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1. Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut
1.a Justificació del projecte
El Projecte de Dinamització Juvenil 2012 de Barberà de la Conca (a partir d’ara PDJ
2012) és l’eina que, durant l’any 2012, agruparà i connectarà de manera funcional les
actuacions que es duran a terme en l’àmbit de Joventut d’acord a uns objectius marcats,
a una metodologia concreta i a una anàlisi juvenil contrastada i contextualitzada.
El PDJ 2012 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 aquest sentit, cal tenir present que ni el municipi, ni la comarca, ni el país estan
passant per un bon moment econòmic. La crisi ha compromès tots els sectors de la
població, i la joventut, és un dels més afectats. Aquesta situació alenteix, dificulta i en
molts casos impedeix l’accés al mercat laboral, l’emancipació de les persones joves,
l’accés a la formació; en definitiva, impedeix el desenvolupament d’una vida autònoma a
nivell personal i sociolaboral.
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No se sap com evolucionarà la crisi i les prediccions que se’n fan són dubtoses i encara
incertes. Davant d’aquesta situació, el PDJ 2012 no pot desmarcar-se d’aquest context
global i ha de treballar per optimitzant recursos i unir esforços amb altres àrees i
administracions. Ara més que mai, són necessàries polítiques sostenibles que només
poden ser assolides des de la transversalitat, l’optimització i la priorització.
D’altra banda, cal tenir en compte que la crisi econòmica no és l’única que genera
transformacions socials, sinó que hi ha altres fenòmens, molts d’ells propis del segle
XXI, que han aportat noves formes de convivència, noves formes de joventut i noves
maneres de relacionar-nos amb el món. En aquest sentit, són molts els estudis i
discursos que a través del paradigma de la modernitat, han donat explicacions a
aquestes transformacions que, segons apunten, succeeixen a ritmes mai vistos, de
forma globalitzada i tenen en comú un context inestable, un individualisme creixent i
una substitució dels valors tradicionals pels valors de consum i de mercat (Bauman
2007).
Per dur a terme aquest projecte s’ha comptat amb la participació de la Comissió de
Diagnosi i Seguiment del Pla Local de Joventut 2012-2015, de l’equip de govern de
l’Ajuntament, de l’Associació de Joves Ratapatxets i dels joves del poble en general.
Finalment, apuntar que les conclusions de la diagnosi del Pla Local de Joventut 20122015 parlen d’un problema estructural demogràfic que té a veure amb la tendència en
augment entre els joves d’abandonar el municipi per installar-se en municipis més
centralitzats. Els factors que fan que Barberà de la Conca no atragui la població juvenil
tenen a veure amb la seva ubicació descentralitzada i rural, amb la mala comunicació,
tant pel que fa al transports públics, com privats (autopistes o carreteres), amb la poca
oferta

d’habitatges,

amb

la

manca

d’oferta

educativa,

especialment

d’educació

secundària i postobligatòria (ESO, batxillerat, cicles formatius, universitària) o amb la
poca oferta ocupacional i de serveis.
Dit això, es considera que per assolir satisfactòriament els objectius necessitaríem una
injecció més gran de recursos econòmics perquè els que hi ha no són suficients.
Precisament és gràcies a la participació veïnal, associativa i juvenil que moltes de les
activitats es poden dur a terme i no pas pels recursos econòmics destinats a l’activitat.
Aquest fet té un risc, i és que els joves aviat es veuen immersos en un alt grau de
compromís i molts abandonen la seva tasca per fatiga. Les generacions passen volant
per les associacions juvenils perquè és tanta la demanda participativa que se’ls exigeix
(indirectament), que aviat es veuen al capdavant d’activitats sense gairebé adonar-se’n.
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______________________________________________________________________________________

