COMARKALADA PONTS 2012
1.1 JUSTIFICACIÓ
La Comarkalada, a l'any 2012 es realitzarà la VII edició, és un dels grans referents de les
polítiques de joventut de la Comarca Noguera. La Comarkalada: Trobada de joves de la
Noguera. Aquesta actuació està organitzada a tres bandes: per una banda, els joves del
municipi amb el suport i la plena implicació de Ajuntament de Ponts i qui potencia i
coordina des del servei comarcal de joventut amb els tècnics compartits per tant del
Consell Comarcal de la Noguera. La Comarcalada engloba activitats i actuacions
corresponents als eixos de Participació i emancipació i es celebra el dia 6 i 7 d'octubre.
Després de les sis edicions anteriors realitzades a Térmens, Bellcaire d’Urgell, Artesa de
Segre, Ivars de Noguera, Penelles, les Avellantes, podem dir que la Comarkalada s’ha
convertit en un dels programes capdavanters arreu de Catalunya pel que fa al procés
participatiu en polítiques de joventut.
Últimament diversos Consells Comarcals del Principat s’han interessat per la preparació i
organització de la Comarkalada tot visitant l’Oficina Jove de la Noguera.
També la generalitat, va concedir a aquest projecte un reconegut premi de participació
l'any 2009.
Aquest projecte gaudeix d'una bona salut ja que son força colla els ajuntaments que
sol·liciten ser seu de la Comarkalada en properes edicions.

1.2

OBJECTIUS GENERALS I ESPECIFICS

L’objectiu general de la Comarkalada és fomentar la participació i la implicació dels joves
de la comarca en l'acte, molt particularment els joves del municipi on es realitza cada any
en aquest cas al municipi de Ponts. Potenciant d'aquesta manera un dels objectius més
importants que perseguim, com a una de les polítiques principals de joventut tant des del
Consell Comarcal com des dels Ajuntaments, la plena participació dels joves als nostres
municipis, a la nostra comarca i al nostre país.

Els objectius específics són:
- Consolidar la Comarkalada com la Gran Festa Major de les Polítiques de Joventut arreu
de les comarques de Lleida.
- Fomentar el procés de participació dels joves i el sentit de la responsabilitat.
- Crear un vincle d’unió i d’intercanvi d’experiències entre els joves dels 30 municipis de la
comarca.
- Projectar una imatge positiva del Jove a la societat.
- Promoure els valors identitats catalans i d’integració de joves immigrants.
- Treballar la temàtica d’emancipació mitjançant la creativitat artística.
- Ser el punt de trobada de les entitats juvenils de la Comarca de la Noguera.
- Convertir la Comarkalada en el paradigma del compromís i representativitat dels joves
vers els seus municipis.
- Fomentar la interrelació dels diversos municipis de la comarca.
- Ser un punt de reunió entre els alcaldes/esses i regidors/es de joventut de les diverses
poblacions de la Noguera on puguin intercanviar experiències.
- Promoure la ciutadania activa entre els joves.
- Potenciar l’equilibri territorial i la cohesió social.

1.3 DESCRIPCIÓ DELS DESTINATARIS
Els destinataris són:
Per una banda i els més importants són els Joves de la Noguera (joves entre 15 i 29
anys), representant un 17.07% de la població total de la comarca, amb una forta
implicació del joves de Ponts.
Tenen una fort pes en l'organització per tant com a destinataris de l'activitat les
Associacions Juvenils dels municipis de la comarca, es amb ells amb qui es te relació a
cada poble a l'hora d'organitzar l'activitat.
També l'activitat vol treballar amb els Alcaldes i Regidors de Joventut com a potenciadors
de polítiques de joventut a la comarca i als municipis.
I finalment la comarkalada esta oberta a tota Societat Civil en general volem mostrar des
d'aquesta activitat tot el que fem el que som i on volem anar des de les polítiques de
joventut.

