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1- Descripció del projecte

2- Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut
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1. Descripció del projecte

Descriviu  molt  breument  en què consisteix  el  projecte,  especificant  què motiva la  realització  del 

projecte i per què, els destinataris als quals s’adreça, on s’inscriu i què pretén aconseguir i com. 

El projecte de la “Comarkalada 2014. 9a trobada de joves de la Noguera” és la trobada 

de joves de la comarca de la Noguera.  Aquesta trobada serà la referent de participació 

jove de la Noguera, on joves associats i no associats, entre els 14 i 29 anys conviuran un 

cap de setmana al municipi de Bellmunt d'Urgell.  La motivació principal d'aquest projecte 

és reunir a tots els joves de la comarca de la Noguera i poder treballar amb ells un dels 

principals eixos del PNJC, la participació.

Aquest projecte deriva del Pla Local 2012-15 elaborat el passat 2012, i que persegueix 

sobretot conscienciar als joves del municipi amb valors com l'arrelament al municipi i la 

preservació de valors com la solidaritat i el voluntariat.

Les diferents activitats pretenen aportar un valor afegit a tot el que s'ha anat fent fins ara, 

fent que cada una d'elles tinguin un mateix fil conductor, el desenvolupament rural, i per 

tant, la supervivència dels pobles petits com el nostre.

Bellmunt  és  dels  municipis  més  petits  de  la  comarca,  i  les  necessitats  que  té,  són 



 

inversament  proporcionals  a  la  seva  mida.  El  fet  d'oferir  als  joves  activitats  que  els 

permeti sentir-se orgullosos de Bellmunt ens assegurarà la supervivència del poble i un 

futur millor per als joves, que el dia de demà en seran la població adulta.

Fer créixer aquest orgull de poble serà possible amb la implicació dels joves que han 

pres aquest projecte com a seu, i que juntament amb l'elaborat per la pròpia Assemblea 

de Joves,  permetran dur  a terme un programa d'activitats realista i  realment  eficaç i 

transformador. Des de l'Ajuntament s'és conscient que sense la implicació dels joves, 

l'assoliment dels objectius per part del projecte seria molt més difícil.

La pràctica totalitat dels joves de Bellmunt seran els beneficiaris d'aquest projecte, i per 

tant, el nivell d'inclusió i cohesió d'aquest és màxim.

2. Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut

2.a.  Justificació del projecte

Descriviu per què es vol fer, a quina realitat respon i quina necessitat hi ha de fer el projecte  

presentat 

La Comarkalada, que enguany és la novena edició, és un dels referents de les polítiques 

de joventut de la  comarca de la  Noguera.  La Trobada de joves de la Noguera,  està 

coordinada i organitzada a tres bandes; per l'Assemblea de Joves de Bellmunt d'Urgell i 

joves individuals, l'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell i el Consell Comarcal de la Noguera. 

La trobada de joves de la comarca engloba diferents activitats i actuacions a llarg d'un 

cap  de  setmana.  Les  diferents  actuacions  estan  relacionades  amb les  polítiques  de 

joventut, on es treballarà diferents eixos del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, la 

participació i l’emancipació.

Els i les joves de Bellmunt d'Urgell i l'ajuntament serem els encarregats d'organitzar la 

trobada de joves de la Noguera, el segon cap de setmana d'octubre de 2014. 

2.b. Relació amb el pla local de joventut

Expliqueu quina és la seva relació amb el pla local de joventut, en quant a la diagnosi, a la relació 

amb els objectius estratègics del pla local  i  el seu emmarcament en les línies d’actuacions o 

programes dissenyats al pla local

El  projecte  d’activitats  de  l’Ajuntament  de  Bellmunt  d'Urgell  “Comarkalada  2014.  9a 



 

trobada de joves de la Noguera”, que es detalla a continuació, és el resultat de l’anàlisi 

del  Pla  local  de  Joventut  i  de  la  implementació  de  les  polítiques  de  joventut  que 

s’aplicaran  per  tal  de  donar  resposta  a  les  mancances  i  necessitats  dels  joves  de 

Bellmunt d'Urgell i de la comarca en general.

