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1.Justificació del projecte 
 

Enguany serà el setè any que el Servei de Joventut de l’ Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana engega un  procés  participatiu amb tots els joves del municipi per  dissenyar, 
decidir i protagonitzar les polítiques de joventut  desenvolupades a Santa Eulàlia.    
 
L’ experiència acumulada al llarg d’ aquest anys ha estat un procés d’ aprenentatge 
intens i valuós, que ens dóna forces per continuar aprofundint en aquest viatge 
democràtic, gràcies als resultats i la implicació per part dels joves.  
 
Per encarar aquest any volem treballar específicament eines que millorin i provoquin l’ 
arrelament de la participació i implicació dels joves en el procés participatiu, donant 
resposta a les accions escollides en el procés  2.012, de la millor manera possible. Ens 
em marcat com objectiu l’ enfortiment de grups de treball per cada acció de les 
escollides, aquest any 16 (definides posteriorment). 
 
Durant l’ any 2009 és va aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2012, en el que s’ 
especifica també les activitats proposades en el projecte de democràcia directe que 
realitza el servei de Joventut, a més de totes les accions relacionades amb les 
polítiques de Joventut a Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
Continuem doncs amb els tres punts forts que justifiquen el projecte de participació 
juvenil a la nostre localitat, que és l’ objecte de subvenció que sol·licitem a l’ oficina del 
Pla Jove de la Diputació de Barcelona. Aquest són: 
  

 La participació juvenil com a element clau de les polítiques de joventut 

 La participació juvenil com a mecanisme de decisió i corresponsabilitat, i que 
alhora enforteix i educa el teixit associatiu en pràctiques més democràtiques 

 La participació juvenil com un instrument que vol anar més enllà de la lògica d’un 
òrgan consultiu: una aposta clara per a una participació activa, amb capacitat 
d’intervenir i modificar en allò que afecta a la ciutadania 

 
 
Val a dir que la línia de treball més significativa –per l’aposta política i el desplegament 
de recursos que significa- ha estat l’elaboració participativa del pressupost municipal 
de l’Àrea de Joventut. Aquest procés persegueix l’objectiu d’iniciar un debat educatiu i 
aproximatiu al pressupost de l’Àrea de Joventut amb el col·lectiu jove motivat, fent 
pedagogia sobre l’aposta per a la participació activa dels joves, el coneixement dels 
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recursos de què es disposa, en què es pot -o no- gastar els diners, i els límits i costos 
d’algunes actuacions municipals.  
 
Paral·lelament, aquest esforç participatiu ha servit per potenciar l’Assemblea Jove com 
un nou espai de participació dels joves al municipi. 
 
Entenem que la participació, com qualsevol altra aposta de govern, requereix recursos 
econòmics i sobretot humans, amb una important aposta per la dinamització 
permanent.  
 
El projecte desenvolupat durant els any 2005-2.011 “Jove, participa a Santa Eulàlia!” 
ha estat un procés bàsic per promoure la participació dels joves en el municipi i te una 
vocació continuista ja que és una de les línies fortes de treball de l’Àrea de Joventut, 
àrea responsable del desenvolupament del Pla Local de Joventut, des d’on es planteja 
un eix de participació democràtica amb la població jove, contemplant programes per 
establir polítiques de participació democràtica, sigui amb les entitats juvenils del poble 
i els joves no associats formalment.  
 
Volem destacar altres voluntats del procés plantejat: 
 
 Donar protagonisme, autonomia i corresponsabilitat al col·lectiu jove motivat en 

la definició de quines propostes volen contemplar en el pressupost de l’Àrea de 
Joventut i contribuir al debat sobre els criteris a l’hora de prioritzar les propostes i 
contemplar altres propostes dels joves del municipi. 
 

 Desenvolupar noves formes de participació a partir del respecte i el 
reconeixement. 
 

 Implicació d’actors clau de la realitat juvenil del municipi, convidant-los a 
col·laborar fomentant el treball comunitari. 
 

 Transparència dels resultats i accés a la informació.  
 
 
A partir dels informes d’ avaluació dels anteriors projectes fem les  següents 
valoracions a tenir en compte: 
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1.1 Debilitats i reptes del projecte 2012 
 
 La dispersió territorial, que contribueix a la dispersió dels punts de trobada i de 

referència. 

 Arribar als joves que habitualment no es relacionen amb l’Ajuntament, es farà 

necessari pensar en diferents nivells d’ implicació en el procés del col·lectiu jove, 

permetent que aquells que no volen o no tenen el costum de participar a través del 

canals habituals, puguin trobar nous canals per a participar. 

 Ens trobem en un punt del procés, en que moltes activitats es repeteixen, per l’ 

èxit obtingut, i bloquegen el pressupost, deixant poc espai a noves propostes més 

innovadores, s’ ha de pensar noves propostes per donar mes marge amb els 13.500 

€ destinats (derivar propostes consolidades a altres regidories etc...), plantejar el 

procés com una plataforma generadora de iniciatives... 

 Tot i que inicialment és va plantejar com objectiu crear un grup motor més divers,  

i que cada any ha anat millorant els perfils en qüestió de diversitat (segons edat i 

tipologia de jove) encara majoritàriament el grup motor està composat per joves 

que provenen d’ entitats. En futures edicions s’hauria de garantir la participació 

d’altres actors rellevants en la realitat jove, no només les entitats –que amb molt 

bona predisposició i actitud- participen, però  s’ha de aconseguir un grup motor 

que representi el màxim possible la pluralitat del municipi. 

 Es necessari contemplar mecanismes participatius adaptats als diferents actors 

joves del municipi, és a dir, per superar la dispersió territorial no només anar a 

buscar les propostes sinó també dimensionar diferents espais i dinàmiques 

participatives.  

 Autocríticament cal dir que el treball desenvolupat per construir participativament 

els criteris per prioritzar les propostes ha estat molt limitat degut a la manca de 

temps i profunditat.  

 S’ha d’aprofundir en la dimensió educativa dels processos de participació en el 

pressupost participatiu. És necessari posar més èmfasi en el cost de les propostes 

una vegada han estat escollides, a l’hora de fer difusió dels resultats, i, en properes 

edicions, perfilar la millora de la butlleta de participació per augmentar la qualitat 

de l’estimació econòmica. 
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 Cal enfortir la dimensió artística i creativa del procés. Es necessari establir – amb  

temps- aliances amb joves del municipi que vulguin participar en la dimensió 

creativa–expressiva del procés. Contribueix a fer una comunicació més dirigida al 

col·lectiu jove i a mobilitzar a grups generalment no presents en espais tipus 

assemblees.  

 Es té l’oportunitat de consolidar un espai de gestió de les propostes que han 

sortit. Mantindrem dos espais connectats, un espai de seguiment i recull de 

propostes (tipus assemblea jove) i un altre espai o grup operatiu (equip de treball 

de l´ assemblea) que portés el dia a dia dels temes treballats a l’assemblea, tots dos 

requeririen d’una important tasca tècnica de seguiment i dinamització, promovent 

–poc a poc- l’autonomia i corresponsabilització dels joves motivats. 

 Cal potenciar la participació dels grups de joves que desenvolupen accions durant 

l’any al poble i vincular-los al procés. 

 És obvi que amb els 13.500 euros que s’ ofereixen a debat no poden tractar-se 

temes com l’habitatge..., autèntica pedra filosofal dels problemes de molts joves 

avui dia. Però és cert que ha propiciat el debat i l’arribada de propostes entorn 

aquest tema. 

 És imprescindible la presentació dels resultats a l’equip de govern de 

l’Ajuntament perquè cada àrea assumeixi les seves responsabilitats. 

 Existeixen accions sense un lideratge clar, i  tot el pes  recau en els professionals 

de joventut, en els següents processos de cara al següent procés ha de quedar clar 

que sense un lideratge per part dels joves les accions no es realitzaran. 

 Existeix una dificultat d’ aproximació en el pressupost de les activitats, s’ han de 

crear mecanismes per afinar més el cost. 

 El servei de Joventut, al tenir tot el pressupost d’ activitats decidit, te molt poc 

marge de maniobra quan sorgeixen imprevistos 

 Una amenaça és la fragmentació de l’ assemblea jove, per la falta d’ afinitat dels 

seus membres. Durant el 2.012 s’ han de crear mecanismes de cohesió amb els 

joves nous que han entrat a la dinàmica participativa. 
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1.2 Punt forts amb els que partim en el projecte 2012: 
 
 Motivació per part de l’Ajuntament per apostar en noves formes de fer en la seva 

relació amb la ciutadania, en aquest cas, amb el col·lectiu jove. 

 Sis anys de procés que han finalitzat amb èxit, i que ha provocat que els joves del 

municipi assumissin la proposta metodològica coma pròpia i vàlida. 

 La bona relació existent entre les entitats culturals – lleure. 

 Un grup de joves motivats que actuen com a grup motor, i participen activament. 

 El procés s’ ha consolidat en els cinc anys de trajectòria. 

  El Pla Local de Joventut 2009 – 2012 on es troba una diagnosi acurada sobre la 

situació dels joves que sens dubte ajuda en el desenvolupament del procés.  

 Una relació amb l’ IES de la Vall del Tenes molt positiva, que permet arribar a tots 

els alumnes de l’ institut d’ una manera directa. 

 Difusió constant del procés, a través de les pròpies activitats i d’ agents del territori 

com Canal Set, la televisió local de Santa Eulàlia. 

 El funcionament del grup motor de l’ assemblea ha estat molt positiu, tot i que no 

hi ha un sentiment d’ assemblea fort, funciona per l’ afinitat dels joves, per tant 

també és perillosa la uniformitat en el perfil, ja que altres joves perceben un grup 

tancat. 

 Normalment és realitzen un 90 % de les accions escollides, això significa un gran 

èxit, per part de l’ assemblea Jove i de tots els actors implicats, dona força a l’ hora 

d’ encarar el procés, ja que cada any surt legitimitat.  

 Cada any s’ ha millorat la representativitat i el número de joves que han participat 

a l’ assemblea jove, i la seva heterogeneïtat tot i que encara no és visualitzi molt en 

el grup motor.  

 La creació d’ una comissió per cada activitat, dona oxigen als professionals de 

Joventut, ja que realment són propostes participades. 
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2. Quins són els nostres objectius per al 2012? 
 