1.b. Relació amb el pla local de joventut

El PDJ 2012 està destinat a satisfer les necessitats juvenils, a transformar la realitat dels
joves i a millorar la seva qualitat de vida en l’àmbit rural. El PDJ 2012 és un projecte
vinculat al Pla Local de Joventut 2012-2015 de Barberà de la Conca (PLJ 2012-2015) i
totes les actuacions que s’hi descriuen prenen sentit en el context del Pla.
Així doncs, el PLJ 2011-2015 és un document marc que, durant els pròxims quatre anys,
agruparà i connectarà de manera funcional les polítiques de Joventut i les línies de
treball impulsades des de l’Ajuntament. En aquest document s’hi descriuen tots els
programes, actuacions i polítiques de joventut municipals, així com una acurada
diagnosi, un mapa d’actors, un sistema estratègic d’implementació del Pla, una
metodologia i un sistema d’avaluació i difusió, entre d’altres aspectes clau.
El PLJ 2012-2015 ens ha permès definir el PDJ 2012 de manera consensuada amb tots
els

actors

socials

del

municipi

i

tenint

en

compte

els

principis

d’integralitat,

transformació, qualitat i participació. El PDJ 2012 conté actuacions concretes destinades
a complir els objectius del projecte. Aquestes actuacions són branques directes dels
programes que es troben descrits al PLJ. Al seu lloc, els objectius del PDJ 2012 estan
pensats i dissenyats amb la intenció d’assolir els objectius del PLJ 2012-2015, per aquest
motiu, hi ha una clara vinculació i similitud entre els uns i els altres.

2. Objectius generals i específics del projecte

2. a Objectius generals
Objectius de formació i educació:
Proporcionar espais educatius i orientadors que facilitin l’èxit en la trajectòria
educativa de les persones joves.

Objectius d’ocupació i emprenedoria:
Proporcionar espais formatius i orientadors que facilitin l’èxit en la trajectòria
laboral de les persones joves.
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Objectius d’emancipació:
Proporcionar espais formatius i orientadors que facilitin l’èxit en la transició
domiciliària de les persones joves.

Objectius de promoció de la salut:
Promoure una vida saludable de la joventut

Objectius de participació:
Treballar pel desenvolupament personal i social, i per la participació en allò
collectiu de les persones joves
Impulsar i donar suport a l’associacionisme

Objectius de cultura i tradició:
Universalitzar la cultura a la població juvenil i procurar que allò cultural i
transformador que aporta cada generació de joves sigui visible i realitzable

Objectius de cohesió social:
Treballar per un model de poble participatiu i cohesionat, on els joves puguin
trobar el seu espai en la collectivitat

2.b Objectius específics
Objectius de formació i educació:
Coordinar-nos amb els diferents agents socioeducatius locals i comarcals.
Mantenir, donar suport i/o gestionar els espais i les activitats que treballen
l’educació en valors i en el lleure.
Establir i reforçar espais d’informació i orientació formativa.
Fer arribar a les famílies i als joves informació actualitzada sobre l’accés,
l’organització i el funcionament de la formació superior al nostre país.

Objectius d’ocupació i emprenedoria:
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Oferir llocs de treball per a joves.
Assessorar i informar als joves en la recerca de feina, les polítiques d’ocupació i
l’emprenedoria.
Fomentar el coneixement dels recursos existents a la comarca en matèria
d’emprenedoria i ocupació laboral.
Millorar les competències laborals dels joves en aspectes concrets relacionats
amb les habilitats laborals i socials.

Objectius d’emancipació:
Informar i assessorar en matèria d’habitatge.
Apropar les polítiques d’accés a l’habitatge als joves.

Objectius de promoció de la salut:
Realitzar activitats de prevenció de conductes de risc a la carretera.
Informar i assessorar en matèria de drogues, sexualitat, tecnologies de la
informació i la comunicació, alimentació, entre d’altres.
Elaborar una normativa pel local de joves per evitar conductes de risc
Mantenir i millorar el transport jove nocturn.
Contribuir a millorar la seguretat viària dels joves de Barberà de la Conca evitant
que hagin de fer ús dels seu vehicle per anar de festa.
Promoure l’activitat i la pràctica esportiva entre els joves.

