any, per celebrar la castanyada l’Associació Juvenil organitza la Festa
Ratapatxets
Ratapirada on tot el poble és convidat a participar-hi.
Serveis Comarcals de Joventut
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Tot del municipi
CONCAMARATÓ
desembre 2011

Tot el municipi
ACTIVITATS
NADALENQUES

Desembre 2011

Infants del
municipi/joves
PARC INFANTIL del municipi
DE NADAL
Última setmana
desembre 2011

Ajuntament de Barberà de la
Conca
Associació Juvenil
Ratapatxets
Serveis Comarcals de Joventut
Associació de Dones de
Barberà de la Conca.
Ajuntament de Barberà de la
Conca
Associació Juvenil
Ratapatxets
Serveis Comarcals de Joventut
AMPA
Ajuntament de Barberà de la
Conca.
Serveis Comarcals de
Joventut.
Joves del municipi

La Concamarató, és organitzada simultàniament i cooperativament per
bona part dels municipis de la Conca de Barberà. A Barberà de la Conca
són l’Associació Juvenil i l’Associació de Dones els que dissenyen,
gestionen i organitzen la majoria d’esdeveniments. Ambdós, amb
l’ajuda d’altres associacions, organitzen tot un seguit d’actes per
recaptar fons per la causa que cada any proposa La Marató de TV3.
Algunes de les activitats que fan són un sopar popular i una festa
nocturna, entre d’altres.
El mes de desembre es fan tot un seguit d’activitats nadalenques com
ara el Papa Noel, el sopar del Porc, etc. En totes elles hi participa el
jovent, per exemple de Papa Noel sempre s’hi vesteix algun jove del
municipi.
Anualment l’Ajuntament contracte entre 2 i 3 monitors de lleure per a
la realització del Parc Infantil de Nadal del mateix municipi que es du a
terme la última setmana de desembre. A més, cal tenir present que
sempre contracten a joves de Barberà de la Conca. El Parc Infantil de
Nadal és un espai amb activitats lúdiques i de lleure per a la canalla del
poble.
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5

5.1

TEMPORALITZACIÓ

Temporització 2010
Preparació
Difusió
Execució
Avaluació
Desembre 2009

Gener 2010

Febrer 2010

Març 2010

Març 2010

Abril 2010

Maig 2010

Juny 2010

Juny 2010

Juliol 2010

Agost 2010

Setembre 2010

ACTIVITATS NADALENQUES
TROBADA DE JOVES
CARNAVAL
FESTA DEL TREPAT
ACTIVITAT: VIU L’ESTIU!
J. JOCS TRADICIONALS
SETMANA DE LA JOVENTUT
SIMULADOR DE CONDUCCIÓ
FESTA MAJOR
TRANSPORT JOVE
ESPLAI D’ESTIU
J. EUROPEES PATRIMONI
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Setembre 2010

Octubre 2010

Novembre 2010

Desembre 2010

ACTIVITAT: VIU L’HIVERN!
TROBADA DE JOVES
CASTANYADA RATAPIRADA
CONCAMARATÓ
ACTIVITATS NADALENQUES

5.2

Temporització 2011
Preparació
Difusió
Execució
Avaluació

Desembre 2010

Gener 2011

Febrer 2011

Març 2011

Març 2011

Abril 2011

Maig 2011

Juny 2011

Juny 2011

Juliol 2011

Agost 2011

Setembre 2011

ACTIVITATS NADALENQUES
TROBADA DE JOVES
CARNAVAL
FESTA DEL TREPAT
ACTIVITAT: VIU L’ESTIU!
J. JOCS TRADICIONALS
SETMANA DE LA JOVENTUT
SIMULADOR DE CONDUCCIÓ
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FESTA MAJOR
TRANSPORT JOVE
ESPLAI D’ESTIU
J. EUROPEES PATRIMONI

Setembre 2011

Octubre 2011

Novembre 2011

ACTIVITAT: VIU L’HIVERN!
TROBADA DE JOVES
CASTANYADA RATAPIRADA
CONCAMARATÓ
ACTIVITATS NADALENQUES
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6

CALENDARI

6.1

Calendari 20102

2010
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL
AGOST

ACTUACIONS
Activitats Nadalenques
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Carnaval