OBJECTIUS GENERALS 
 
 Dinamitzar el Pla d’accions sorgides del seté  procés de participació (2012) 
 Elaboració participativa de part del pressupost de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana del 2.012. Recull, presentació, debat i priorització de propostes a 
contemplar amb els 13.500 € destinats al pressupost participatiu. 

 Contribuir – estimular  i millorar el funcionament de l’ assemblea jove com espai de 
participació juvenil.  

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
 Aconseguir que la majoria d’ accions escollides es realitzin 
 Una implicació mes alta per part del joves a les accions 
 Augmentar la participació a l’ assemblea jove de decisió del pressupost 
 Que altres Regidories assumeixen el lideratge d’ alguna de les accions que ja porten temps 

realitzant-se. 
 Millorar els canals de comunicació entre les dinàmiques del procés i els mateixos joves 

(pàgina web,facebook...) per aconseguir una dinamització constant. 
 Establir un mecanisme metodològic participatiu (o sigui que els joves participin 

activament per millorar la manera d’ escollir les accions. (la codificació de les accions 
segons prioritats) 

 
OBJECTIUS OPERATIUS 
 
 Aconseguir la realització d’ un 80 % de les accions escollides en el procés de participació. 
 Que un 75% de les accions estiguin liderades directament per una comissió de joves. 
 Augmentar la participació a l’ assemblea jove de decisió del pressupost en un 10 %, 

respecte a l’ anterior any. 
 Establir 5 convocatòries anuals del grup motor de l’ assemblea jove. líders de cada 

acció...) per establir un diàleg continuat sobre el procés. 
 Mantenir la pàgina web actualitzada, i la realitzada d’ una nota de premsa per a cada una 

de les accions decidides. 

 
OBJECTIUS DE PROCÉS  
 Treball comunitari a través de la detecció i implicació dels agents claus per a la 

comunicació i dinamització de la participació juvenil en el procés. 

 Dinamització d’accions cap als joves 

 Desenvolupament de metodologies i tècniques participatives que contribuiran a 
organitzar els debats i arribar a conclusions. 
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3. Els Agents socials implicats 
 

 Per a la seva participació en el procés de participació 2012 

Entitats i/o grups formals 
juvenils. 

Grups informals de joves. Joves a títol individual. 

 
.Casal Popular l’ Arrencada 
//Acció Cultural Sta. Eulàlia 

.L’Esplai 
.Trinxaires 

.Entitats Esportives 
.Equip futbol femení 

 
 
 

.Grups musicals 
.Consell assessor joves  Sta. Eulàlia 

.Grup Teatre Jove 
.Alumnes 4rt ESO (Viatge Santiago) 
.Alumnes 2on Batx. (Viatge Itàlia) 

.Joves Canal Set 
.Comissió Jove Blangoua 

.Comissió Joves Torneig Futbol Sala 
.Grup Deskontrol.it 

.Grup Skaters//.Grup Breakers 
 

El gran repte dels processos de 
participació social es arribar a aquelles 

persones que habitualment no 
participen, arribar a aquest joves 

dependrà dels canals de comunicació 
utilitzats, de com és potenciaran i la 
localització dels espais de trobada 

informal. 
 

.Els canals s’ especificaran al punt de 
comunicació.  

 

 

 
 

Grup joves 
 (nascuts finals 

 70s i tot  els 80s) 
 
 
 
 
 

Grup de joves 
poc nombros 

 (alguns 
d’altres  

municipis) 

Bastoners 
TRINXAIRES 

Club Esportiu 
(Futbol) 

APINDEP 

Club 
Patinatge 

C.E. Bàsquet 

Grup teatre parròquia pastorets 
Casal 

 Parroquial 

Contacte 
puntual  

ASSEMBLEA JOVE 

Casal Popular 
l’Arrencada 

GRUPS DE MÚSICA 

Grup 
4rt ESO 

Darkenheit 

The crabb apples 

De cara 
 la pared Slim Bay  

Seals 

 
 

Biblioteca 

Grup nombrós de joves 
de diverses edats  

C.C La Fabrica 

Institut Vall del tenes 

Vall del Tenes 

Canal 7 

PUNT 

JOVE 

Local de 
joves  
joves 

San Simple 
/Arrencada Parròquia 

Pinedes 
Castellet 

Camp 
Futbol 

Pavelló 
LocalAPINDEP 

Escola 
Música 

DA CAPO 

Escola 
Música V.T. 

 
Equipament o 
espai 

Entitat o grup jove 
amb certa 
organització 

 grup de joves o grup de música  

 

Pl. Església 

 

La Fàbrica 
(pont) Pavelló 

La  Bimba Can 
mallorca 
“El Triangle” 

Punt de reunió o 
de trobada 

Can Bassa 

La font  
del rector 

Esplai 

BALL 

GITANES 

Grup 
teatre jove 

Grup 2on 
BATX. 

Grup 
1er BATX. 

Grup 
Skate 

Grup 
deskontrol.it 

Grup Bikers 

Futbol Sala 

Club Escacs 

   MAPA JOVE SANTA EULÀLIA 

2010-2011 

ESPAI XAFARRANXO 
FESTA MAJOR 

COLORS FESTA 

MAJOR 
AMAUTES 

CORAL 

Grup 
Blangoua 
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 Per la seva possible contribució en el treball comunitari al llarg del procés i 
corresponsabilització a l’hora de comunicar,dinamitzar i dur a terme el projecte i 
les accions: 

 

Per part de l’Ajuntament 
(TRANSVERSALITAT) 

Per part dels serveis públics i 
equipaments del territori 

Altres 

-Regidor de l’àrea de Joventut. 
-Tècnic de l’àrea de Joventut. 
-Dinamitzador i informador 
Juvenil. 
-Educador/ Social 
-Responsable Programa 
Prevenció Drogues Vall del 
Tenes 
-Tècnica educació 
-Tècnica Esports 
-Treballadora Social 
-Regidoria Promoció 
econòmica 
-Regidoria Cultura 
-Regidoria Urbanisme 
-Regidoria d Hisenda 
-Regidoria de Comunicació 
 

-Referent(s) IES Vall de Tenes 
-Referents en els 
equipaments on podem 
trobar persones joves 
(Biblioteca, C. Cívic Cultural La 
Fàbrica, Instal·lacions 
esportives Pinedes Castellet, 
Pavelló Municipal, Camp de 
futbol...). 
-Projecte Educatiu de poble 
Pep i Laia 
-Mancomunitat de la Vall del 
Tenes (SOVT ...) 
 

.Referents activitats 
esportives per a joves ( 
futbol,Bàsquet..) 
 
.Referents en els mitjans de 
comunicació local (Canal SET)  
 
.Escoles de Música 
 
.Grups de Teatre 

 
 

Els nivells i mecanismes d’implicació d’aquests agents claus es proposaran al llarg del 
procés. Evidentment la seva implicació estarà subjecte a la seva predisposició i 
possibilitats de corresponsabilització. 
 
 Per la seva contribució com administracions a nivell català que aporten recursos, 

suport tècnic i vetllen per  el desenvolupament de polítiques de Joventut al 
territori : 

 

 

Per part d’ Administracions catalanes 
(INTERDEPARTAMENTALITAT) 

 
-Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona. 
-Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
-Secretaria General de Joventut. 
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4. Com ho farem?  

 

L’objectiu de l’Àrea de Joventut és elaborar novament uns pressupostos per al 2012 
en els quals els joves del municipi hagin pogut dir la seva, de manera activa. No 
volem caure en reduccionismes tipus “quin grups vols que vingui per festa major?” o 
“què vols que l’Ajuntament munti a l’Estiu?”, sinó acompanyar en la decisió i 
participació de la gestió de l’Àrea. 
 
Per això, partim que l’elaboració de pressupostos participatius en l’Àrea de Joventut: 
 

 Ens ensenyarà a reflexionar –a tots, tècnics i ciutadans- a com gastar els diners 
públics i en que destinar-los. 

 Ajudarà a detectar necessitats i interessos de la població juvenil. 

 Enfortirà el caràcter participatiu i d’implicació dels joves en el municipi. 

 Desmitificarà aquella frase present al municipi que afirma que “pels joves no es fa 
res”. 

 
Per aquest motiu, es destinarà una quantitat de 13.500 € del pressupost del 2012 a 
gestionar de manera participativa. 
 
Caldrà que totes aquelles propostes que se’ns plantegin compleixin els següents 
requisits: 
 

1. Que siguin competència de l’ Ajuntament (i pròpies del marc de treball de 
l’Àrea de Joventut) 

2. Viables econòmicament 
3. Han de ser legals 
4. Viables tècnicament  
5. Èticament aplicables (descartant aquelles que proposin exclusió, rebuig i 

insostenibilitat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es continuarà aplicant els criteris de l’últim procés participatiu, Jove, participa a Santa Eulàlia 2011: 
Criteri 1:  Les propostes no poden ser superiors a 3.000 € 
Criteri 2: Es valoraran més les propostes dirigides a diferents col·lectius joves, no només a un d’ells. 

Criteri 3: El pressupost és dividirà en dos parts, de 6.5750 € cadascuna, segons les franges d’ edat 15-18 i 19-

30,   per garantir un bon repartiment dels recursos. 

Criteri 4: Es valoraran més les propostes que responguin a necessitats bàsiques dels joves (treball, habitatge, 

salut i educació) davant les propostes d’oci (per exemple). 
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Un dels problemes fonamentals que ens trobem a l’ hora d’ aplicar processos 
participatius, es la poca cultura participativa i d’ implicació que existeix en general a la 
ciutadania, i més si el procés es proposat desde l’ administració pública. És per això 
que el treball a fer ara desprès d’ aquests cinc anys, per consolidar el procés a part d’ 
informar, es el de motivar i encisar a la gent jove de Santa Eulàlia a que sentin el 
projecte com a propi, i que realment sentin que té una utilitat en les seves vides i que 
les decisions  poden repercutir directament en la seva quotidianitat. 
 