Objectius de participació:
Ser un nexe entre els joves i l’administració.
Mantenir els espais de diàleg amb els joves.
Fomentar la cultura de la participativa i la predisposició dels joves a adoptar
posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn.
Realitzar accions conjuntes amb els collectius de joves.
Donar suport a l’entitat juvenil pel que fa a la gestió i funcionament d’entitats.
Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar les persones joves per a la seva
implicació crítica, activista voluntària i responsable en un context local.

Objectius de cultura i tradició:
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Crear espais de participació on es reconeguin formes noves de participació.
Vetllar perquè no es perdin els costums i les tradicions locals o nacionals.
Donar suport i assessorar al grup de joves que empren accions en l’àmbit
cultural, o executar-les si escau.
Augmentar l’accés i el consum cultural crític dels joves.

Objectius de cohesió social:
Transportar, durant els mesos d’estiu, les persones interessades en les activitats
lúdiques que s’organitzen als municipis de la comarca amb motiu de les festes
majors i les setmanes de la joventut.
Coordinar-nos amb els ajuntaments de la comarca en la planificació i organització
d’esdeveniments de caire juvenil d’interès supramunicipal.
Contribuir a generar un sentiment de pertinença i d’arrelament municipal i
comarcal.
Organitzar activitats conjuntes entre les entitats de Barberà de la Conca i entre
els diferents pobles de la comarca.
Transmetre els valors comunitaris i tradicionals a les generacions futures.

3. Descripció de les persones destinatàries
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. 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.
La realitat juvenil mostra que en els darrers anys la població jove ha sofert un descens
demogràfic preocupant; especialment, s’observa algun buit generacional que pot tenir
afectacions en el desenvolupament dels municipi. La població jove ha acumulat un major
percentatge de joves en les franges d’edat més grans (de 20 a 30 anys).

Què pot

passar amb aquest buit generacional? Com afecta això el desenvolupament del municipi?
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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
vénen provocades pel baix nombre de joves.
Dit això, els beneficiaris del PDJ 2012 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.
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. 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 540 habitants (Idescat 2011) dels quals 246 són
dones i 294 són homes. El 27,9% té entre 0 i 30 anys. D’altra banda, la població juvenil
de Barberà de la Conca (de 12 a 35 anys) és el 0,6% del total d’habitants de la comarca.
En total hi ha 134 joves de 12 a 35 anys a Barberà de la Conca, un 24,8% de la
població.
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4. Descripció metodològica
Interdepartamentalitat:
El Consistori de l’Ajuntament de Barberà de la Conca està compost per set regidors. Per
dinamitzar l’Àrea de Joventut es treballa coordinadament, especialment, amb les
regidories següents:
Alcalde i regidor de Festes: L’alcalde de Barberà de la Conca és Marc Rovira i Miró
que, com a màxim dirigent i responsable de l’ens local, ha d’estar al cas de totes les
actuacions municipals. Per aquest motiu, la coordinació és periòdica.

Regidora de Joventut, Turisme, Cultura i Ensenyament: L’Ajuntament de Barberà de
la Conca té una regidoria de joventut encapçalada per la regidora Montserrat Eek i
Farran. La regidora de joventut és el polític de referència; la persona que marca les
directius i polítiques 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.

Interinstitucionalitat
Direcció General de Joventut: Sota la direcció del Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Joventut és l’òrgan que
defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut de Catalunya.

Coordinació Territorial de Joventut de Tarragona: La CTJ és l’òrgan en representació
territorial de la Direcció General de Joventut al Camp de Tarragona. Aquest ens dóna
suport als Ajuntaments i Consells Comarcals del seu territori en matèria de joventut i
vetlla perquè es compleixin les disposicions relatives a les competències de joventut.