Data
05/01/2010
06 i 20/01/2010

Reunió de coordinació amb la regidoria
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Reunió de coordinació amb la regidoria
Trobada de Joves
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Coordinadora de Joves de la Conca de
Barberà
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Coordinadora de Joves de la Conca de
Barberà
Festa del Trepat
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Reunió de coordinació amb la regidoria
Reunió comarcal de regidors de joventut
Esplai d’estiu
Viu l’estiu!
Jornades de Jocs Tradicionals
Setmana de la Joventut
Simulador de conducció TCC
Festa Major d’estiu
Transport Jove
Viu l’estiu!
Esplai d’estiu

08/02/2010
3 i 17/02/2010

13/02/2010

03 i 17/03/2010
22/03/2010
27/02/2010
07 i 21/04/2010
10/04/2010
5 i 19/05/2010
08/05/2010 i
29/05/2010
22/05/2010
9 i 23/06/2010
09/06/2010
A concretar
Durant tot el juliol
A concretar
05/08/2010
09-15/08/2010
17/08/2010
20-22/08/2010
21/08/2010
A concretar
Durant l’agost

2

Les actuacions descrites al calendari 2010/2011 són susceptibles a experimentar modificacions
tant a nivell de planificació com d’execució. Aquesta variable anirà en funció de les necessitats del
jovent i/o de l’Ajuntament.
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SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

6.2

Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Reunió de coordinació amb la regidoria
Diada de Catalunya
Viu l’hivern!
Jornades Europees del Patrimoni
Trobada Comarcal de Joventut
Viu l’hivern!
Coordinadora de Joves de la Conca de
Barberà
Castanyada Ratapirada
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Viu l’hivern!
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Concamarató
Reunió de coordinació amb la regidoria
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Parc Infantil de Nadal

8 i 22/09/2010
22/09/2010
11/09/2010
A concretar
24-26/09/2010
02/10/2010
A concretar
16/10/2010
31/10/2010
6 i 20/10/2010
A concretar
3 i 17/11/2010
A concretar
08/12/2010
08 i 22/12/2010

Activitats nadalenques

Última setmana
desembre 2010
desembre de 2010

Viu l’hivern!

A concretar

Calendari 2011

2010
GENER

FEBRER

MARÇ
ABRIL

ACTUACIONS
Activitats Nadalenques
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Carnaval

Data
05/01/2010
/01/2010

Reunió de coordinació amb la regidoria
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.

/02/2010
/02/2010

Trobada de Joves
Reunió de coordinació amb la regidoria
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.

A concretar
/04/2010
/04/2010

12/02/2010

/03/2010

25

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
DE BARBERÀ DE LA CONCA

MAIG

JUNY

JULIOL
AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Coordinadora de Joves de la Conca de
Barberà
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Coordinadora de Joves de la Conca de
Barberà
Festa del Trepat
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Reunió de coordinació amb la regidoria
Reunió comarcal de regidors de joventut
Esplai d’estiu
Viu l’estiu!
Jornades de Jocs Tradicionals
Setmana de la Joventut
Simulador de conducció TCC
Festa Major d’estiu
Transport Jove
Viu l’estiu!
Esplai d’estiu
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Reunió de coordinació amb la regidoria
Diada de Catalunya
Viu l’hivern!
Trobada Comarcal de Joventut
Viu l’hivern!
Coordinadora de Joves de la Conca de
Barberà
Castanyada Ratapirada
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Viu l’hivern!
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Concamarató
Reunió de coordinació amb la regidoria
Permanència del tècnic de joventut a
l’Ajuntament.
Parc Infantil de Nadal
Activitats nadalenques
Viu l’hivern!

A concretar
/05/2010
A concretar
A concretar
/06/2010
/06/2010
A concretar
Durant tot el juliol
A concretar
04/08/2010
08-14/08/2010
16/08/2010
19-21/08/2010
20/08/2010
A concretar
Durant l’agost
/09/2010
/09/2010
11/09/2010
A concretar
A concretar
A concretar
A concretar
31/10/2010
/10/2010
A concretar
/11/2010
A concretar
/12/2010
/12/2010
Última setmana
desembre 2010
desembre de 2010
A concretar
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7