Les conclusions extretes dels diferents grups de discussió són sobretot una manca de 

participació al municipi. Això suposa que els propis joves formin diferents grups sense 

tenir un punt en comú, fet que ho demostra la poca inclusió de l'associació de joves a la 

vida social del municipi. Així doncs, volem treballar els eixos d’Emancipació i Participació, 

tal com els defineix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020.

Finalment, el projecte “Comarkalada 2014. 9a trobada de joves de la Noguera” pretén 

aquest any 2013, obrir el camí del nou Pla Local de Joventut, que ha de servir per dotar 

als  joves  de  Camarasa  d'habilitats,  eines  i  recursos per  a  fomentar  la  Participació  i 

l’Emancipació entre els diferents grups de joves.

3. Objectius estratègics i operatius del projecte

Definiu els objectius estratègics del projecte, desglossant-los en objectius operatius.

Objectius estratègics Objectius operatius

A

Fomentar la participació i la implicació dels 
més joves del municipi de Bellmunt d'Urgell 
i la comarca en la 9a trobada de joves de la 
Noguera.

A.1

Consolidar  la  Comarkalada  com  la 
gran festa major de les polítiques de 
joventut  arreu  de  les  comarques  de 
Lleida.

A.2
Generar  un  punt  de  trobada  de  les 
entitats juvenils  de la  vomarca de la 
Noguera.

A.3
Crear  un  vincle  d’unió  i  d’intercanvi 
d’experiències entre els joves dels 30 
municipis de la comarca.

A.4
Potenciar la participació dels joves de 
la comarca en les diferents accions del 
projecte.

4. Descripció de les persones destinatàries

Descriviu quin és el perfil  dels i  de les joves destinatàries del projecte (sexe,  edat,  procedència,  

pertinença a un col·lectiu específic, necessitats específiques...)



 

La població objectiu és tot el jovent de Bellmunt (33 persones de 15 a 29 anys) el qual 

representava l'any 2012 el 16,34% de la població del municipi.

La dimensió d'un municipi petit com Bellmunt d'Urgell fa que des de l'Ajuntament optem 

per a dur a terme un projecte que sigui el màxim inclusiu. És per aquest motiu que obrim 

el projecte a tots els joves del municipi,  independentment  del seu origen (nascuts al 

municipi o fora), i del seu nivell social.

5. Descripció metodològica

Expliqueu com es durà a terme el projecte en clau d’interdepartamentalitat i d’interinstitucionalitat, de 

treball en xarxa amb la resta d’agents implicats, d’incorporació de la perspectiva inclusiva (atenció a 

la  diversitat,  mecanismes  per  la  igualtat  d’oportunitats,  incidència  de  factors  estructurals  de 

desigualtat), i de participació jove i detalleu les actuacions que es realitzaran i/o les que possibilitarà.

La implementació dels diferents projectes que engloba el projecte, es basarà en un treball  

en xarxa entre les diferents administracions (l'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell i el Consell 

Comarcal de la Noguera) i dels propis joves (a nivell individual o a través de l'Assemblea de 

Joves de Bellmunt).

L'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell  no disposa dels suficients recursos i  per tant aquests 

s'hauran d'optimitzar per poder complir el màxim d'objectius possibles. 

Durant tot el projecte, la figura de la tècnica de joventut compartida (TDIC) serà la clau per 

coordinar i gestionar la part tècnica de les diferents actuacions que es duran a terme. La 

tècnica de joventut serà el braç conductor entre els joves i les administracions, així doncs 

serà clau alhora de treballar les polítiques de joventut del municipi de Bellmunt d'Urgell.

Descripció metodològica del projecte

Un cop acabada la vuitena edició de la comarkalada a Camarasa, el municipi de Bellmunt 

d'Urgell va prendre el relleu. En primer lloc, es realitzà una reunió conjunta a tres bandes, 

entre els ajuntaments; el de Camarasa i el de Bellmunt d'Urgell,  i també amb el Consell 

Comarcal  de  la  Noguera.  Per  altra  banda,  es  realitzà  una  reunió  entre  els  joves  de 

Camarasa  i  Bellmunt,  juntament  amb el  tècnic  de  joventut  per  valorar  conjuntament  la 

comarkalada del 2013.