Oficina Jove Conca de Barberà: L’Oficina Jove és un equipament de la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil (XNEJ) on la gent jove troba tots els serveis necessaris per tal
d’afavorir la construcció del propi projecte de vida. L’Oficina Jove coordina els serveis
d’informació i assessorament juvenil del la Conca i està en conveni amb la Direcció
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General de Joventut, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de
Montblanc. L’Oficina Jove ofereix informació general en matèria d’educació, cultura,
formació, mobilitat nacional i internacional, participació, salut, treball i habitatge, i
tramita el

Carnet Jove Internacional, el

Carnet internacional d’estudiant ISIC, el

Carnet d’alberguista, el Carnet internacional de professor ITIC, el Carnet GO25.
L’objectiu final és que el jovent pugui trobar en una finestreta única la informació per
resoldre tot allò que necessita.
•

Servei Comarcal de Joventut (SCJ): El SCJ és una branca més de l’Oficina
Jove i té especial importància pels serveis delegats que gestiona, entre els
quals destaquem els tècnics de joventut mancomunats.

•

Borsa Jove i Comarcal d’Habitatge: Ofereix serveis d'orientació, de mediació i
d’informació per a la sollicitud d’ajuts, així com un servei de difusió d'ofertes
complementàries de lloguer i assessorament legal.

•

Servei d’ocupació: Amb l’objectiu de facilitar l'accés dels joves al món del
treball i vetllar per les seves condicions laborals, l’oficina jove ofereix serveis
específics

d'orientació

treball, assessorament

professional, intermediació
jurídic

laboral, i

suport

a

en

el

mercat

l'emprenedoria

de
entre

d'altres.
•

Servei de Salut: Ofereix orientació i l'assessorament en el consum de tòxics,
l'ús responsable de noves tecnologies, l'àmbit de la salut mental, l’alimentació
saludable, entre d’altres. Organitza programes, campanyes i activitats
preventives dedicades a la promoció de la salut i a la prevenció de riscs.
També ofereix espais informatius i de sensibilització.

Mesa de Salut Jove de la Conca de Barberà: És un grup on professionals de diferents
camps de coneixement treballen de manera interdisciplinària i interinstitucional per
gestionar les necessitats en matèria de salut i participa en la promoció, educació i
prevenció de conductes de riscs entre els joves.
Coordinadora d’Entitats Juvenils i Grups de Joves de la Conca de Barberà: Plataforma
que agrupa i coordina les catorze entitats juvenils existents actualment als municipis
de la nostra comarca. La Coordinadora d’Entitats Juvenils i/o Grups de Joves de la
Conca de Barberà és fruit de la necessitat de trobar un espai d’intercanvi i
coordinació entre els joves i les associacions.
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Consell Comarcal de la Conca de Barberà: El Consell Comarcal de la Conca de
Barberà és un ens local de suport i de prestació de serveis als municipis, als
ciutadans i als agents socioeconòmics de la comarca amb la finalitat de millorar el
benestar social i econòmic dels habitants de la Conca de Barberà.

Concactiva: L’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà és
un organisme creat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de caràcter
administratiu i amb personalitat jurídica pròpia. Té com a finalitat la promoció del
desenvolupament econòmic, ocupacional i social de la Conca de Barberà i posa a
disposició d’emprenedors i empresaris el Viver d’Empreses.

Teixit associatiu de Barberà de la Conca: Barberà de la Conca té un total de 9
entitats que formen el teixit associatiu del municipi.
-

Associació de Dones de Barberà

-

Associació d’Amics del Castell

-

Associació de Progenitors d’Alumnes de l’Escola Valldemur

-

Pares llar d’infants Ralet-Ralet

-

Associació de Veïns d’Ollers

-

Cine Club

-

Associació la Caçadora

-

Colla de Gegants

-

Comissió de Festes

Participació dels joves:
Associació de Joves 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.
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Joves no constituïts formalment:
A Barberà de la Conca, tot i que la majoria de joves es concentren al local cedits per
l’Ajuntament, hi ha molts joves que no estan constituïts en cap agrupació o associació.
Per aquest motiu són tant útils les trobades de joves que fem anualment; 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 la realitat del jovent i plasmar-ho als plans i projectes.