La proposta que es presenta a continuació pretén respondre a la voluntat  de l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de continuar amb el procés de 
participació, decisió i corresponsabilitat de la ciutadania jove, i la segona de donar una 
resposta sòlida a les  propostes expressades pels joves de Santa Eulàlia i que serviran 
per a donar fortalesa al procés, ja que son instruments  amb característiques diferents, 
però que vehiculen i ajuden a l’ emancipació dels joves. 
 
D’ aquesta manera ens plantegem tres línies de treball clarament diferenciades: 
 

1. Desenvolupar les accions emmarcades en el procés participatiu de 2012 

2. Discutir, novament, el pressupost de l’Àrea de Joventut per al 2013 

3. Donar suport i potenciar  la consolidació de l’Assemblea Jove. 

En quins principis ens basem? 
 
Els principis que marcaran la filosofia del projecte i el seu desenvolupament continuen 
sent aquests: 
 
 Proximitat: volem que els joves ens coneguin com a referents positius, propers a la seva realitat i 

capaços d’escoltar les seves propostes, amb la posterior voluntat de dur-les a terme (en la mesura 

que sigui possible) 

 Transparència: doncs es detallaran les accions, els costos i el desenvolupament de l’Àrea de 

Joventut  

 Utilitat: valorem que els resultats hauran estat profitosos i útils per aquells a qui ens dirigim 

 Popular: pretén ser un mecanisme de participació real que arribi a tothom 

 Formatiu: aportant una nova manera de fer i decidir sobre el desenvolupament del municipi 

 Transversal: que afecti als diferents eixos de la vida dels joves 
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4.1 Les fases del procés 2012 
 
En aquest punt es detallen els diferents moments del procés de participació 2012, com 
els joves decideixen i lideren les accions escollides amb el pressupost d’ activitats de 
joventut i com es tenen en compte factors determinants per al bon funcionament del 
projecte. El procés és divideix en cinc grans fases: 
 

FASE 1  
 -ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS- 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Se

te
m

b
re

’1
1

 

      

 
 Constitució del grup motor del procés  

(responsables d’ acció de l’ edició passada + representats associacions) 
 Definir paper de l’Assemblea 
 Reunió de coordinació del servei amb l’ equip de joventut i el regidor/a per 

definir les tasques i la planificació del procés.  
 Definir procés (principalment, metodologia i criteris) 
 Preparació dels materials per a la difusió i canals de difusió 
 Elaboració de la fitxa de recepció de propostes 
 Estudiar canals per recollir propostes dels joves (elaboració de full de propostes) 
 Contactar amb dissenyador i impremta 
 Carta amb el retorn dels resultats del procés anterior i convocant la nova edició 

firmada pel regidor/a. 
 Extraure cens juvenil i elaborar etiquetes per a les cartes 
 Reconsideració del mapa social jove  
 Parlar amb persona responsable de la distribució de les cartes 
 Contactar amb Canal SET per difusió. 

FASE 2 
-DIFUSIÓ i EXPLICACIÓ DE LA INICIATIVA- 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  O

ct
u

b
re

’1
1 

     

 
 Preparar material per a la difusió (ensobrar) 
 Impressió de la butlleta i el cartell 2011 
 Elaboració de Vídeo convocatòria 
 Contactar persona distribució per donar cartes 
 Potenciar el boca a boca i els referents claus 
 Contactar amb entitats 
 Reunió Grup Motor  
 Coordinació amb IES per xerrades a les classes, i retorn del procés anterior a l’ 

equip directiu. 
 xerrades informatives de 3 d’ ESO a 2on de batxillerat, fent devolució del 

procés anterior i convocant la nova assemblea, repartiment de butlletes. 
 Potenciar el boca a boca i els referents claus 
 Difusió per Canal SET 
 Presentació i debat amb entitats 
 Repartiment de cartes i butlletes a tota la població jove de 15 a 30 anys de 

Santa Eulàlia. 
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FASE 3 
-RECEPCIÓ I CODIFICACIÓ DE DEMANDES- ASSEMBLEA DE DECISIÓ 
 

N
o

ve
m

b
re

’1
1

 

  

1
ª 

se
tm

an
a 

 Recepció de propostes 
 Codificació i ordenació de propostes per àmbits i edats. 
 Difusió Canal Set 

2
ª 

se
tm

an
a 

 Codificació i ordenació de propostes 
 Reunió de supervisió del procés per part  del servei de joventut 
 Difusió Canal Set, cartelleria, web. 

3
ª 

se
tm

an
a 

 Preparar taller participatiu amb el col·lectiu jove motivat. 
Assignar els responsables de taula per a la votació per 
consens. (La votació per consens a l’ assemblea jove s’ 
explica al punt de la metodologia de decisió de l’ assemblea 
jove.) 

 Difusió Canal Set, cartelleria, web i llista de correu electrònic. 
 

4
 ª

 s
e

tm
an

a 

 Reunió de servei per preparar l’ assemblea jove i distribuir les 
tasques.  

 ASSAMBLEA JOVE ( explicació detallada al punt següent) 
 Tancament del llistat de propostes escollides per al 2011 amb 

els responsables d’ activitat i el pressupost destinat per 
cada activitat. 

 Elaboració informe valoració del procés fins aleshores. 
 

FASE 4 
-TANCAMENT DEL PROCÉS I DEVOLUCIÓ DE LA INFORMACIÓ- 
 

D
e

se
m

b
re

’1
1   Devolució als joves de Sta. Eulàlia dels resultats de l’assemblea 

jove. 
 Convocatòria del grups motor de l’ assemblea (líders d’ 

accions),per calendaritzar el 2011 i activar les comissions.  

FASE 5 
-DINAMITZACIÓ DE LES ACCIONS,SEGUIMENT I AVALUACIÓ- 
 

G
en

er
 –

ju
lio

l 2
01

2 

G
e

n
e

r-
 A

b
ri

l 

 

 
 Dinamització de les accions (calendari a part) 
 Assemblea grup motor de seguiment (Març) 

 

M
ai

g-
Ju

lio
l  

 Dinamització de les accions (calendari a part) 
 Assemblea grup motor de seguiment (Juny) 
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Se
te

m
b

re
- 

d
es

em
b

re
 

2
0

1
2

 
  

 Dinamització de les últimes  accions 
 Assemblea de seguiment (octubre) 
 Assemblea avaluació del procés i informe final d’ avaluació 
 Tancament avaluació del procés 

 

 
4.2 Funcionament per a la presa de decisions a l’ assemblea jove 2012 
 
El lloc natural de decisió de les accions del procés és l’ assemblea jove, a partir de la 

sessió on és decideixen les accions, s’ articula el nou grup motor o la comissió de 

coordinació a través de les persones que surten com a responsables de liderar les 

accions. És per això que creiem interessant desgranar el funcionament de l’ assemblea 

i com es planteja la presa de decisió, moment cabdal dins del procés. 

 

METODOLOGIA ASSEMBLEA JOVE 
 decisió dels pressupost de joventut 2012 

 
19.30h Presentació a càrrec de l’ alcalde i la Regidora de Joventut. 
  
20.00h Explicació de la dinàmica i l’ ordre del dia a càrrec del tècnic de joventut. 
 
20.00h Distribució del resum  de les propostes rebudes i el funcionament de l’ 
assemblea jove entre els assistents, a més es distribuirà un paper  amb el nom de la 
taula de discussió i el sistema de vot individual. 
 
20.15h Repàs del procés anterior a càrrec del Tècnic de Joventut. 
 
20.35h Propostes actuals, explicació i defensa de les propostes per la gent que n’ hagi 
fet i estigui present. 
  
20.50 DINÀMICA PER GRUPS DE DISCUSSIÓ. VOTACIÓ PER CONSENS:                                                                      
Es reparteix la gent per les taules amb el nom que se’ls hagi donat. 
 
 Només és pot votar una proposta per àmbit. 

(Educació,Treball,habitatge,Cultura,esports,mobilitat i altres.) 

 És podrà opinar de totes les propostes, menors i majors de 18 anys. 
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 La votació anirà per prioritat de la proposta :25 punts,20 punts,15 punts,10 punts, 

5 punts 

 Aspectes a valorar: .Coherència entre el pressupost i l’ activitat, Com està la 

proposta d’ elaborada (amb qui s’ organitzarà, com s’ organitzarà, recursos, 

objectius, a qui beneficia?),Viabilitat de la proposta (depèn d’ agents externs 

perquè és pugui fer?) 

 Si en els grups no hi ha consens, com a últim recurs  la votació és farà a mà alçada. 

El consens representa RESPECTE I DIÀLEG, els arguments són els que convencen, no el 
que parla més alt. 
 
21.30h VOT INDIVIDUAL. Les persones participants podran votar fins a cinc propostes 
individualment amb un valor de 5,4,3,2 i 1. Les propostes estaran dividides per 
franges d’ edat i només és podrà votar a la franja que li correspongui al/la jove. 
 
21.45h explica el funcionament de l’ assemblea jove (referents per activitats,taula 
permanent, vocals,l’ assemblea està oberta a tothom...) 
 
22.00h Recompte de les puntuacions i resultats. 
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5.Els programes i accions pel 2012  

 
A continuació es detallen les accions acordades que es duran a terme respecte els joves del municipi en la vigència del  Pla Local de 
joventut 2009-2012. Per tan presentem el pla d’ accions complet i revistat per al 2012. Fins a l’aprovació del nou Pla Local de Joventut 
que s’està realitzant actualment, i que s’aprovarà durant aquest any. En el projecte que estem presentant les accions per les que 
demanen subvenció, son les sorgides del procés de participació del 2012, i que són les decidides a l’ assemblea jove. Per clarificar dins 
dels quadres especificarem amb un altre color aquestes accions, i després inclourem un punt diferenciat.  
 
Les pla d’ accions que inclou la revisió del 2012, i que s’inclouran en el nou Pla local de Joventut de Santa Eulàlia, tracte igualment d’ 
equilibrar els aspectes bàsics i nuclears que afecten a la vida del joves de Santa Eulàlia i els aspectes més perifèrics, com l’ oci i la 
participació, igualment important en el desenvolupament i vida dels joves. 
 
Els objectius i reptes per al 2012 com s’ ha comentat a l’ introducció segueixen per l’ aprofundiment en el procés de participació en el 
pressupost del servei de Joventut, i a més la millora dels serveis i els projectes educatius i de formació de manera transversal, el 
reforçament de les polítiques d’ accés al món laboral (SOVT.) 
  