A  continuació  detallem  les  fases  que  durem  a  terme  al  projecte  de  la  comarkalada 

d'enguany:



 

La  primera fase del projecte és la  preparació de la Trobada.  És la fase que es realitza 

durant els mesos de novembre a març de 2014. En aquesta fase es crea un grup de treball, 

el qual estarà format per l'alcaldessa, el regidor de joventut, la presidenta i secretària de 

l'Assemblea de Joves de Bellmunt d'Urgell i el tècnic de joventut. En aquesta fase hi ha una 

pluja d'idees i posteriorment una selecció d'aquelles que formaran part de la comarKalada 

de Bellmunt d'Urgell 2014. Cada mes es realitzà una reunió de coordinació, en aquestes 

reunions vam incorporar la  figura dels  tècnics de joventut  de la  comarca,  on aportaven 

experiències i donaven suport als diferents treballs de coordinació. Així doncs els principals 

agents implicats en aquest projecte són: els i les joves del municipi de Bellmunt d'Urgell, el 

tècnic de joventut de Bellmunt d'Urgell i els tècnics de joventut comarcals.

Dins d'aquesta fase trobem tres grups de treball, per una banda els encarregats de de la 

part de la Fira Jove i el muntatge, per altra banda els encarregats de les activitats que es 

realitzen durant tot el dia i un altre grup encarregat de la part més logística de la trobada de 

joves.

La segona fase del projecte està prevista realitzar-se durant els mesos de maig a agost. 

Durant aquest mesos es realitza la promoció de la 9a edició de la Comarkalada per tots els 

municipis de la comarca. 

Dins  d'aquesta  fase  trobem  dues  accions,  per  una  banda  realitzarem  5  tours  de  la 

Comarkalada, els quals es realitzarà la promoció en cinc zones de la comarca. La primera 

zona serà la formada per: Bellcaire d'Urgell,  Bellmunt d'Urgell,  la Sentiu de Sió, Montgai, 

Penelles,  Preixens  i  Vallfogona  de  Balaguer,  el  segon  tour  estarà  format  per:  Alòs  de 

Balaguer, Artesa de Segre, Cubells, Foradada i Vilanova de Meià; el tercer tour serà per la 

zona del Segre Mitjà; la Baronia de Rialb, Cabanabona, Oliola, Ponts, Tiurana i Vilanova de 

l'Aguda. El quart tour serà als municipis d'Àger, les Avellanes i Santa Linya, Gerb, Os de 

Balaguer  i  Camarasa,  i  finalment  l'última  zona  serà  la  d'Albesa,  Algerri,  Castelló  de 

Farfanya, Ivars de noguera, Menàrguens, Térmens i Torrelameu.  

I la segona acció, serà mitjançant les pancartes de la comarkalada que es penjaran a les 

diferents festes majors de la Noguera.

Per altra banda, setmanes abans de la comarkalada es realitzarà difusió de la trobada de 

joves pels diferents mitjans de comunicació; ràdio, premsa, televisió, ...

La tercera i última fase, consisteix en la implementació del projecte. Aquesta es realitzarà 

el proper cap de setmana del 11 i 12 d'octubre de 2014 al municipi de Bellmunt d'Urgell.



 

Amb aquest  programa  pretenem  fomentar  la  interrelació  i  l'intercanvi  d'experiències 

entre els joves dels 30 municipis de la comarca i,  posteriorment aquestes pautes de 

treball  serviran  d’aprenentatge  per  formar  part  d'una  ciutadania  democràtica  i 

participativa a cada un dels municipis participants. 

6. Descripció de les actuacions

Expliqueu  les  característiques  del  projecte,  les  activitats  que  es  realitzaran  i  els  resultats  que 

s’esperen obtenir.

Nom de l'actuació

Fòrum d'alcaldes/esses i regidors/es de joventut

Línia d'actuació

Participació/ Valors i desenvolupament rural

Descripció

En aquesta acció convoquem a tots els alcaldes/esses i regidors/es de joventut de la 

comarca  de  la  Noguera.  La  principal  funció  d'aquesta  és  la  trobada  entre  ells  i  la 

interrelació  de  les  diferents  polítiques  de  joventut  que  es  treballa  a  cada  un  dels 

municipi. Serà un intercanvi d'experiències entre els pobles de la comarca.