7.1

BENEFICIARIS

Qui són els beneficiaris

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010 ens parla de la necessitat de
reconèixer els joves com un sector de la població amb entitat pròpia i diferenciada que
té unes circumstàncies i necessitats socioculturals específiques. En aquest sentit, és
necessari trobar una definició que tingui en compte el context sociocultural actual i
això passa per redefinir la franja d’edat. Fins no fa gaire s’entenia que la joventut feia
referència als joves de 15 a 24 anys, però el retard en l’edat d’emancipació dels joves, el
retard en la maternitat i el caràcter discontinu de la nova condició juvenil, ha fet que
s’allargui el període de convivència amb la família d’origen i que aquesta franja d’edat
inicial hagi variat al llarg de les últimes dècades. Actualment, en alguns àmbits com
l’accés a l’habitatge s’inclouen els joves fins a 34 anys. Una de les principals línies
d’actuació que assumeix el PNJCat és l’emancipació i dins d’aquesta línia ens parla de
les polítiques d’accés a l’habitatge, entre d’altres. Dit això, estem d’acord en que no
podem excloure els joves de 34 anys de les línies d’actuació d’aquest projecte de
dinamització juvenil.
De la mateixa manera, els municipis petits com Barberà de la Conca tenen una altra
realitat que col·lisiona amb el concepte de joventut: com es podrà observar a la
piràmide d’edats que adjuntem més avall ens trobem amb un nombre molt baix de
persones joves. La tècnica de joventut ha d’anticipar i preveure com evolucionarà el
col·lectiu de joves i, en aquest anàlisis, creiem que els joves més grans, que són
actualment els que tiren del carro, tindran la necessitat d’un canvi generacional i si no hi
ha persones més joves amb el suficient entusiasme i responsabilitat per posar-se al
capdavant, toparem amb un buit generacional que pot suposar un retrocés significatiu
en els avenços assolits durant aquests últims anys. La nostra preocupació ens porta a
pensar que cal preparar els més petits per aconseguir que aquest buit generacional
sigui més assumible i, això passa per allargar la franja d’edat a la pre-adolescència, és a
dir, als 12 anys.
A més a més, cal tenir en compte que a les poblacions petites, per les seves
característiques demogràfiques, es donen moltes relacions intergeneracionals que
sovint venen provocades pel baix nombre de joves. Els objectius generals de les línies
d’actuació d’emancipació i participació del PNJCat són el d’afavorir els processos
d’emancipació i el de fomentar la participació de les persones joves. Per aquest motiu,
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algunes de les actuacions del PDJ no van només dirigides al col·lectiu juvenil, sinó que
s’enfoquen com una activitat adreçada a tot el municipi donant importància a la cohesió
intergeneracional i a la vinculació del jove en la dinàmica del municipi.
Per tant, els beneficiaris del Projecte de Dinamització Juvenil són els joves d’entre 12 i
35 anys que estan vinculats al municipi ja sigui perquè hi viuen durant l’any, perquè hi
tenen una segona residència o perquè hi participen d’una manera o altra, sigui
formalment o no formal.
Tenint en compte aquest indicador és difícil concretar el número real de joves a qui va
dirigida la nostra intervenció ja que no tots els joves vinculats al municipi hi estan
empadronats, ni tampoc sabem del cert si els que hi estan empadronats hi viuen durant
la setmana, durant el cap de setmana, etc. Aquesta circumstància és molt pròpia dels
municipis rurals i mal comunicats. Com ja s’ha dit a l’apartat de justificació, els joves es
veuen obligats a fer l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Montblanc i creen els
seus vincles relacionals a les poblacions més grans. Si desitgen emprendre estudis
universitaris o cicles formatius han de fer-ho a les ciutats més properes, com són Reus,
Tarragona o Valls, i passa exactament el mateix quan insereixen al mercat laboral. Els
joves tenen una gran probabilitat de desvincular-se del municipi tot i seguir-hi
empadronats. És el que en l’actualitat s’ha anomenat fenomen de deslocalització.
Per tant, tot i que ens servirem de les dades estadístiques de l’Institut Estadístic de
Catalunya (Idescat) i del propi patró municipal, tindrem en compte que l’estimació no
serà del tot objectiva.
Així doncs Barberà de la Conca té un total de 547 habitants dels quals 154 són joves, és
a dir, que corresponen al 31% de la població total. Seguidament adjuntem un quadre on
es poden visualitzar el percentatge d’homes i dones i la divisió per franges d’edat.