El disseny del pla d’ accions és basa en una divisió de les accions en dos línies d’ actuació bàsiques: Emancipació i participació. 
 
A la línia d’ actuació  1 d’ emancipació inclou els eixos: 
 
EIX I    Educació 
EIX II   Polítiques d’ accés al món del treball 
EIX III  Polítiques d’ accés a l’ habitatge 
EIX IV  Polítiques de promoció de la salut i l’ esport 
EIX V   Polítiques Culturals i oci 
EIX VI  Mobilitat i espai públic 
 
A la línia d’ actuació 2 de participació inclou els eixos: 



                                                                                                                                   Servei de Joventut de Santa Eulàlia de Ronçana 
                                                                                                      Plaça de l’ Ajuntament num.1 
                                                                                                      08187-Santa Eulàlia de Ronçana 
                                                                                                      Barcelona 
                                                                                                      Tel. 93 844 91 66      
                                                                                                      Santaka.jove@gmail.com 
                                                                                                      www.santaka.cat  

 

 

 
CONCERTACIÓ DESENVOLUPAMENT PLANS LOCALS DE JOVENTUT O PROGRAMA D’ ACTIVITATS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2012 

 
18 

 
EIX VII  Interlocució i execució 
EIX VIII Suport a l’ associacionisme 
EIX IX  Foment de la participació 
 
Cada fitxa està organitzada per el següents criteris i informacions: 
 

1. Número de l’acció 
2. Programa d’actuació 
3. Objectius 
4. Indicadors d’avaluació 
5. Calendari 
6. Departaments implicats (en negreta qui lidera el projecte) 
7. Institucions implicades 
8.  Pressupost orientatiu  

Destaquem: 

 Apareixen 54  accions detallades  

 Els pressuposts d’aquelles accions que lidera els Servei de Joventut, estan marcades en negreta  a la banda dreta de la casella 

 Els pressupost que lideren altres departaments o serveis estan a la banda esquerra i  són aproximacions al pressupost final (alguns 
encara no estan del tot definits). Les accions de color taronja són aquelles relacionades o escollides en el procés de participació 
2011. 

 El pressupost inclòs dins del programa del casal de joves s’ atribueix a la Regidoria de Obres, activitats i habitatge, ja que liderarà 
el projecte i la fase de construcció, però s’ inclourà també dins del pressupost final del servei de Joventut, ja que aquest projecte 
no s’ entén sense un treball conjunt entre les dos regidories.  
  

En algunes accions –poques- que porta joventut no apareixen els diners destinats. En principi haurien de ser de cost 0 (perquè es duran a 
terme amb recursos propis ja existents). 
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 5.1 Els programes pel 2012 
 

 
1. EMANCIPACIÓ. Afavorir els processos d’emancipació de les persones joves 

EIX PROGRAMES 

I. Polítiques educatives 1. Informació i assessorament 

2. Ensenyament i intervenció socioeducativa 

3. Educació no formal 

II. Polítiques d’ocupació 4. Ocupació 

III. Polítiques d’accés a l’habitatge 5. Habitatge 

IV. Polítiques de promoció de la salut i l’ esport 6. Programa prevenció drogues (PPD) 

7.Promoció d’ hàbits saludables 

8. Foment de l’ esport 

V. Polítiques culturals i Oci 9. Cultura i Oci 

VI. Polítiques d’accés a la mobilitat i millora de 
l’ espai públic 

10. Espai públic 

11. Mobilitat  

 
 
 

2. PARTICIPACIÓ. Fomentar la participació de les persones joves 

EIX PROGRAMES 

VII. Interlocució i execució en les polítiques de 
joventut 

12. Assemblea Jove 

13. Casal de joves 

VIII. Suport a l’associacionisme 14. Suport a l’associacionisme 

IX. Foment de la cultura de participació 15. Foment de la Participació 
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5.2  Les accions  2012 
 
LÍNIA D’ACTUACIÓ 1: EMANCIPACIÓ 

EIX I. EDUCACIÓ 

PROGRAMA ACCIONS 

1. Informació i assessorament 1.1 punt Jove “LA TAKA” 

1.2 Orientació acadèmica 

1.3 Info Jove 

2. Ensenyament i Intervenció 
Socioeducativa 

2.1 Sales d’ estudi 

2.2 Xerrades interès educatiu IES 

2.3 Suport Viatges IES 

2.4 Coordinació casos 

2.5 Mesures reparatòries 

2.6 Formació Professional 

2.7 SEFED 

3. Educació no formal 3.1 Formació Jove 

3.2 Jornades CRI.TIK 

3.3 Formació Lleure 

3.4 Català nouvinguts 

EIX II. ACCÉS AL MÓN DEL TREBALL 

PROGRAMA ACCIONS 

4. Ocupació 4.1 Assessoria Sòciolaboral jove (SOVT) 

4.2 Formació ocupacional 

4.3 Suport emprenedors 

4.4 Borsa treball esporàdics 

EIX III. ACCÉS A L’HABITATGE 

PROGRAMA ACCIONS 
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5. Accés a l’habitatge 5.1. Estudi situació habitatge 

5.2. Infohabitatge 

EIX IV. PROMOCIÓ DE LA SALUT i L’ 
ESPORT 

PROGRAMA ACCIONS 

6. Programa Prevenció Drogues Vall del 
Tenes 

6.1. Xerrades IES 

6.2. Sancions cànnabis 

6.3. Campanyes comunitàries 

6.4. Servei informació i assessorament 
drogues 

6.5.  Guia pares i mares 

7.Promoció d’ hàbits saludables 7.1 Sexualitat 

7.2 Xerrades IES 

8. Promoció de l’ esport 8.1 Torneigs esportius Nadal 

8.2 Sortida a la neu 

8.3 Taula Ping pong exterior 

EIX V. CULTURA I OCI 

PROGRAMA ACCIONS 

9. Cultura i lleure 9.1. Cursos i tallers artístics 

9.2 Suport Grup Teatre jove 

9.3 2er Concurs “Cutremetratges” 

9.4 Nit de Terror 

9.5 Realització d’ un pel·lícula Musical(4rt ESO) 

9.6 Macro Lip Dub 

9.7 Festival Soundaulalia 

9.8 Disco Jove (4rt ESO) 

9.9 Torneig Call of Duty 

9.10 ADFT (Torneig Videojocs) 

9.11 Suport 4GAGS 

9.11 Biblioteca-Casa de Cultura 
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EIX VI. MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

PROGRAMA ACCIONS 
10. Espai públic 10.1 Adequació accessos a l’ IES Vall del Tenes  
 11.2 Bus nocturn FM Granollers 

11.3 Viatgeteca- Mobilitat jove  

 
 
LÍNIA D’ACTUACIÓ 2: PARTICIPACIÓ 
 
 

EIX VII. INTERLOCUCIÓ I EXECUCIÓ 

PROGRAMA ACCIONS 
12. Assemblea jove 12.1. Assemblea jove 

12.2. Dinamització accions 
pressuposts participatiu 

EIX VIII. SUPORT A L’ASSOCIACIONISME 

PROGRAMA ACCIONS 
14. Suport a l’associacionisme 14.1. Casal Popular l’ Arrencada 

14.2. Canal SET 

14.3. Suport associacions 

14.4. Festa Major  

EIX VIII. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA ACCIONS 
15. Participació 15.1. Pressuposts participatius 

15.2. Participació al poble 

15.3. Grup Agermanament amb 
Blangoua 
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5.3 FITXES RESUM 
 

LÍNIA D’ACTUACIÓ 1: EMANCIPACIÓ 
 

EIX I: EDUCACIÓ 
 
 

 
Nº 

 

 
PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 
PRESSUPOST 

1
. I

n
fo

rm
ac

ió
 i 

as
se

ss
o

ra
m

e
n

t 

1.1. Punt Jove “LA TAKA”  Promocionar i donar 
a conèixer els serveis del 
PIJ, aconseguir que sigui 
un lloc de referència. 

 Millora equipament 
informàtic  
 

Nombre d’ usuaris dels 
serveis 
 
Numero d’ accions 
realitzades de difusió dels 
serveis 
Millores realitzades 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
Febrer- Maig 2012 

Joventut 
Comunicació  
Canal Set televisió 
 

Secretaria General joventut 
 
Diputació de Barcelona (Of. Pla Jove) 

8.000 € 
 
 

 

1.2. Servei Orientació  
Acadèmica 

 Actualitzar i difondre 
l’ assessoria acadèmica  
per facilitar informació  i 
acompanyament sobre 
els diferents  itineraris 
formatius 

 Consolidar un treball 
estable en relació amb l’ 
orientació acadèmica  IES 

 
Nombre, tipus de 
consultes i 
acompanyaments 
realitzats 
 
Accions dutes a terme  i 
materials (col·laboració 
amb l’IES) 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 

Joventut 
Educació 
Serveis Socials 

Consell Comarcal del Vallès oriental 
 
Departament Ensenyament 
 
IES Vall del Tenes 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 

0 € 

1.3. 
 

Info Jove  Millora  web  
santaka.cat, espai d’ 
enllaços i   actualització  

 Base dades  
correus electrònics 

Espai d’ enllaços creat,  
visites del web. 
Actualitzacions   web. 
 