Accions

En primer lloc, es realitzarà la rebuda dels alcaldes/esses i regidors/es de joventut. En 

segon lloc, es realitzarà una dinàmica per a tots els participants, amb una temàtica en 

concret que s'ha de determinar.  I  finalment es realitzarà un resum de les polítiques 

comarcals de la Noguera, on s'analitzaran els diferents projectes i es farà una pluja 

d'idees de com s'ha de tirar endavant amb els joves dins del territori de la Noguera. Així 

doncs, l'actuació conclourà amb un debat de les polítiques de joventut i com millorar-les 

en el futur de la Noguera.

Temporització

11 d'octubre de 2014

Resultats esperats

− Millorar la comunicació entre els polítics i els joves de la Noguera.

− Incrementar els recursos a l'abast dels polítics de joventut.

− Potenciar les polítiques de joventut a la Noguera



 

Nom de l'actuació

Fira Jove

Línia d'actuació

Participació/ Valors i desenvolupament rural

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 fomentarà 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 intercanviar les diferents experiències en 
matèria de joventut.

Accions

En primer lloc,  cada una de les entitats de joves de la comarca té a disposició un 

estand (carpa), que hauran de crear sota un lema que cada any va canviant segons el 

municipi.  La temàtica sempre està relacionada amb el poble,  així  cada municipi  pot 

donar a conèixer les tradicions o les vivències que hi  ha als diferents pobles de la 

Noguera.

Per altra banda,  es realitza un concurs dels  diferents estands participants a la Fira 

Jove. La votació del concurs es realitza de forma participativa, on cada municipi pot 

votar  a  un  dels  estands  participants  a  la  Fira,  així  doncs  realitzem  un  treball  de 

participació i de democràcia, i alhora de treball en grup. I finalment, dins de la mateix 

Fira Jove es realitzen diferents accions relacionades amb el lema, que les fan els joves 

dels  estands  participants.  Així  doncs,  trobem una  fira  Jove  dinàmica  i  participativa 

durant tot el dia.

Temporització

11 d'octubre de 2014

Objectius operatius

- Crear un vincle entre les diferents entitats participants a la Fira Jove.

- Augmentar el nombre de entitats joves de la Noguera a la Fira Jove.

- Potenciar la participació i el treball en equip.

- Incentivar als joves en la participació a nivell comarcal.

Nom de l'actuació

Altaveu Jove



 

Línia d'actuació

Participació/ Oci i participació

Descripció

Després de nou anys de comarKalada, tornem a activar l'actuació de l'Altaveu Jove de 
la Noguera. Aquesta acció pretén donar sortida als joves artistes de la comarca, on 
podran demostrar als joves de la Fira d'entitats el seu espectacle; de música, màgia, 
circ, monòlegs, ...
L'altaveu Jove està obert a tots els joves de la comarca entre els 15 i els 29 anys.
Aquesta acció es va tornar a recuperar l'any passat a Camarasa i apostem per retornar-
la a la trobada de joves de la Noguera.

Accions

− Cerca joves participants de la Noguera.

− Muntatge de l'Altaveu Jove.

Temportizació

Aquesta actuació es realitzarà durant la tarda del dia 11 d'octubre, entre les 16.00h a 

les 20.00h, dins de la Fira Jove d'entitats.

Objectius operatius

- Retorn dels joves artistes de la Noguera.

- Impulsar als joves a la participació dins de les accions de la comarKalada.

7. Temporització

Indiqueu quan es realitzaran les diferents fases del projectes i les seves activitats. 

La temporització d'aquest projecte ha vingut marcada per les dates en què s'ha elaborat 

el projecte, i que ha fet que s'hagi de dur a terme durant la segona meitat del 2013, 

quedant de la següent manera:

Relleu de la comarKalada: octubre de 2013

Disseny del projecte i les accions: desembre 2013 - juny 2014

• Comissions de treball: desembre 2013

• Reunions de coordinació: gener a setembre de 2014

• Promoció de la comarKalada pels municipis: agost – setembre de 2014

• Difusió a les festes majors: juny – setembre de 2014



 

Implementació de les accions: 11 i 12 d'octubre de 2014

Avaluació del projecte:

• Avaluació de cada acció: al final de cada una de les accions.

• Avaluació general del projecte: Desembre 2014.