Fòrum Jove 2012:
El 15 de gener de 2012, l’Ajuntament de Barberà de la Conca va organitzar un procés
participatiu adreçat als joves que tenia com a objectiu recollir informació per fer una
diagnosi real i qualitativa de la situació dels joves de Barberà de la Conca.
El fòrum va acollir una quinzena de joves que van poder expressar les seves inquietuds,
necessitats i propostes mitjançant una dinàmica participativa.
El debat va permetre que des de l’Ajuntament es donés una resposta directa a les seves
demandes, sobretot a aquelles que ja es cobreixen i que són poc conegudes pel collectiu
de joves. Així mateix, els joves van posar de manifest les mancances, les necessitats i
les problemàtiques que hi ha al municipi segons el seu punt de vista.

5. Descripció de les actuacions
Actuació 1: ESTIU JOVE 2012
Destinatari: Joves i tot el municipi
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Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Servei Comarcal de Joventut i
joves de Barberà de la Conca.
Temporalització: agost
Descripció: : L’arribada de l’estiu, la calor, les nits a la fresca i sobretot les vacances i
l’arribada dels habitants que durant tota la setmana o tot l’any són fora per motius
professionals, són elements clau per dur a terme un seguit d’activitats d’estiu.
L’Ajuntament de Barberà de la Conca organitza cada any un calendari d’activitats d’estiu
destinat als joves del municipi. Algunes de les activitats que s’hi duran a terme són:
taller de mòbils musicals, taller de pentinats artístics, taller de socorrisme aquàtic, entre
d’altres.

Actuació 2: SETMANA DE LA JOVENTUT 2012
Destinatari: Joves
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Servei Comarcal de Joventut,
Associació de Joves Ratapatxets i Joves de Barberà de la Conca.
Temporalització: agost
Descripció: 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 de Joves Ratapatxets que s’hi ha implicat molt. A grans trets, les
activitats que es proposen són xerrades, sopars populars, concursos, exhibicions, tallers
i música de caire lúdic, cultural i formatiu.

Actuació 3: JOCS TRADICIONALS 2012
Destinatari: Joves i tot el municipi
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Servei Comarcal de Joventut i
teixit associatiu.
Temporalització: agost
Descripció: La Jornada dels jocs tradicionals és una activitat transversal, totalment
intergeneracional, que fomentarà la participació, la interrelació i el comunitarisme; i tot
això, a través del joc educatiu o joc de lleure.
Els joves es trobaran al poliesportiu del poble i es deixaran guiar pels pares i avis més
experimentats a través de jocs com: el cavall bernat, el pi, arrenca cebes, el pot, les
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bales, les corda elàstica, la corda de saltar, el bòlit, el cèrcol, els patacons, les cinquetes,
etc. Es tracta de transmetre els valors comunitaris a través dels jocs tradicionals de tota
la vida; jocs que avui han quedat oblidats en manuals antics, però que encara són vius
entre els records de la població més gran.

Actuació 4: JORNADES COMARCALS DEL PATRIMONI
Destinatari: Joves i tot el municipi
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca i Servei Comarcal de Cultura,
Joventut i Participació Ciutadana
Temporalització: agost - setembre
Descripció: Durant el mes de setembre se celebren arreu d’Europa les Jornades Europees
del Patrimoni, una iniciativa del Consell d’Europa per a donar a conèixer als ciutadans el
patrimoni arquitectònic monumental del seu territori. L’any 2010 el Consell d’Europa va
voler donar protagonisme als joves fent-los partícips d’aquest esdeveniment i Barberà de
la Conca es va sumar a la iniciativa..
Jornades

Europees

del

Patrimoni

són

organitzades

per

l’Ajuntament,

però

en

collaboració amb els joves del poble. El Servei Comarcal de Cultura, Joventut i
Participació Ciutadana ha proposat als municipis organitzar una activitat conjunta que
cada municipi realitzarà al llarg dels mesos d’estiu. L’activitat, que es realitzaria aquest
any, consistirà en una visita als diferents molins del poble.