 
Base de dades creada 

 
Permanent 
 
 

Joventut 
Comunicació 

 
Secretaria General joventut 
 
Diputació de Barcelona (Of. Pla Jove 

 0 € 

 
 

 
Nº 

 
PROGRAMA 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 
PRESSUPOST 



                                                                                                                                   Servei de Joventut de Santa Eulàlia de Ronçana 
                                                                                                      Plaça de l’ Ajuntament num.1 
                                                                                                      08187-Santa Eulàlia de Ronçana 
                                                                                                      Barcelona 
                                                                                                      Tel. 93 844 91 66      
                                                                                                      Santaka.jove@gmail.com 
                                                                                                      www.santaka.cat  

 

 

 
CONCERTACIÓ DESENVOLUPAMENT PLANS LOCALS DE JOVENTUT O PROGRAMA D’ ACTIVITATS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2012 

 
24 

 D’ACTUACIÓ 

2
. E

n
se

n
ya

m
e

n
t 

i i
n

te
rv

e
n

ci
ó

 s
o

ci
o

ed
u

ca
ti

va
 

                     2
. E

n
se

n
ya

m
e

n
t 

i i
n

te
rv

e
n

ci
ó

 s
o

ci
o

ed
u

ca
ti

va
 

2.1.  Sales d’estudi   Ampliar i millorar els 
espais d’estudi i de reforç 
escolar per a estudiants  
 

Nº  usuaris  
 
Col·laboració amb 
projecte de la Biblioteca 
 

Permanent Educació 
Joventut 
Cultura 

IES 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
 
Diputació de Barcelona 

 

2.2. Xerrades i tallers 
interès educatiu 

 Col·laborar amb les 
xerrades i tallers 
educatius a l’IES 

Col·laboracions Servei d’ 
educació i IES 

Permanent Educació 
Acció social 
Joventut 

Mancomunitat de la Vall del Tenes 
 
IES 
Diputació Barcelona 

500 € 

2.3. Suport viatges  Donar suport 
econòmic i logístic als 
viatges culturals de l’IES 

Activitats organitzades 
pels alumnes 

Gener- juny 2012 Joventut 
 

IES Vall del Tenes 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
Diputació Barcelona 

 
 

1500 €  

2.4. Coordinació de casos  Coordinar-se amb 
l’IES i les àrees 
d’ensenyament i acció 
social per intervenir amb 
joves 

Intervencions realitzades 
 
Tipus intervenció 

Permanent 
 

Acció Social 
Educació 
Joventut 

IES Vall del Tenes 
 
Programa Prevenció de Drogues Vall 
del Tenes 

 
0 € 

2.5. Mesures reparatòries  Engegar treball de 
mesures reparatòries 
amb joves  

Inici del programa 
 
Nombre de joves que han 
assistit 

Permanent Acció Social 
Joventut 

Departament Acció Social i ciutadania 
Generalitat de Catalunya 
Consell Comarcal Vallès Oriental 

2500 € 

2.6. Formació 
professional 

 Valorar la possibilitat   
de crear més oferta de 
Cicles Formatius  
 

 Estudiar la possibilitat 
de creació de PQPI, per 
joves que no tenen l’ ESO  

 
 
 
Nombre d’actuacions 
iniciades respecte aquest  
tema reunions, iniciatives  

 
 
 
Maig 2012 

Educació 
Joventut 
 

 
Departament Ensenyament 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
 
IES Vall del Tenes 

0 € 

2.7. SEFED  Potenciar el 
coneixement i ús del 
SEFED entre els joves del 
municipi . 

Inscrits al SEFED 
 
 

 
 
permanent  
 

Educació 
Promoció econòmica 
Joventut 
Acció Social 

Departament Ensenyament 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
SEFED i SOVT 

0 € 

 

  

 
Nº 

 

 
PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 
PRESSUPOST 
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3
. E

d
u

ca
ci

ó
 n

o
 f

o
rm
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3.1. Formació jove  Proposar accions 
formatives per a joves  
desde l’ educació no 
formal 

Accions engegades 
Nombre d’inscrits 
Valoració inscrits 

Inici:  
Gener 2012 

Joventut 
Cultura 
Promoció econòmica 
Educació 

 
Consell Comarcal Vallès Oriental 
Secretaria de Joventut 
Diputació de Barcelona 

750 € 

3.2 Jornades CRI.TIK 2.0  Organitzar unes 
jornades entorn les TIC i 
l’ educació i el software 
lliure i l’ oci  

Nº de persones assistents Gener 2012 Joventut  
Educació 
 Programa Prevenció Drogues 

Mancomunitat Vall Tenes 
Institut Vall del Tenes 
Equip ubunut.Cat 
 

300 € 

3.3. Formació en el lleure  Continuar amb la 
proposta formativa de 
cursos en el lleure 

Cursos directors 
realitzats 
Cursos monitors 
realitzats 
 
Inscrits del municipi 

Permanent Joventut  
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
 
Consell Comarcal  
Vallès Oriental (CCVO) 

500 € 

3.4 Classes de Català per 
joves nouvinguts 

 Oferir recursos per a 
l’ integració de 
persones joves 
nouvingudes 

Nº de Joves usuaris del 
servei 
 
Informes del professorat 

Permanent Acció Social 
Educació 
Joventut 

 
Departament d’ acció social 
Generalitat de Catalunya 

1500 € 
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Eix II: Polítiques d’accés al món del treball 

 
  

Nº 
 

 
PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 

 
PRESSUPOST 

4
. O

cu
p

ac
ió

 

4.1. Assessoria  
Sòciolaboral per 
joves 
(Servei 
mancomunat 
Oficina jove Vallès 
Oriental) 

 Potenciar l’ 
assessoria entre la 
població juvenil 

 Adaptar  el 
funcionament del 
SOVT a les 
necessitats de la 
població juvenil 

 millorar els 
canals de difusió 
de les ofertes 

Nombre de 
demanda/ofertes 
cobertes 
 
Nombre d’usuaris 
joves 
 
Millores 
realitzades 

 
 
Permanent 

Joventut 
Promoció econòmica 
Comunicació 

SOVT 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 

                              1.500€ 

4.2. Formació 
ocupacional 

 Promocionar els 
cursos de formació 
ocupacional que es 
duen a terme a la 
Mancomunitat 

 

Nombre de cursos 
 
Nombre 
d’assistents joves 

Permanent Promoció econòmica 
Educació 
Acció social 

SOVT- Mancomunitat de la Vall del Tenes 
 
OTG Granollers Perifèria 
 
IES 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 

0 € 

4.3. Suport Joves 
emprenedors 

 Facilitar l’ accés 
a espais  
assessorament 
per projectes d’ 
autoocupació  

 
Accions dutes a 
termes  

 
Permanent 

Promoció econòmica 
Joventut 
 

SOVT 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
 
Departament de Treball 

0 € 

4.4. Borsa de treballs 
esporàdics i 
informals 

 Millorar la borsa 
d’activitats 
remunerades  
esporàdiques 

Nombre de 
treballs oferts 
 
Nombre de 
demandes de 
feina cobertes 

 Joventut 
Acció social 
Promoció econòmica 
Educació 
Cultura 

SOVT 100 € 
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Eix III: Polítiques d’accés a l’habitatge 
 
  

Nº 
 

 
PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 
 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 
PRESSUPOST 

5
. H

ab
it

at
ge

 

5.1. Estudi situació del 
habitatge a Santa 
Eulàlia 
 

conèixer les 
principals 
necessitats del 
municipi en matèria 
d’ habitatge 

Situació de l’ 
estudi 

inici  
gener 2012 

Habitatge 
Joventut 

Departament d’ Habitatge 
 
Diputació de Barcelona 
 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

3.000 € 

5.2. Infohabitatge  Facilitar 
informació d’accés a 
l’habitatge per a 
joves 

 Utilitzar web 
jove per difusió 

Informació oferta 
 

 

permanent Joventut 
Obres, activitats i habitatge 

Secretaria General Joventut 
 
Departament habitatge 
Generalitat de Catalunya 

 
0€ 
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Eix IV: Polítiques de promoció de la salut i l’ esport 

 

 

 
Nº 
 

 
PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 
PRESSUPOST 

6
. P

ro
gr

am
a 

P
re

ve
n

ci
ó

 D
ro

gu
e

s 

6.1. Xerrades IES  Plantejar sessions  
prevenció  drogues a 
l’IES 

Nombre 
d’intervencions 
Valoració 

Permanent Acció Social 
Joventut 

Programa de prevenció de drogues de la Vall del 
Tenes 
IES Vall del Tenes 

400 € 

6.2. Sancions cànnabis  Col·laborar en el 
programa “Sancions” 
del PPD de la Vall del 
Tenes  

 
Nombre de 
persones usuàries 
del servei 

 
permanent 

Acció Social 
Joventut 

Policia Local 
 
Mossos d’ esquadra 
 
Programa Prevenció Drogues de la Vall del Tenes 

0 € 

6.3. Campanyes o accions 
de sensibilització 
comunitàries 

 Col·laboració 
campanyes puntuals 
com el dia de lluita 
contra  el SIDA 
 

 Realitzar accions  
de prevenció en 
Festes del municipi  

Número de 
campanyes  
 
 
Informe de 
valoració 
 
 

Permanent 
 

Acció Social 
Joventut 

Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del 
Tenes 
 
Consell comarcal del Vallès Oriental 
 
Diputació de Barcelona 
 
Generalitat de Catalunya 

300 € 

6.4. Servei d’informació i 
assessorament 
sobre drogues 

 Potenciar el Servei 
d’informació sobre 
drogues de la Vall del 
Tenes 

Nombre de 
material distribuït 
 
Nº Demandes 

Permanent Acció Social 
Joventut 
 

Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del 
Tenes  
 
IES 

800 € 

6.5. Guia pares i mares 
reedició i creació en  
suport digital 

 Difusió  material 
preventiu sobre 
drogues adreçat a 
pares i mares 
d’adolescents  

 
Materials 
distribuïts 

Febrer 2012  Acció Social 
Joventut 

Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del 
Tenes 
 
Servei de Salut Pública Ajuntament Granollers 
Diputació de Barcelona 

300 € 
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Nº 
 

PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS INDICADORS CALENDARI INTERDEPARTAMENTALITAT INTERINSTITUCIONALITAT PRESSUPOST 

7
. P

ro
m

o
ci

ó
  d

’ h
àb

it
s 

sa
lu

d
ab

le
s 

         
7.1. Sexualitat  Potenciar  

informació  temes  
Sexualitat i malalties 
de transmissió sexual 

Activitats 
conjuntes 
Persones 
derivades a l’ABS 

Permanent 
 

Acció social  
Joventut 
 

Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del 
Tenes  
ABS 
IES 

0 € 

7.2. Xerrades IES  Plantejar sessions 
a l’ IES sobre 
Sexualitat i hàbits d’ 
alimentació 
saludables 

Nombre 
d’intervencions 
 
Valoració 

Permanent Acció Social 
Joventut 

Programa de prevenció de drogues de la Vall del 
Tenes 
 
IES Vall del Tenes 
Diputació de Barcelona 
Programa Salut i escola 

150 € 

 

 

 
Nº 

 