1.4 DESCRIPACIÓ DEL PROGRAMA
Un cop acabada la cinquena edició de la Comarkalada a les Avellanes, Ponts pren el
relleu. Primerament es fa una reunió conjunta entre els ajuntaments de les Avellanes,
Ponts i el Consell Comarcal de la Noguera amb els joves de les Avellanes i Ponts per
valorar conjuntament la VI edició de la Comarkalada. Posteriorment continuem el treball
en diferents fases.
La primera fases: preparació de la Trobada. És la fases que es realitza durant els mesos
de novembre a març. En aquesta fase es va crear grups de treball per recollir diferents
temes i activitats ha realitzar per la Comarkalada. Cada cert temps, hi havia una reunió o
grup de treball que exposava les seves propostes, en aquestes reunions a part dels joves
hi assistia la tècnica de joventut, els tècnics comarcals, el regidor de joventut de
l’Ajuntament de Ponts i també una part important dels Agents que treballen pels joves i per
als joves.
Entre els diferents grup de treball, n’hi ha que s’encarreguen del tema econòmics, d’altres
preparen la logística i adequació dels espais, altres la fira jove, ...
En la segona fase prevista a partir del mes de maig. Serà la promoció de la “VII
Comarkalada”. Hi ha un grup de joves que porten aquest tema. La promoció serà des de
diferents vessants. Una petita representació dels joves de Ponts, convocaran a cada
municipi de la comarca una reunió amb els joves, on allí els joves de Ponts seran els
encarregats d’explicar la Comarkalada copsant així la reacció dels joves dels diferents
municipis. Una altra vessant de la promoció serà durant les festes majors dels municipi de
la Noguera, on es farà una forta publicitat.
I com no pot ser d’altre manera la tercera fase es la realització de la trobada Jove de la
Noguera, la Comarkalada. Les dates seran el 6 i 7 d’octubre de 2012.
Tot seguit, detallem el programa d’activitats que es durà a terme a la Comarkalada 2012
de Ponts.
DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DE 2012
09.00h. Esmorzar popular. Lloc: Pl. Planell
09.30h – 13.00h Concurs batucada. Lloc: Pl. Planell i cercavila pel municipi
11.30h. Recepció de les autoritats a l'Ajuntament de Ponts. Lloc: Pl. Planell

12.00h. VII Fòrum d'alcaldes/esses i regidors/es de joventut. Lloc: Sala d'actes de
l'Ajuntament.
13.00h. Espectacle inaugural “Cercavila Concurs batucada”. Sortida des de diferents
punts del municipi i trobada a davant de la Sala.
14.00h. Dinar popular a la Sala. Venda de tiquets a l'Ajuntament.
16.00h Obertura i inauguració de la Fira Jove, sota el lema “Mites, manies i llegen
des del meu poble” a càrrec de les diferents autoritats. Lloc: Avinguda del passeig.
16.30h. Inici del II campionat de botifarra de la Comarkalada (inscripcions a l'Oficina
Jove abans del 26 de setembre). Lloc: Avinguda del passeig.
18.00h. 5a edició de la gimcana “Noguerrenc de ferro”. Lloc: Diferents carrers del poble.
20.00h. Lliurament de premis al millor estand i al 5e Noguerrenc de ferro. Lloc: Avinguda del passeig.
21.30h Sopar als diferents bars del municipi.
23.00h. Espectacle de llum i foc a càrrec dels Diables de Ponts “SOFRE”. Lloc: Pl.
Planell i recorregut pel poble.
23.45h. Cercavila amb el grup de percussió d'Oliana. Lloc: Pl. Planell.
00.30h. Concert amb els grups La Terrasseta de Preixens, Stombers I La Banda
Puig. Lloc: La Sala
DIUMENGE, 7 D'OCTUBRE DE 2012
12.00h Espectacle de piragüisme. Lloc: Parc del Segre
13.00h. Relleu de la Comarkalada 2013. Lloc: Parc del Segre

Amb aquest programa pretenem fomentar la interrelació i l’intercanvi d’experiències entre
els joves dels 30 municipis de la comarca i, ,arcar pautes de comportament per tal que
tinguin l’aprenentatge suficient per formar part de la ciutadania democràtica i participativa.