Actuació 5: CONCAMARATÓ I BARBERÀ DE LA CONCA AMB LA MARATÓ
Destinatari: Joves i tot el municipi
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Joves de Barberà de la Conca,
entitats de Barberà de la Conca, Servei Comarcal de Joventut, Coordinadora d’Entitats
Juvenils i Grups de Joves de la Conca de Barberà.
Temporalització: desembre
Descripció: La Concamarató, és organitzada simultàniament i cooperativament per bona
part dels municipis de la Conca de Barberà. S’organitzen tot un seguit d’actes per
recaptar fons per la causa que cada any proposa la Marató de TV3. Els Ajuntaments que
acullen l’activitat són els que tenen més protagonisme, però això no exclou la contribució
dels municipis restants. La coorganització entre els diferents ajuntaments, teixit
associatiu i l’Oficina Jove assegura l’èxit d’aquesta activitat ja que s’hi veuen involucrats
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molts sectors, persones i organitzacions diferents que ajuden a crear un sentiment de
pertinença al territori.
Al mateix temps, les entitats del municipi organitzen actes parallels i l’Ajuntament vetlla
perquè se’n faci publicitat i perquè assoleixin la seva fita.

Actuació 6: TRANSPORT JOVE 2012
Destinatari: Joves
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, 13 Ajuntaments de la Conca de
Barberà, Transports Públics de Catalunya, Servei Comarcal de Joventut i Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
Temporalització: tot l’estiu
Descripció: La Conca de Barberà és una comarca amb un sistema de transport públic
deficient. Una de les problemàtiques importants detectades, en relació amb els joves, és
el seu trasllat, durant els mesos d’estiu, a les activitats que s’organitzen als municipis
amb motiu de les festes majors i les setmanes de la joventut. Quan s’organitza la Nit
Jove de Barberà de la Conca tots els joves dels 13 municipis participants, poden agafar
el transport i anar a Barberà. Els dies que els 13 municipis fan les seves nits joves, els
joves de Barberà poden fer ús del transport.

Actuació 7: CICLE DE MOSTRES D’ART 2012
Destinatari: Joves i tot el municipi
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Servei Comarcal de Cultura,
Joventut i Participació Ciutadana i Associació d’Amics del Castell.
Temporalització: al llarg de l’any
Descripció: Amb el fi de promoure el consum cultural entre els joves, l’Ajuntament
organitza esdeveniments (xerrades, exposicions, presentacions de llibres, obres de
teatre, etc) que motivin als joves a participar de la cultura pròpia, encara que només
sigui com espectadors.

Actuació 8: FÒRUM JOVE 2012
Destinatari: Joves
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Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Associació de Joves Ratapatxets i
Servei Comarcal de Joventut.
Temporalització: febrer
Descripció: Les trobades de joves són una oportunitat de participació que permet que
els joves expressin les seves necessitats, inquietuds i opinions sobre tot allò referent a
les polítiques de joventut municipals. Normalment se’n fan un parell a l’any i es conviden
tots els joves entre 14 i 30 anys.
Amb aquesta iniciativa participativa l’Ajuntament recull dades, propostes i necessitats
juvenils i també li serveix per traslladar al collectiu de joves les polítiques que es duen a
terme a l’Ajuntament i que estan destinades a satisfer les necessitats juvenils, a
transformar la realitat dels joves i a millorar la seva qualitat de vida en l’àmbit rural.

Actuació 9: ACTIVITATS NADALENQUES 2012
Destinatari: Tot el municipi
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Comissió de Festes, AMPA i joves
de Barberà de la Conca.
Temporalització: Finals de desembre i principis de gener.
Descripció: L’Ajuntament organitzen les activitats nadalenques en collaboració amb
l’AMPA, però els joves de Barberà de la Conca també participen i collaboren 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.

Actuació 10: FESTA DEL TREPAT 2012
Destinataris: Joves
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, teixit associatiu del municipi i
teixit empresarial de celleristes.
Temporalització: juny - juliol
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Descripció: Anualment l’Ajuntament impulsa la celebració de la festa del Trepat, un
esdeveniment que combina l’art i la varietat de vi pròpia d’aquesta terra. El trepat és
una varietat de raïm autòctona de la Conca de Barberà. L’objectiu de la festa és la de
potenciar aquesta varietat única del territori, promocionar els productors i els
emprenedors joves.