 
PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 
PRESSUPOST 

8
.F

o
m

e
n

t 
d

e
l E

sp
o

rt
 

8.1 Torneigs Futbol Sala 
Nadal 
 
 

 Potenciar els 
torneigs esportius  

Nº de participants 
 
Valoració 

Gener 2012 Esports 
Joventut 

Servei Català de l’ Esport 
 
Associacions esportives de Santa Eulàlia 

                             200 € 

8.2 Sortida a la Neu  Organització 
sortida a la neu 
 

Nº inscrits Febrer 2012 Joventut IES Vall del Tenes 
Diputació de Barcelona 
 

                 750 € 

8.3 Taula ping Pong 
Exterior 

 Potenciar  la 
pràctica a l’aire 
lliure del PING 
PONG 

Col·locació de la 
Taula/mobiliari 
urbà 

Maig 2012 Joventut 
Esports 

Servei Català de l’ Esport 
Diputació Barcelona 

1300€ 
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 Eix V: Polítiques culturals i oci 
 

Nº 
 

 
PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 
 

 
OBJECTIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 
INTERDEPARTAMENTALITAT 

 
INTERINSTITUCIONALITAT 

 
PRESSUPOST 

   
   

   
   

 9
. C

u
lt

u
ra

 i 
O

ci
  

 
9.1 

Cursos i tallers 
artístics per a joves 
 
 

 Dinamitzar programació 
d’activitats culturals i 
artístiques per a joves 

Programa d’activitats 
 
Públic assistent 

Permanent Joventut 
Cultura (Centre Cívic la Fàbrica) 

Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

750 € 

9.2 Suport al Grup de 
Teatre Jove 
 

 Consolidar el grup de 
teatre jove del municipi 

Nº  accions realitzades, 
informe de seguiment 

Permanent Joventut 
cultura 

Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

600 € 

9.3 2er Concurs de 
Cutremetratges de 
Santa Eulàlia 

 Organitzar un event on els 
joves de Santa Eulàlia 
participin creant a través de 
mitjans audiovisuals 

.Nº de participants 
 
.Públic assistent a la Mostra 
 
.Informe detallat 

 
Juny 2011 

 
Joventut 
Cultura 
Comunicació 

Canal Set 
Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

300 € 

9.4 Nit del Terror 
 
 

 Crear un esdeveniment 
organitzat per el grup de 
teatre que serveixi com a oci 
nocturn alternatiu 

.Nº de joves organitzant 

.Nº de Joves participant 

.Informe de valoració 
qualitatiu per part d’ 
organitzadors i participants. 
 
 

 
Maig 2011 

Joventut 
Cultura 
Comunicació 

IES Vall del Tenes 
Canal Set 
Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

400 € 

9.5 Realització d’ una 
pel·lícula Musical 
Alumnes 4rt ESO 

 Realització d’ un producte 
original i creatiu per 
aconseguir fons pel viatge de 
4rt ESO. 

.Nº de joves organitzant 

.Nº de Joves participant 

.Informe de valoració 
qualitatiu per part d’ 
organitzadors i participants. 
 

 
 
Febrer- juny 
2011 

Joventut 
Cultura 
Comunicació 

IES Vall del Tenes 
Canal Set 
Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

400 € 

 
 
9.6 

 
 
Macro Lip Dub 
 

 Realització d’ un acte 
multitudinari, organitzat pels 
mateixos joves del municipi. 

.Nº de joves organitzant 

.Nº de Joves participant 

.Informe de valoració 
qualitatiu per part d’ 
organitzadors i participants. 

 
 
Febrer- juny 
2012 

Joventut 
Cultura 
Comunicació 

IES Vall del Tenes 
Canal Set 
Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

1400 € 
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9.7 

 
Festival 
SOUNDAULÀLIA 

 

 Organitzar un acte musical 
a Santa Eulàlia amb grups 
novells de la comarca. 

 
.Nº de joves organitzant 
.Nº de Joves participant 
.Informe de valoració 
qualitatiu per part d’ 
organitzadors i participants. 
 

 
Febrer- Maig 
2012 

Joventut 
Cultura 
Comunicació 

IES Vall del Tenes 
Canal Set 
Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

2000 € 

9.8 Disco Jove 4rt ESO Creació d’un espai de relació 
per a menors de 18 anys, 
organitzat per els mateixos 
joves 

Nº de joves participants 
Nº de joves organitzant 
Informe qualitatiu amb els 
joves organitzadors 

Febrer-maig 
2012 

Joventut 
Cultura 
Comunicació 

IES Vall del Tenes 
Diputació Barcelona 

500€ 

9.9 Torneig Call of Duty Organitzar una activitats 
relacionada amb els videojocs, 
on els joves siguin els 
protagonistes en 
l’organització. 

Nº de joves participants 
Nº de joves organitzant 
Informe qualitatiu amb els 
joves organitzadors 

Abril 2012 Joventut 
Cultura 
Comunicació 

IES Vall del Tenes 
Diputació Barcelona 

300€ 

9.10 ADFT Tournament 
 
 

Organitzar una activitats 
relacionada amb els videojocs, 
on els joves siguin els 
protagonistes en 
l’organització. 

Nº de joves participants 
Nº de joves organitzant 
Informe qualitatiu amb els 
joves organitzadors 

Abril 2012 Joventut 
Cultura 
Comunicació 

IES Vall del Tenes 
Diputació Barcelona 

1400€ 

9.11 Suport als 4GAGS 
(Programa joves 
Canal Set) 
 
 

Donar suport a la creació 
audivisual Jove a Santa Eulàlia 

Nº de programes realitzats 
Nº de joves implicats 
Informe qualitatiu 

Gener-Maig 
2012 

Joventut 
Comunicació  

IES Vall del Tenes 
Canal Set 
Secretaria Joventut 
Diputació de Barcelona 

300€ 

 
9.12 

 
Biblioteca 
Municipal - Casa de 
Cultura 

 

 Propostes conjuntes 
dirigides als joves 

 
NºAccions 
NºJoves 
Informe qualitatiu 

Permanent Cultura 
Joventut 

Diputació de Barcelona 
 
Generalitat de Catalunya 
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Eix VI: Mobilitat i espai públic 
 
 

 Nº PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS INDICADORS CALENDARI INTERDEPARTAMENTALITAT INTERINSTITUCIONALITAT PRESSUPOST 

1
0

.E
sp

ai
 P

ú
b

lic
 

     

 
 
 
 
10.1 
 
 

 
 
Adequació  
Accessos a l’ IES de la 
Vall del Tenes 

 
 

 Millorar l’ accés i el trànsit  
a l’ IES de la Vall del Tenes 

 
 
 
Millores realitzades 

 
 
 
2012 

 
 
 
Obres, activitat i habitatge 
 

 
 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
 
Generalitat de Catalunya 
 
 

 
 
 
A valorar 

1
1

.M
o

b
ili

ta
t 

 
11.1. 

 
Bus nocturn Festa 
Major de Granollers 

 

 Oferir un servei de bus 
llançadora nocturn durant la Festa 
Major de Granollers 
 

 
Nº d’ usuaris 
 
Informe del servei 

 
Setembre 2012 
 

 
Joventut 
 

 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
Aj. Lliçà d’ Amunt 
 

750 € 

11.2. Viatgeteca- Mobilitat 
Jove 

 

 Facilitar informació sobre 
viatges d’intercanvi, d’estudis, etc. 
per a joves 

 
Servei creat 

 
Permanent 

 
Joventut 

Secretaria  de Joventut 
 
Diputació de BCN  
(O. Pla Jove) 

0 € 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 2: PARTICIPACIÓ 
 

Eix VII: Interlocució i execució 
 

 Nº PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS INDICADORS CALENDARI INTERDEPARTAMENTALITAT INTERINSTITUCIONALITAT PRESSUPOST 

1
2

. A
ss

em
b

le
a 

Jo
ve

 

12.1. Assemblea jove  Millorar el 
funcionament de 
l’assemblea jove 

Nombre de 
participants 
 
Millores realitzades 

Permanent Joventut 
Informació  
Barris i relacions ciutadanes 

Assemblea jove 0 € 

12.2. Dinamització 
accions 
pressuposts 
participatius 

 Desenvolupar el 
desplegament de les 
accions des 
pressuposts 
participatius amb 
metodologies de 
participació 

Accions realitzades 
 
Nivell de 
participació 

Permanent Joventut 
Hisenda 

Assemblea Jove 
 
Joves associats del poble  
Joves no associats 

pressupost agrupat 
en les accions 
escollides  
en el procés 2012, 16 
accions) 
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Eix VIII: Suport a l’associacionisme 
 
 

 Nº PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

OBJECTIUS INDICADORS CALENDARI INTERDEPARTAMENTALITAT INTERINSTITUCIONALITAT PRESSUPOST 

1
4

. S
u

p
o

rt
  a

 l’
as

so
ci

ac
io

n
is

m
e 

14.1. Coordinació amb 
el Casal  
L’ Arrencada 
 
 

 Establir un canal 
de comunicació i 
coordinació estable 

.Nº de 
coordinacions 
realitzades 
 
 

 
Permanent 

Joventut 
Cultura 
Serveis Tècnics 

 
 

0 € 

14.2 Canal SET 
 
 

 Enfortir la 
col·laboració dels 
joves amb canal SET 
televisió 

Nº de Joves 
implicats 
 
Accions realitzades 

Permanent Joventut 
comunicació 

  
 

14.3. 
 