La implementació dels diferents projectes que engloba el programa, es basarà en un
treball en xarxa entre les diferents administracions implicades (Ajuntament de Ponts i
Consell Comarcal de la Noguera) i els propis joves (a nivell individual o a través de les
entitats juvenils del municipi).
L'Ajuntament de Ponts no disposa dels suficients recursos i per tant aquests s'hauran
d'optimitzar per poder complir el màxim d'objectius possibles.
La figura de la tècnica de joventut compartida (TDIC) serà clau per a coordinar i gestionar
la part tècnica de les diferents actuacions que es durant a terme. La manca de presència
física al municipi els set dies de la setmana es veurà compensada per la inèrcia que es
puguin derivar de projectes que es realitzin a altres municipis de la comarca.
Les diferents actuacions que es duguin a terme han de servir per a donar resposta a les
necessitats i mancances dels joves, i seran ells sobretot qui determinarà l'encert o no de
les diferents actuacions que es duguin a terme.
La tècnica de joventut serà el braç transmissor entre els jove i l'ajuntament, així doncs,
una peça clau en les polítiques de joventut de Ponts.
Del programa de la Comarkalada forma un seguit de projectes que interelacionen tots els
participants en aquesta trobada. Així doncs, les accions que remarquem dins de la
Comarkalada són:
Nom del projecte
Fòrum d’alcaldes/esses i regidors/es de joventut.
Descripció
Aquesta acció pretén reunir a tots els alcaldes/esses i regidors/es de joventut de tots els
municipis de la Noguera. On es realitzarà diferents accions per interelacionar els polítics
amb els seus joves dels municipis.
Accions
- Recepció dels alcaldes/esses i regidors/es dels diferents ajuntaments de la comarca
de la Noguera.
- Explicació del servei de joventut a la comarca; TDIC’S, Oficina Jove de la Noguera i
Pla Comarcal de Joventut de la Noguera.
- Dinàmica de grup, temàtica a determinar.
- Col·loqui i debat entre els diferents participants al fòrum.
Temporització
Dissabte 6 d’octubre, a les 11.30h.
Lloc
Sala d’actes de l’Ajuntament de Ponts

Objectius operatius
- Millorar la comunicació entre polítics i joves.
- Incrementar els recursos a l’abast del polítics de joventut.
Nom del projecte
Fira Jove
Descripció
La Fira Jove reuneix les diferents entitats juvenils de la comarca de la Noguera. Aquesta
pretén iniciar als joves en un participació a nivell comarcal, on es treballarà el treball en
equip, la participació col·lectiva i l’esforç de grup. Amb la finalitat de ser un punt de
trobada dels joves de la Noguera, per intercanvia les diferents experiències en matèria
de joventut.
Accions
- Muntatge de carpes i creació dels estands. En aquesta acció cada una de les entitats
representarà el lema de la fira en l’espai de l’estand. Aquest any el lema és “Mites,
manies i llegendes del meu poble”.
- Inauguració de la Fira Jove. A càrrec de les diferents autoritats que han participat al
fòrum d’alcalde/esses i regidors/es.
- Activitats relacionades amb el lema de la Fira.
Temporització
Dissabte 6 d’octubre, a les 16.00h.
Lloc
Avinguda del passeig
Objectius operatius
- Fomentar la participació col·lectiva de les entitats juvenils de la Noguera.
- Incentivar als joves en la participació a nivell comarcal.
Nom del projecte
Cercavila/concurs de batukada
Descripció
Concurs de percussió a nivell de la província de Lleida. Aquest pretén crear un espai de
art i cultura dins dels actes de la Comarkalada.
Accions
- Rebuda dels grups participants.
- Inici concurs.
- Cercavila multitudinària pel municipi.
- Batukada conjunta.
- Entrega de premis.
Temporització
Dissabte 6 d’octubre, a les 9.30h.
Lloc
Recorregut pel municipi de Ponts
Objectius operatius
- Apropar la cultura de la percussió i el so als joves.
- Reforçar la cultura i les tradicions.
Nom del projecte
Noguerrenc de Ferro

Descripció
Gimcana popular a nivell de totes les entitats juvenils participants a la Fira Jove.
Aquesta recull un seguit d’accions/proves, on els joves participants, hauran de superar
per aconseguir el títol de “Noguerrenc de Ferro”. En aquesta, participaran joves formant
equips de 4 o 5 persones del mateix municipi.
Accions
- Coordinació del grups participants.
- Voluntaris de la gimcana.
- Diferents proves de la gimcana.
Temporització
Dissabte 6 d’octubre, a les 18.00h.
Lloc
Diferents espais del municipi de Ponts
Objectius operatius
- Dotar als joves d’activitats que els cohesionin socialment.
- Fer créixer la consciència de l’esforç entre la població jove.
- Impulsar la participació dels joves en les activitats.

1.5 TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE
Aquest projecte tot i ser un projecte que l'actuació dura dos dies, es un projecte que es
treballa durant tot l'any, es aquest fet el que dona sentit i que fa de la Comarkalada una
activitat on la participació en sigui l'eix principals, reunions de joves, d'entitats,
d'ajuntament amb entitat, ajuntament amb direcció general de joventut, i una infinitat de
reunions dels tècnics compartits amb les entitats.