FRANGES D’EDAT
12- 14

15- 19

20- 24

25- 29

30- 35

Total

Homes

6

7

21

29

32

95

Dones

7

8

8

10

26

59

13

15

29

39

58

154
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35
30
25
20

Homes

15

Dones

10
5
0
12a - 14a

15a - 19a

20a - 24a

25a - 29a

30a - 35a

Joves
Altres ciutadans

7.2

Com s’agrupen

1. Associació juvenil Ratapatxets
Els joves de Barberà de la Conca van constituir una associació juvenil l’any 2009 que
van anomenar Associació Juvenil Ratapatxets. Actualment aquesta associació està
composta per una quinzena de joves. Durant l’any 2010 tenen intenció de reunir-se
amb la resta de joves del poble i animar-los a participar com a membres actius de
l’Associació Juvenil. També tenen la voluntat d’involucrar-se amb la Comissió de festes
i potser formar-ne part en forma de comitiva.
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4. Joves no constituïts formalment
Actualment a Barberà de la Conca hi ha uns molts joves que no formen part de cap
associació. Aquest fet fa que sigui molt difícil localitzar-los i encara més implicar-los en
la realització d’actuacions i activitats al poble. Sovint quan parlem dels joves de
Barberà de la Conca ens referim a aquells que són de l’Associació juvenil Ratapatxets o
a aquells que es deixen veure habitualment pel local de joves, però no tots els joves
participen del teixit sociocultural del municipi. És un objectiu d’aquest projecte de
dinamització fomentar la participació juvenil i cohesionar el jovent de Barberà de la
Conca.
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8

8.1

RECURSOS

Recursos Humans
2. Administratiu de l’Ajuntament de Barberà de la Conca
El personal administratiu de l’Ajuntament de Barberà de la Conca és aquell que té
com a finalitat realitzar processos administratius d’acord amb el seu àmbit
d’actuació. Algunes de les funcions són:


Tramitar expedients.



Revisar i proposar impresos i formularis.



Fer treballs mecanogràfics i de càlcul.



Elaborar i enviar cartes i comunicacions. Utilització del fax i correu
electrònic. Recepció i enviament del correu intern.



Realitzar comandes del material necessari per a portar a terme les
tasques administratives. Seguiment i control de la seva recepció.



Introduir dades en aplicacions informàtiques. Mantenir actualitzats
els fitxers competència de la seva unitat de destinació.



Fotocopiar, organitzar, registrar i arxivar la documentació generada
i rebuda. Realitzar tasques de consulta i recerca d’informació.



Rebre telefonades. Atendre i informar al públic i usuaris.

3. Secretaria de l’Ajuntament de Barberà de la Conca
El Secretari/interventor de l’Ajuntament de Barberà de la Conca és l’encarregat de
supervisar, gestionar i exercir les funcions públiques necessàries de Secretaria
d’intervenció, que comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, i/o les
funcions d'Intervenció que inclou el control i la fiscalització interna de la gestió
econòmica financera i pressupostària.
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4. Tècnica mancomunada de joventut del Servei Comarcal de Joventut
La tècnica mancomunada de joventut és la persona que, a través del conveni de
col·laboració entre el SCJ i l’Ajuntament de Barberà de la Conca, està a disposició de
l’Ajuntament per a realitzar tasques en matèria de joventut. Principalment, les tasques
que desenvolupa són:

-

Detectar necessitats i implementar estratègies per analitzar les necessitats
dels joves i les seves opinions.

-

Dissenyar, planificar, divulgar, executar i avaluar els projectes realitzats en
matèria de joventut.

-

Elaborar documents i material divulgatiu, així com cercar, organitzar i
gestionar la informació que, des de qualsevol mitja i en qualsevol suport,
arriba a les seves mans, posant-la a l’abast del jove de forma atractiva i
eficient.

-

Orientar, assessorar i oferir els seus coneixements a les institucions
municipals i als joves de Barberà de la Conca.

-

Coordinar-se i atendre presencialment al regidor/alcalde.

-

Atendre presencialment als joves.

-

Coordinar-se i atendre presencialment a l’associació juvenil.

-

Informar, assessorar i donar suport als joves en les iniciatives juvenils.

-

Ser un nexe entre les institucions locals i el col·lectiu de joves.

-

Dissenyar, executar, avaluar i tramitar el Pla Local de Joventut, els seus
programes i els seus projectes.