Actuació 11: PARC DE NADAL 2012
Destinatari: Infants i joves
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Servei Comarcal de Joventut i
joves de Barberà.
Temporalització: Desembre
Descripció: Durant la última setmana de desembre l’Ajuntament de Barberà de la Conca
organitza el Parc de Nadal. Per fer-ho possible i amb la collaboració del jovent del
municipi, agafa persones (generalment joves del poble) que executen les activitats
nadalenques programades al Parc de Nadal.

Actuació 12: ESPLAI D’ESTIU 2012
Destinatari: Infants i joves
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca.
Temporalització: juliol i agost
Descripció: Barberà organitza cada any un casal d’estiu per la canalla del poble. Les
persones que l’executen i dissenyen són els monitors d’estiu que, habitualment, són els
mateixos joves del municipi. L’Ajuntament contracte monitors d’estiu cada any i acull
monitors en pràctiques.

Actuació 13: LA INTERCULTURALITAT A CASA NOSTRA 2012
Destinatari: Tota la població
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Servei Comarcal de Joventut,
Àrea de Benestar i Família del Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Temporalització: agost
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Descripció: Aquest projecte neix amb l’objectiu d’oferir als assistents nocions bàsiques
sobre diferents llengües i les seves respectives cultures, per promoure la interculturalitat
i el diàleg entre cultures. A més, té la voluntat d’animar a desplaçar-se als diferents
municipis i realitzar tallers intercomarcals amb l’objectiu d’optimitzar recursos i
augmentar l’eficàcia i l’assistència als tallers. Els talleristes són nova ciutadania de
Barberà de la Conca que es posa a la disposició de la població per trencar barreres i
ensenyar alguna cosa més sobre la seva cultura.

Actuació 14: FORMACIÓ OCUPACIONAL
Destinatari: Tot el municipi
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Concactiva i Servei Comarcal de
Joventut.
Temporalització: Segon i tercer trimestre de l’any
Descripció: La situació econòmica que passa el país i les dificultats per trobar feina,
especialment en els joves, han motivat la Regidoria de Joventut a organitzar activitats
informatives i orientatives adreçades a joves i destinades a millorar la seva ocupabilitat i
les seves competències laborals. Per això, s’organitzaran un parell de xerrades
informatives sobre els recursos existents en àmbit laboral.

Actuació 15: SIMULADOR DE CONDUCCIÓ TCC –HONDA

Destinatari: Joves
Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca, Servei Català de Trànsit i Servei
Comarcal de Joventut.
Temporalització: agost
Descripció: Emmarcat dins de l’apartat de Seguretat Preventiva, l’exclusiu Simulador de
Conducció Honda Riding Trainer té un caràcter pedagògic que s’ha desenvolupat amb un
doble objectiu: Familiaritzar els futurs usuaris amb la utilització i funcionament de la
diferent instrumentació d’una motocicleta o scooter i fomentar una forma adequada
d’identificar, anticipar i actuar davant diferents situacions de risc.

Actuació 16: SALUT JOVE
Destinatari: Joves
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Agents implicats: Ajuntament de Barberà de la Conca i Servei Comarcal de Joventut.
Temporalització: tot l’any
Descripció: Els joves reben un bombardeig d’informació sobre temes com la droga, la
sexualitat, l’alimentació, etc, però és informació aleatòria que no sempre és vàlida. En
aquest sentit és necessari oferir als joves models d'aproximació a aquestes vivències on
cada adolescent pugui trobar el seu temps per descobrir-se i per desenvolupar-se.
Ens trobem, també, que no hi ha cap recurs dirigit a orientar les famílies en aquests
àmbits i aquesta és una tasca que assumirem des de la Regidoria de Joventut.