Reunió amb els joves d’Avellanes
Primera reunió a Ponts
Preparació de Comissions
Reunions de comissions
Promoció pels municipis
Difusió Festes Majors
Últims preparatius
Comarkalada 2012

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

2012
Gener

Desembre

Novembre

2011

1.6 RECURSOS HUMANS, FUNCIONALS I ECONÒMICS
Recursos humans: dins del programa hi haurà diferents agents implicats, aquest seran:
la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Ponts, TDIC’s del Consell Comarcal de la
Noguera, diferents associacions de joves de Ponts (Comissió de Festes de Ponts,
Associació de lleure la BUFERA, SOFRE Dimonis de Ponts i Colla gegantera de Ponts) i
joves no associats.
Recursos funcionals: L’Ajuntament de Ponts compta amb diferents espai per realitzar les
diferents accions del programa, les mes utilitzades seran: la sala i la sala d’actes de
l’ajuntament. Per altra banda trobarem, la Fira d’entitats juvenils situada al passeig i les
altres accions es realitzaran per tot el municipi, en les diferents places i espais de Ponts.
Recursos econòmics:
DESPESES
concepte
Àpats
Esmorzar popular
Dinar Comarkalada
Logística
Muntatge carpes Fira Jove
Lloguer taules i cadires
Muntatge escenari Fira Jove
Instal·lació elèctrica
Equip de so Fira Jove
Difusió i publicitat
Ràdio i premsa
Publicitat cartells i flayers
Premis
Premis Estand Fira jove
Premi Concurs batukada
Premi concurs botifarra
Premi gimcana “Noguerrenc de ferro”
Actuacions i espectacles
Espectacle inaugural Fira jove
Actuació de foc i llum
Actuació de nit
Altres
Gimcana “Noguerrenc de ferro”
Creu Roja (ambulància espectacle de foc)
Fòrum d’alcaldes/esses i regidors/es

TOTAL

Import
300,00€
4.800,00€
0,00€
0,00€
0,00€
200,00€
350,00€
1.000,00€
900,00€
500,00€
300,00€
100,00€
100,00€
0,00€
1.500,00€
13.000,00€
200,00€
250,00€
500,00€

24.000,00€

INGRESSOS
concepte
Diputació de Lleida
Ajuntament de Ponts
Aportació ajuntaments de la comarca
Direcció General de joventut ajut directe
Direcció general de Joventut via Consell
Comarcal
Import sol·licitat al Pla Local de Joventut

TOTAL

Import
900,00 €
9.050,00 €
4.800,00 €
4.000,00 €
2.250,00 €
3.000,00 €

24.000,00€

1.7 DIFUSIÓ
La promoció del programa serà mitjançant els diferents mecanismes de difusió.
Noves tecnologies: Serà l'eina més utilitzada i la que podrem arribar a la gran majoria de
joves del municipi. Així doncs, els diferents mecanismes de difusió són:
Web de l'Oficina Jove de la Noguera: www.noguerajove.cat
Web de l’Ajuntament de Ponts: www.ccnoguera.cat/ponts
Web de la comarkalada: www.noguerajove.cat/comarkalada
Facebook: Tdic Jove Noguera/Oficina Jove Noguera/Ponts Jove/Comarkalada
Twitter: @OJ Noguera
Correu: noguera@oficinajove.cat/ pontsjove@ponts.cat
La tècnica més eficient és la que faran els joves mitjançant el “boca-orella”, per tal que
els joves es facin seu el programa i des de la primera acció siguin ells els que prenguin la
iniciativa.
La publicitat en cartells i díptics esta adjuntada a la l'Annex
Ràdio i premsa.

1.8 AVALUACIÓ
L’avaluació del Programa el faran les següents entitats:
Ajuntament organitzador
Grup de Joves
Consell Comarcal de la Noguera
Ajuntament organitzador de la propera trobada
Grup de joves organitzadors de la propera trobada
S'avaluaran els punts mes forts de la Comarkalada que resumim tot seguit:

Projecte Fòrum d’alcaldes/esses i regidors/es de joventut
Nombre de participants a l’activitat
Nombre d’actuacions realitzades

Previsió
50
3

Projecte Fira Jove
Nombre d’entitats juvenils participants a la fira
Nombre d’activitats organitzades dins de la Fira
Nombre de joves beneficiaris del project

Previsió
21
4
100

Projecte Cercavila/concurs de batukada
Nombre de grups de percussió participants
Nombre d’actuacions de percussió dins el projecte
Nombre de joves participants

Previsió
10
5
120

Projecte Noguerrenc de Ferro
Nombre de joves participants al projecte
Nombre d’activitats dutes a terme dins del projecte

Previsió
50
7

Es redactarà un document amb les conclusions i el procés d’avaluació el qual podrà ser
consultat per totes les parts implicades