-

Desenvolupar el Pla Local de Joventut i el Projecte de Dinamització Juvenil
que en derivi.

-

Organitzar Trobades de Joves

-

Organitzar activitats culturals, lúdiques i socials per als joves del municipi
d'iniciativa municipal.

-

Elaborar documents, informes, memòries, sol·licituds de subvenció i totes
aquelles gestions vinculades a l’àrea de joventut.
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8.2

Recursos infrastructurals

1. Espais cedits als joves o a l’entitat juvenil
L’any 2009 l’Ajuntament de Barberà de la Conca va cedir un local exclusiu per als
joves de Barberà de la Conca. El local jove s’emmarca estratègicament en el Pla Local
de Joventut i és idoni per desenvolupar les polítiques de joventut del municipi. El local
és l’espai de referència i proximitat on els joves es troben i es relacionen de forma
natural. Precisament, es tracta de l’únic equipament exclusiu per a joves que hi ha a
Barberà de la Conca i això, li confereix una atenció especial.
Aquest espai està situat a la plaça del Baster núm. 4 i la infraestructura compta amb un
lavabo totalment equipat i una sala gran i ventilada on es reuneixen els joves.
A l’espera de que, a nivell legislatiu, es regulin i s’ordenin els equipaments juvenils de
manera específica, el local s’acull a la normativa general que regula els equipaments
públics.
La titularitat del local és municipal, però la diligència és autogestionada, per tant, totes
les actuacions que en deriven estan íntegrament gestionades pels joves. Dit això, són
els integrants de l’Associació Juvenil Ratapatxets els que prenen la responsabilitat de
gestió i són també l’òrgan interlocutor que, periòdicament, manté informat a
l’Ajuntament de les decisions que prenen. El local no disposa de recursos humans
professionals exceptuant la tècnica de joventut mancomunada que hi manté un
contacte periòdic. No existeix cap horari específic d’obertura perquè s’organitzen
internament. No obstant això, el local acostuma a estar obert les tardes i nits dels caps
de setmana.
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2. Espais municipals que els joves utilitzen i altres equipaments

-

Sala de Teatre: espai destinat a tot tipus d’esdeveniments que requereixin un
escenari en un espai tancat, ja siguin balls, concerts, obres de teatre, etc.

-

Sala petita del vídeo: espai utilitzat habitualment per a fer conferències,
xerrades i reunions.

-

Pista poliesportiva: La pista poliesportiva és un espai d’ús polivalent que
habitualment s’utilitza per a la pràctica d’activitats esportives.

8.3

-

Piscina municipal

-

Camp de futbol

Recursos Econòmics

1.

Pressupost i pla de finançament 2010

Total despeses

Programa 2010
Conveni de col·laboració en matèria de joventut entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Cost
802,49€

Transport jove nocturn

800,00€

Dinamització juvenil a Barberà de la Conca (inclou totes les
activitats descrites al programa)

Total

2897,51,00€

4.500,00€
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Capítols pressupostaris de la despesa
Capítol IV
Capítol I
Capítol II

-

El pressupost de l’Ajuntament augmenta respecte l’any anterior amb un pressupost de
9.000€ biennals. Per l’any 2010 es destinen 4.500€ que responen al programa de
conveni de col·laboració en matèria de joventut entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament, el Transport Jove i el programa de dinamització juvenil que inclou les
activitats del present projecte.

Font de finançament
Fons de finançament 2010

Import

Fons propis de l’Ajuntament

2.100,00€

Secretaria de Joventut

2.400,00€

Total

4.500,00€

2. Pressupost i pla de finançament 2011
Total despeses
Programa 2011
Conveni de col·laboració en matèria de joventut entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Cost
802,49€

Transport jove nocturn

800,00€

Dinamització juvenil a Barberà de la Conca (inclou totes les
activitats descrites al programa)

Total

2897,51,00€

4.500,00€
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Capítols pressupostaris de la despesa
Capítol IV
Capítol I
Capítol II

-

El pressupost de l’Ajuntament per l’any 2011 es manté respecte l’any anterior. Es
destinen 4.500€ que responen al programa de conveni de col·laboració en matèria de
joventut entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament, el Transport Jove i el programa de
dinamització juvenil que inclou les activitats del present projecte.