 
 
 

Suport a 
associacions i 
entitats juvenils 

 Donar suport 
econòmic i logístic a 
les associacions 
juvenils del poble  

Entitats 
subvencionades 
 
Activitats a les quals 
s’ha donat suport 

Permanent Joventut 
Informació  
relacions ciutadanes 
Cultura  
Esports 

Joves associats del poble ( Esplai, 
Trinxaires, Assemblea jove) 
 
Joves no associats 

2000 € 

14.4. Festa major   Acompanyar als 
grup motor per  
consolidar l’ espai 
Xafarranxo 

 
Informe de 
valoració detallat 
 
 

Març-Juliol 
2012 

Festes 
Joventut 

Joves associats del poble  
Entitats participants FM 
Joves no associats 

18.000€  

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   Servei de Joventut de Santa Eulàlia de Ronçana 
                                                                                                      Plaça de l’ Ajuntament num.1 
                                                                                                      08187-Santa Eulàlia de Ronçana 
                                                                                                      Barcelona 
                                                                                                      Tel. 93 844 91 66      
                                                                                                      Santaka.jove@gmail.com 
                                                                                                      www.santaka.cat  

 

 

 
CONCERTACIÓ DESENVOLUPAMENT PLANS LOCALS DE JOVENTUT O PROGRAMA D’ ACTIVITATS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2012 

 
35 

 

Eix IX: Foment de la participació 
 

 
 Nº PROGRAMA 

D’ACTUACIÓ 
OBJECTIUS INDICADORS CALENDARI INTERDEPARTAMENTALITAT INTERINSTITUCIONALITAT PRESSUPOST 

1
5

. F
o

m
en

t 
d

e
 la

 p
ar

ti
ci

p
ac

ió
 

15.1. Pressupostos 
participatius 

 Establir millores 
metodològiques de 
participació per a 
l’elaboració dels 
pressuposts de l’Àrea 
de joventut 

Nivell participació 
 
Èxit iniciativa 
 
Resultats 

Setembre 2012 Joventut 
Hisenda  
Informació 
Barris i relacions ciutadanes 
 

 0 € 

15.2. Participació al poble  Potenciar la 
participació de joves 
en òrgans municipals 

Joves participants 
 
Òrgans de 
participació 

Permanent Joventut 
Educació 
Informació  
Barris i relacions ciutadanes 
 

Joves associats del poble (C31, Esplai, 
Trinxaires, Assemblea jove) 
 
Joves no associats 

0 € 

15.3.  Grup Jove 
agermanament amb 
Blangoua 

 Continuar amb 
accions relacionades 
amb l’ agermanament 
per part del grup de 
joves que van 
realitzar el projecte a 
Camerun 

 
 
Accions realitzades 

Febrer-Juliol 
2012 

Joventut 
Acció social 
Planificació i desenvolupament sostenible 

Secretaria de Joventut, Generalitat de 
Catalunya 
 
Departament Acció Social de la 
Generalitat 

0 € 
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5.4 RESUM ACCIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VALORADES 
 

PROPOSTES JOVES 14-18 anys 2012   6.750€     
 

Nº NOM DE LA PROPOSTA   PRESSUPOST CALENDARI 

1 La realització d’un MUSICAL 4rt ESO   500€ 26 i 27 de maig 

2 Disco Jove   500€ 25 de febrer 

3 Bus Nocturn   750€ Setembre 2012 

4 4 GAGS   200€ anual 

5 Esquiada Jove   500€ 20 de febrer 2012 

6 Cursos Tallers (Teatre)   1500€ anual 

7 Suport Activitat segon Batx   500€ anual 

8 Torneig Futbol Nadal   300€ 5 de gener 2012 
9 Call of Duty   400€ 15 d’abril 2012 

10 Nit del Terror   750€ Juliol 

11 Cine a la Fresca   300€ Juny-Juliol 

 TOTAL PRESSUPOST   6.200 €  

PROPOSTES JOVES 19-30 anys 2012   6.750€     
 

Nº NOM DE LA PROPOSTA   PRESSUPOST CALENDARI 

1 II Soundaulalia (Concert de grups emergents)   2.400€ Maig 2012 
2 2ª Edició Festival Cutremetratges    650€ Novembre 2012 

3 MAXI lipdub (amb el màxim de gent possible)   1.300€ Juny-juliol 2012 

4 Taula Ping Pong Exterior (Parc de Sant 
Simple)+TORNEIG PING PONG 

  1.500€ 18 de maig2012 

5 ADFT 2012: Arkahm Digital Figthing Tournament     900 +550= 1450 € 14 d’abril 2012 

 TOTAL PRESSUPOST   7.300€  



                                                                                           

 

 

 
37 

 

6. Quins canals de comunicació utilitzarem? 
 

És important els canals que utilitzarem a l’ hora de comunicar i dinamitzar les accions 
sorgides del procés i el procés en si. És per això que en aquest punt especificarem els 
canals que utilitzarem en aquest 2012, a les franges d’ edat amb els que és relacionen, 
la tipologia de la informació, el nivell d’ús que té cada canal actualment i una proposta 
de millora per a la present edició. 
 
Hem representat els canals i eines en el següent quadre: 
 

                              CCAANNAALLSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ  SSEERRVVEEII  DDEE  JJOOVVEENNTTUUTT  SSAANNTTAA  EEUULLÀÀLLIIAA  

    RREECCUURRSS  PPEERRFFIILLSS  

EEDDAATTSS  
TTIIPPUUSS  

  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  
NNIIVVEELLLL    DD’’  ÚÚSS  II  

DD’’EEFFEECCTTIIVVIITTAATT  
PPRROOPPOOSSTTEESS  DDEE  

MMIILLLLOORRAA  

CC
AA

NN
AA

LL SS
    AA

  LL
AA

  XX
AA

RR
XX

AA
  

  

  

  

  

  

wwwwww..ssaannttaakkaa..ccaatt  

  

  

  

  

JJoovveess  ddee  1144  aa  3300  

aannyyss  

  

  

..NNoottíícciieess    aaccttuuaallss  

..IInnffoorrmmaacciióó  FFiixxaa  ddee  ttoott  eell  

sseerrvveeii  ddee  JJoovveennttuutt  

..  iinntteerraacccciióó  aa  ppaarrttiirr  ddeell  

FFòòrruumm    

..ÚÚss  ppeerr  ppaarrtt  ddeellss  jjoovveess  

rraaoonnaabbllee..  

..ÉÉss  nneecceessssaarrii  uunn  ggrraann  

eessffoorrçç  dd’’  aaccttuuaalliittzzaacciióó  

..SSii  ééss  mmiilllloorreenn  aallgguunnss  

aassppeecctteess  sseerriiaa  mmééss  

eeffeeccttiivvaa..  

..CCoomm  aa  nneeggaattiiuu  eell  

ffòòrruumm  nnoo  ééss  pprroouu  

aattrraaccttiiuu..  

..BBAANNNNEERRSS  aammbb  eennllllaaççooss  

ddiirreecctteess  aa  iinnffoorrmmaacciioonnss  

eessppeecciiaalliittzzaaddeess..  

..FFoorrmmaatt  ddee  nnoottíícciieess  wweebb    

..IInnccoorrppoorraarr  eell  vviissiioonnaatt  ddee  

vvííddeeooss..  

..AAccttuuaalliittzzaacciióó  dd’’  aallgguunnss  

aappaarrttaattss..  

  

CCaannaall  

YYoouuttuubbee//ssaannttaakkaa  

  

JJoovveess  ddee  1166  aa  3300  

aannyyss  

..VVííddeeooss  rreeaalliittzzaattss  ppeerr  eell  

sseerrvveeii  ii  ppeerr  jjoovveess  ddee  

SSaannttaa  EEuullààlliiaa  

  

..ppoossssiibbiilliittaatt  dd’’iinntteerraacccciióó  

..LL’’  úúss  ééss  mmiittjjàà    ii  eell  

nniivveellll  dd’’  eeffeeccttiivviittaatt  

mmiittjjàà  

..MMiilllloorraa  ddeell  ddiisssseennyy  

..aaccttuuaalliittzzaacciióó    ii  ddiiffuussiióó  

ddeell  ccaannaall..  

  

wwwwww..aallbbuummppiiccaassssaa

//ssaannttaakkaa  

  

JJoovveess  ddee  1144  aa  1188  

aannyyss  
..IImmaattggeess  

..PPoossssiibbllee  iinntteerraacccciióó  
..MMiittjjàà  ..LLaa  pprrooppoossttaa  ééss  

aaccttuuaalliittzzaarr  ll’’  ààllbbuumm..  

  

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoo

mm//ssaannttaakkaa  

  

JJoovveess  ddee  1144  aa  3300  

aannyyss  
..IInnffoorrmmaacciióó  aaccttuuaalliittaatt  

..CCoonnttaaccttee  ddiirreeccttee  aammbb  

eellss  jjoovveess,,  iinntteerraacccciióó..  

..MMoolltt  aalltt  ii  eeffeeccttiiuu  MMiilllloorraarr  eell  ddiisssseennyy  ii  

aaccttuuaalliittzzaarr  eell  mmààxxiimm  

ppoossssiibbllee  

  

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoo

mm//mmuussiiccss  ssaannttaakkaa    

JJoovveess  ddee  1166  aa  3355  

aannyyss  
IInnffoorrmmaacciióó  aaccttuuaalliittaatt  

rreellaacciioonnaaddaa  aammbb  llaa  

mmúússiiccaa  rreeaalliittzzaaddaa  aa  

SSaannttaa  EEuullààlliiaa..  

..CCoonnttaaccttee  ddiirreeccttee  aammbb  

eellss  jjoovveess,,  iinntteerraacccciióó..  

..LL’’  úúss  ééss  mmiittjjàà    ii  eell  

nniivveellll  dd’’  eeffeeccttiivviittaatt  

mmiittjjàà  

..MMiilllloorraa  ddeell  ddiisssseennyy  

..aaccttuuaalliittzzaacciióó    ii  ddiiffuussiióó  

ddeell  ccaannaall..  

  

wwwwww..ffoottoolloogg..ccoomm//

ssaannttaakkaa    

JJoovveess  ddee  1166  aa  2200  

aannyyss  

  

  

..PPòòsstteerr  ii  ffoottooss  aacccciioonnss  

jjoovveess  ssaannttaa  EEuullààlliiaa  
BBaaiixx  ii  ppoocc  eeffeeccttiiuu  AAqquueesstt  ccaannaall  ll’’  

eelliimmiinnaarreemm  aaqquueesstt  aannyy  

  

LLlliissttaatt  ddee  

ddiissttrriibbuucciióó  

IINNFFOOSSAANNTTAAKKAA    

  

JJoovveess  ddee  1166  aa  3300  

aannyyss  
..IInnffoorrmmaacciióó  aaccttuuaalliittaatt  ii  

ccoommppaaccttee..  SSeennssee  

iinntteerraacccciióó  

..AAlltt  ii  eeffeeccttiiuu  MMiilllloorraarr  eell  ddiisssseennyy  

  

CCoorrrreeuu  eelleeccttrròònniicc  
JJoovveess  ddee  1144  aa  3300  

aannyyss  
IInnffoorrmmaacciióó  eessppeeccííffiiccaa..  