6. Temporalització

1r

2n

3r

4t

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

1

ESTIU JOVE 2012

X

2

SETMANA DE LA JOVENTUT 2012

X

3

JOCS TRADICIONALS 2012

X

4

JORNADES COMARCALS DEL
PATRIMONI

X

5

CONCAMARATÓ I BARBERÀ DE LA
CONCA AMB LA MARATÓ

6

TRANSPORT JOVE 2012

7

CICLE DE MOSTRES D’ART 2012

X

8

FÒRUM JOVE 2012

X

9

ACTIVITATS NADALENQUES 2012

X

10

FESTA DEL TREPAT

11

PARC DE NADAL

12

ESPLAI D’ESTIU

X

13

LA INTERCULTURALITAT A CASA
NOSTRA

X

X
X
X

X

X

X
X
X
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14

FORMACIÓ OCUPACIONAL

15

SIMULADOR DE CONDUCCIÓ TCC
HONDA
SALUT JOVE
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X

X
X

X

X

7. Recursos
Recursos humans:
Tècnica administrativa 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, recepció i enviament del correu intern, gestió del padró municipal,
organitzar, registrar i arxivar la documentació generada i rebuda, entre d’altres.

Secretària de l’Ajuntament de Barberà de la Conca: La Secretària/interventora de
l’Ajuntament de Barberà de la Conca és l’encarregada de supervisar, gestionar i fer
l’exercici de 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.

Tècnica de joventut: La tècnica de joventut és la persona que, a través del conveni
de collaboració entre l’Oficina Jove 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.
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•

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, així com coordinar-se i atendre presencialment
als regidors, a l’alcalde, a les entitats i als joves.

•

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

•

Ser un nexe entre les institucions locals i el collectiu 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 i elaborar documents, informes, memòries, sollicituds de subvenció i totes
aquelles gestions vinculades a l’àrea de joventut.

Recursos infraestructurals:
Local de Joves: 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 va ser tancat l’any 2011 per
motius diversos. A principis del 2012 es va dissenyar una normativa pel local perquè
pugues tornar a funcionar.
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.

Altres recursos:
•

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.
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•

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

•

Piscina municipal

•

Camp de futbol

Recursos econòmics:
•

Capítols pressupostaris de la despesa: Els recursos econòmics responen a les
subvencions atorgades per la Direcció General de Joventut i, especialment, a les
aportacions de l’Ajuntament de Barberà de la Conca corresponents al:
•

Capítol I

•

Capítol II

•

Capítol IV
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Pla de finançament:

Programa 2012

Cost

Pack d’activitats comarcals

421,50€

Transport Jove 2012

350,00€

Dinamització juvenil a Barberà de la Conca 2012

1.700,00€

Setmana de la Joventut 2012

300,00€

Jocs Tradicionals 2012

150,00€

Estiu Jove 2012

100,00€

La interculturalitat a casa nostra
Casal d’estiu

50,00€
1.428,50

Total

4.500,00 €

Fons de finançament 2012

Import

Fons propis de l’Ajuntament

2.000,00€

Direcció General de Joventut

2,500,00€

Total

4.500,00€

Només per a ens locals amb personal tècnic compartit, marqueu amb una x la següent casella:
X

Personal tècnic compartit

Indiqueu també la dedicació del personal tècnic compartit en el vostre ens en termes d’hores
setmanals: 5h
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8- Mecanismes de difusió del projecte
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.

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 de Joventut 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/index.php
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

23

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

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.

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. Així
mateix, Barberà de la Conca disposa d’una cartellera municipal molt popular entre els
habitants i els anuncis d’esdeveniments sempre es pengen allà. 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.

Difusió a través de la premsa
La comarca de la Conca de Barberà té un diari anomenat Nova Conca que es distribueix
per tota la comarca. D’altra banda, també tenim altres mitjans com el Tafaner que
també es distribueix a tota la comarca o la premsa web.

Difusió a través de reunions informatives
La tècnica de joventut 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 de Joventut també
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manté reunions amb la regidora amb qui es coordina per aplicar les polítiques de
Joventut municipals.

9. Disseny d’avaluació del projecte
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. Si hi collaboren
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
collaboració del tècnic de joventut, 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.
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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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