Font de finançament
Fons de finançament 2011

Import

Fons propis de l’Ajuntament

2.100,00€

Secretaria de Joventut

2.400,00€

Total

4.500,00€

3. Total pressupost i pla de finançament 2010/2011
Total despeses
Programa 2010/2011
Conveni de col·laboració en matèria de joventut entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà de
l’any 2010 i 2011
Transport jove nocturn de l’any 2010 i 2011

Cost
1.604,98€

Dinamització juvenil a Barberà de la Conca de l’any 2010 i
2011 (inclou totes les activitats descrites al programa)

5.795,02€

Total

9.000,00€

1.600,00€
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Capítols pressupostaris de la despesa
-

Capítol IV
Capítol I
Capítol II

El pressupost total de l’Ajuntament per aquest bienni ha augmentat respecte el bienni
anterior. Així el pressupost és de 9.000€ biennals que es divideixen de la següent
manera: 4.500€ per l’any 2010 i 4.500€ per l’any 2011.

Font de finançament
Fons de finançament 2010/2011

Import

Fons propis de l’Ajuntament

4.200,00€

Secretaria de Joventut

4.800,00€

Total

9.000,00€
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9

DIFUSIÓ

El Projecte de Dinamització Juvenil ha de comptar amb les seves pròpies estratègies de
difusió perquè les actuacions previstes arribin al públic a qui va dirigit. Així mateix, a
l’hora de dissenyar les estratègies de difusió s’haurà de tenir en compte la cobertura i el
públic objectiu al qual podem aspirar.
En aquest sentit, la difusió es pot fer, generalment, per cinc grans vies que poden
estructurar-se segons la institució o entitat que difon la informació i segons la
cobertura i el públic a qui va dirigit. Precisament, gràcies a la utilització d’aquestes vies
garantim una transmissió transversal i integral de la informació i consolidem una
divulgació molt eficient.
Així mateix, la tècnica mancomunada fa permanències al poble quinzenalment i és ella
mateixa, a través de totes les tècniques que citarem a continuació, qui garanteix la
divulgació de les actuacions previstes al Projecte de Dinamització Juvenil.

1. Difusió a través de les noves tecnologies
Les noves tecnologies han entrat amb força a la nostra societat, fins al punt que ja se’ns
anomena la societat de la informació. Per aquest motiu, i tenint en compte que és el
jovent el gran impulsor de les noves tecnologies hem d’utilitzar aquesta eina per tots
els canals possibles, ja sigui a través de les pàgines web, dels correus electrònics, de les
xarxes socials o de qualsevol altra mecanisme que estigui al nostre abast. La difusió
mitjançant Internet et permet aspirar a una amplia cobertura en forma de xarxa, però
té un defecte que no podem obviar, i és que és impossible saber quantes persones han
llegit la informació i, per tant, el públic al qual ens dirigim és totalment subjectiu. Les
eines que tenim en matèria de noves tecnologies són:
-

La tècnica mancomunada i l’Ajuntament disposen dels correus electrònics de
tots els joves de Barberà de la Conca i quan hi ha una activitat dirigida a ells
se’ls hi comunica.

-

L’Ajuntament de Barberà de la Conca posseeix una pàgina web on es pot
notificar l’esdeveniment que volem divulgar de forma informativa o
publicitària. La pàgina web és la següent: http://www.barbera.altanet.org/
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-

L’oficina dels Serveis Comarcals de Joventut també disposa d’una pàgina web
on fa públics tots els successos que es duen a terme a la Conca de Barberà en
matèria de joventut. La pàgina web és: www.concajove.net

-

D’altra banda, el Consell Comarcal també difon bona part dels esdeveniments
juvenils a través de la pàgina: www.serviconca.org.

2. Difusió a través del boca a orella
Als pobles petits com Barberà de la Conca encara funciona molt bé la tècnica del boca a
orella. La gent del poble i sobretot els joves, es coneixen i coincideixen setmanalment,
per tant, una bona estratègia de difusió és comunicar a la persona referent del jovent la
informació i demanar-li que ho comuniqui als altres. En aquest sentit, també és útil la
cadena de telèfons com una tècnica que assegura que la informació arriba a tot el públic.
Una altra estratègia molt utilitzada en pobles com Barberà de la Conca és el pregó. El
pregó informa dels esdeveniments mitjançant aparells de megafonia que té distribuïts
pel poble.