SSeennssee  iinntteerraacccciióó  
..AAlltt  ii  eeffeeccttiiuu    

------------------------------------------------------  
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  AA
LL TT

RR
EE S

S   
      

      
  RR

EE C
C U

U
RR

SS O
O

SS  
 

CCaarrtteelllleerriiaa,,ffuulllleettoonnss

,,ddííppttiiccss  ii  ttrrííppttiiccss..  
GGeenneerraalliissttaa  IInnffoorrmmaacciióó  aaccttuuaalliittaatt,,  

ffiixxaa  ii  eenn  ppaappeerr..  SSeennssee  

iinntteerraacccciióó    

..BBaaiixx  ii  ppoocc  eeffeeccttiiuu  MMiilllloorraa  ddee  llaa  pprrooppoossttaa  

ddee  ddiisssseennyy  ggrrààffiicc,,  ppeerròò  

mmaanntteenniinntt  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  

ssoosstteenniibbiilliittaatt..  

PPaannccaarrtteess GGeenneerraalliissttaa  IInnffoorrmmaacciióó  aaccttuuaalliittaatt,,  

sseennssee  iinntteerraacccciióó  
..BBaaiixx  ii  mmoolltt  eeffeeccttiiuu  ------------------------------------------------------  

EEnnvviiaammeennttss  ppoossttaallss  JJoovveess  ddee  1144  aa  3300  

aannyyss  
IInnffoorrmmaacciióó  aaccttuuaalliittaatt  ii  

iinnddiivviidduuaall,,  sseennssee  

iinntteerraacccciióó  

..BBaaiixx  ii  ppoocc  eeffeeccttiiuu    

--------------------------------------------------------  

XXeerrrraaddeess,,  ccoonnttaacctteess  

ii  ddiiffuussiióó  mmiittjjaannççaanntt  

eell  ddiiààlleegg  

JJoovveess  ddee  1144  aa  3300  

aannyyss  
IInnffoorrmmaacciióó  dd’’  aaccttuuaalliittaatt  ii  

ggeenneerraalliissttaa..  AAmmbb  

iinntteerraacccciióó  

MMoolltt  AAlltt  ii  MMoolltt  eeffeeccttiiuu..  CCoonnttiinnuuaarr  aammbb  eell  

pprrooggrraammeess  ii  iinntteennttaarr  

aammpplliiaarr  llaa  pprreessèènncciiaa  aall  

IIEESS  

PPrroodduucccciióó  

AAuuddiioovviissuuaall  ii  

rreellaacciióó  aammbb  llaa  

TTeelleevviissiióó  LLooccaall  

CCaannaatt  SSeett  

JJoovveess  ddee  1144  aa  3300  

aannyyss  
IInnffoorrmmaacciióó  ggeenneerraalliissttaa  ii  

ccoonnccrreettaa..  SSeennssee  

iinntteerraacccciióó  

  

MMiittjjàà    ii  mmoolltt  eeffeeccttiivvaa  
MMaanntteenniirr  lleess  qquuaattrree  

pprroodduucccciioonnss  

aauuddiioovviissuuaallss  aannuuaallss..  

BBuuttlllleettíí  mmuunniicciippaall  EEll  

TToorrnnaavveeuu  
GGeenneerraalliissttaa  IInnffoorrmmaacciióó  aaccttuuaalliittaatt..  

SSeennssee  iinntteerraacccciióó  
PPeerr  ppaarrtt  ddeellss  jjoovveess  

bbaaiixx,,  llaa  rreessttaa  ddee  

ppoobbllaacciióó  mmiittjjaannaa,,  ii  ll’’  

eeffeeccttiivviittaatt  bbaaiixxaa..  

  

--------------------------------------------------  

AAnnuuaarrii  LLooccaall  GGeenneerraalliissttaa  IInnffoorrmmaacciióó  ggeenneerraall,,  

sseennssee  iinntteerraacccciióó  
  

----------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  

  RReevviissttaa  RRoonnççaannaa  GGeenneerraalliissttaa  IInnffoorrmmaacciióó  ccoonnccrreettaa,,  

sseennssee  iinntteerraacccciióó  
  

------------------------------------------------  
  

--------------------------------------------------------  

RReeggiiddoorriiaa  ddee  

CCoommuunniiccaacciióó  

AAjjuunnttaammeenntt  SSaannttaa  

EEuullààlliiaa  RRoonnççaannaa  

GGeenneerraalliissttaa  IInnffoorrmmaacciioonnss  

ccoonnccrreetteess,,sseennssee  

iinntteerraacccciióó..  

  

----------------------------------------------------  
  

------------------------------------------------------------  
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7. Com farem l’ avaluació? 
 

L’ avaluació  ens permetrà fer una valoració del procés de participació articulat entorn 
als pressupostos participatius. L’ objectiu serà que en aquesta fase participin tots els 
agents implicats, joves,tècnics i polítics. L’ avaluació ens permetrà aprofundir en el 
coneixement pràctic adquirit (utilitat,grau de consecució de les 
accions,organització,difusió...) i una valoració sobre els impactes del procés. 
 
1. Desenvolupament de les accions 2012  

 Indicadors d’avaluació de les accions 

 Fitxa de registre d’activitat 

 Criteris: eficàcia, eficiència, realisme 

2. Elaboració dels pressupostos. S’ avaluarà:  Convocatòria, implicació i 

representativitat. 

 Quantes persones han participat? 
 El grau d’implicació en tot el procés 
 Nombre de propostes realitzades 
 Transcendència de les propostes segons l’eix que afecten (educació, cultura, habitatge, treball, 

salut, participació i cohesió social) 
 Es valorarà que les propostes estiguin directament relacionades amb les necessitats i interessos 

detectats en el Pla Local 

3. Valoració de l’Àrea de Joventut del procés  

 Caldrà que la pròpia Àrea de joventut faci una reflexió i valoració crítica del procés i dels 

resultats. 

 Caldrà veure el funcionament del procés per poder valorar la aplicabilitat cap al 2013. 

4. Resultats de tot el procés (avaluació interna) 
 Com ha finalitzat el procés. Amb quins resultats? 

.Exemple quadre de situació: 

PROPOSTA SENSE INICIAR EN PROJECTE INICIADA ACABADA 

     

 
Els temps per l’ avaluació els dividirem en tres: 
MOMENTS AMB QUI? MÈTODE 

ASSEMBLEES JOVES (2-3) Amb els joves participants qüestionari 

AL FINALITZAR CADA ACCIÓ 
 

Amb els joves que lideren les 
accions i Servei de Joventut 

Informe detallat de l’ acció 

AL FINAL DEL PROCÉS 
 

GRUP MOTOR 
Servei de Joventut 
Regidor de Joventut 

Informe detallat amb els 
diferents resultats i conclusions 
dels procés. 
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5. Criteris generals d’ avaluació  del procés 
 

Dimensió Criteri Aspectes a tenir en compte 

COMUNICACIÓ Capacitat pedagògica del procés Grau d’aprenentatge de les 
persones que participen: adquisició 
de noves habilitats. 

Comprensió del procés per part dels 
joves 

Comprensió dels 
objectius,accions,límits i projecció 
del procés. 

INFORMACIÓ Forma amb la que es gestiona l’ 
informació 

Com i quan circula la informació 

Espais de retorn de l’ informació Maneres i llocs on s’ expliquen els 
resultats del procés 

NIVELL DE PARTICIPACIÓ Joves que poden participar Clarificació dels joves que poden 
participar 

Incorporació al procés de joves amb 
un perfil que normalment no participi 

Incorporació de joves absents 
normalment de processos de 
participació  

Grau de participació dins del procés Capacitat d’ acció dels joves dins 
del procés 

DELIBERACIÓ I CONSENS Els temps establerts per deliberar  Espais i temps per decidir i debatre 
entorn les accions 

Forma en que s’ aconsegueixen els 
acords 

Votació simple, per 
consens,majories... 

Eines per la resolució de conflictes És resolen dins del procés o desde 
un espai extern. 

APROPIACIÓ Tutela del procés Nivell d’ implicació per part del 
servei de Joventut 

Definició del marc normatiu Establiment del marc normatiu i els 
seus límits 

Sostenibilitat Capacitat de supervivència del 
procés al marge de l’ Ajuntament 

Seguiment/control dels acords Espai i òrgans de seguiment i 
control dels acords presos 

IMPACTE INSTITUCIONAL Transversalitat/interdepartamentalitat Grau de corresponsabilitat d’ altres 
àrees de l’ Ajuntament 

Temps d’ execució de les accions Temps que passa desde que és 
decideix fins que s’ executa les 
accions 

Recursos públics que és posen a debat Naturalesa dels recursos públics 
que és posen a debat i proporció 
respecte als recursos totals. 

Disponibilitat d’infraestructura Existència de recursos 
econòmics,tècnics i humans pel 
procés.  
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8.Amb quin pressupost? 

 
Pressupost desglossat 2012 
 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

 
Personal 2012: 
Dinamitzador Juvenil 
Tècnic de Joventut 
 

  
 

8.367 € 
14.963 € 

 
 
 
Difusió i publicació 2012 

 
Disseny Procés participatiu 
Pancartes publicitàries 
Publitramesa (enviament postal) 
Opuscles informatius 
 

 
 
 

3.125 € 

 
Despeses gestió i 
funcionament de les 
actuacions del procés 
participatiu 2012 
 

 
 
Desenvolupament de les accions 
decidides en el procés participatiu 
 

 
 
 

13.500 € 
 
 

TOTAL  39.955 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
.Aportació Ajuntament Santa Eulàlia de Ronçana........... 29.030 € 

 
.Subvenció Sol·licitada Diputació Barcelona.................... 10.925 € 
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9. Annex 
 

1. Butlleta Procés participació 2012  
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2. Pòster convocatòria Assemblea jove 2012 
 

 
 
 
 
 
 

3. Enllaç vídeo convocatòria 2012 
 
http://www.youtube.com/user/SANTAKAJOVE 
 
www.santaka.cat  

http://www.youtube.com/user/SANTAKAJOVE
http://www.santaka.cat/