3. Difusió a través de documents i material en paper
Quan el fet que es vol anunciar requereix indispensablement de la presència i
participació dels joves i quan es vol presentar aquest fet de forma atractiva i eficaç,
funciona molt bé la creació de fullets i cartells enunciatius i publicitaris. Perquè aquesta
tècnica de difusió sigui eficient cal anticipar-se, preveure i preparar-la amb temps. Si es
fa bé, és una tècnica que assegura, pel seu disseny atractiu, una alta participació.
Si es disposa de menys temps, es pot ocórrer a les cartes personalitzades que asseguren
que la informació arribi al seu destí amb el temps suficient.
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4. Difusió a través de la premsa
La comarca de la Conca de Barberà té un setmanari anomenat Nova Conca que es
distribueix per tota la comarca. La majoria de famílies reben periòdicament aquest
setmanari i, tot i que és difícil saber si els joves el llegeixen, almenys sabem que si que
ho fa algun membre de la família que pot traslladar la informació al jove a través del
boca a orella. A més a més, Barberà de la Conca té una informatiu local que s’edita cada
trimestre i que, com el setmanari Nova Conca, pot ser també una bona eina de difusió.
5. Difusió a través de reunions informatives
Com ja s’ha dit anteriorment la tècnica mancomunada fa permanències quinzenalment i
una de les seves funcions en aquestes permanències és la d’atendre, informar i
assessorar els joves de Barberà de la Conca. A més a més, la tècnica mancomunada
manté reunions periòdiques amb l’associació juvenil, així com també organitza
trobades de joves i altres actuacions que propicien una comunicació fluida amb els
joves de Barberà de la Conca. D’altra banda, la tècnica mancomunada també manté
reunions mensuals amb el regidor amb qui es coordina per fer la previsió del calendari
d’actuacions, entre d’altres gestions.
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10 AVALUACIÓ
L’avaluació és l’eina que ens permet obtenir informació útil amb la finalitat de formular
judicis de valor i, al mateix temps, servir de guia per tal de fer els canvis oportuns o
mantenir la línia d’actuació del projecte. No obstant això, l’avaluació és també un
procés complex que requereix una planificació estratègica ben dissenyada.
Dit això, de les actuacions que realitzarem dins del marc del Projecte de Dinamització
Juvenil n’avaluarem el disseny, la planificació, la difusió i l’execució.
L’avaluació de les diferents fases es farà breument un cop s’hagi dut a terme l’actuació
en concret. Al acabar el termini del Projecte de Dinamització Juvenil 2010- 2011,
s’agafaran totes les avaluacions i se’n farà una de general de manera més extensa. Els
agents que realitzaran aquesta avaluació seran aquells que hagin participat en alguna
de les fases de realització de l’actuació. Generalment, les actuacions que s’impulsen des
del Servei Comarcal de Joventut seran avaluades pel tècnic de joventut mancomunat.
Si hi col·laboren altres entitats o institucions també les avaluaran. Si les actuacions han
estat impulsades íntegrament per les entitats, seran ells les responsables de fer
l’avaluació amb la col·laboració del tècnic mancomunat, si escau.
No obstant això, per elaborar una avaluació més fidel a la realitat, la difusió i l’execució
també hauran de ser avaluades pels mateixos destinataris. Quan això passi, utilitzarem
diferents mètodes de recollida d’informació que ens permetran reunir les opinions i
suggeriments dels beneficiaris de l’actuació. Alguns d’aquests mètodes són els
qüestionaris/enquestes, la observació directa, les reunions i les trobades de joves. A
més a més, utilitzarem altres indicadors mitjançant els quals podrem saber el grau
d’èxit de l’actuació, com ara valorar el nombre de persones que han assistit a
l’esdeveniment, el nombre de persones a qui ha arribat correctament la informació de
l’esdeveniment, el nombre de persones que utilitzen usualment un servei o que
participen freqüentment a una activitat, les franges d’edat que sovintegen una
determinada actuació o el nombre d’actuacions organitzades per l’Ajuntament, per les
associacions juvenils o pels joves no associats, etc.
A través d’aquest sistema transversal d’avaluació podrem detectar les dificultats,
mancances, canvis i millores que el projecte ha produït al municipi.
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