8. Recursos 

Descriviu  amb  quins  recursos  humans,  funcionals  (equipaments,  espais,  etc.)  i  econòmics  es 

comptarà. Pel que fa al recursos econòmics, cal adjuntar a la sol·licitud de subvenció un pressupost 

amb el pla de finançament, segons el model facilitat per la DGJ

Recursos humans:

Els recursos humans que l'Ajuntament pot destinar a dur a terme polítiques de joventut al 

municipi vénen marcades per les dificultats econòmiques que els ajuntaments tenen avui 

en  dia,  a  causa  de  l'actual  situació  de  crisi  econòmica.  Aquest  fet  implica  que  els 

recursos humans destinats a l'àrea de Joventut vénen limitats pel pressupost municipal.

Les diferents persones implicades en aquest projecte són:

· Equip de govern: L'alcaldessa i els regidors del municipi formen part tant del disseny 

com de l'avaluació del projecte.

·  Treballadors  de  l'Ajuntament:  El  secretari  i  l'administrativa  de  l'Ajuntament  són  qui 

coordinen i gestionen els diferents temes d'inscripció, pagaments als proveïdors, compra 

de material...

· TDIC (Tècnic de Joventut Dinamitzador Informador Compartit: La figura del tècnic de 

joventut és qui redacta el projecte i qui en marca els objectiu a complir. El fet que el 

tècnic  sigui  compartit  amb  altres  vuit  municipis  fa  que  no  es  disposi  d'una  jornada 

sencera al municipi. Aquest fet, però, aporta un avantatge al projecte ja que d'aquesta 

manera  es  pot  crear  inèrcies  i  dur  a  terme  activitats  mancomunades  amb  altres 

municipis. El tècnic de joventut és tècnic mig i es regeix pel conveni de treballadors del 

Consell Comarcal.  Número d'hores Tècnic Compartit: 2 hores setmanals.

· Professionals de l'àmbit de les TIC, la salut, la cultura i la formació. Aquests seran qui 

duran  a  terme  la  implementació  de  les  actuacions  específiques  i  qui  impartirà  les 

actuacions formatives i de difusió.



 

Recursos econòmics:

L'execució  d'aquest  projecte  requereix  d’uns  recursos  econòmics  suficients  que 

garanteixin la viabilitat dels projectes i accions que el conformen. En aquest sentit, si bé 

tenim  la  possibilitat  de  disposar  de  recursos  externs  (subvencions),  valorem  que 

l’aportació  municipal  ha  de  tendir  a  la  llarga  a  garantir  per  si  mateixa  la  viabilitat 

econòmica dels programes i accions que conformaran els futurs plans.

El desglossament del pressupost és el següent:

Recursos

Nom de l'actuació Total recursos

Fòrum d'alcaldes/esses i regidors/es 900,00 €

Lloguer de taules i cadires 900,00 €

Fira Jove 1.800,00 €

Lloguer i muntatge de carpa 1.800,00 €

Altaveu Jove 1.700,00 €

Lloguer i muntatge d'escenari 1.000,00 €

Difusió i promoció 200,00 €

Pintura i material demostració 500,00 €

 4.400,00 €

Recursos funcionals:

Els diferents espais que utilitzarem seran:

· Local jove. Des de fa uns anys, els joves de Bellmunt tenen a la seva disposició un 

espai que utilitzen per a reunir-s'hi. Aquest punt serà l'idoni per a dur-hi a terme tota la 

gestió  del  programa,  i  facilitar  d'aquesta manera,  que els  joves participin  en primera 

persona de tot el disseny, implementació i avaluació del programa.

·  Espai  polivalent  i  pista poliesportiva.  Ambdós esquipaments  es  troben situats  al 

centre del municipi, serà el lloc òptim per a dur-hi a terme accions que precisin de més 

espai i on els joves puguin dur-hi a terme activitats de més gran calat, gràcies al seu 



 

tamany. Té una capacitat d'unes 300 persones.

·  Local  Social.  Aquest  espai  gestionat  per  l'Ajuntament  pretén  ser  el  principal  dels 

equipaments municipals on es durà a terme la implementació de les accions realitzades. 

El fet que l'equipament es trobi en el centre del municipi facilita l'accés a la totalitat de 

joves del municipi. Té una capacitat per unes 40 persones.

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: 2 hores setmanals 

 9- Mecanismes de difusió del projecte

Descriviu els mecanismes de difusió del projecte entre les persones beneficiàries del projecte i els 

diferents agents implicats

Els diferents mecanismes i  recursos que s'utilitzaran per tal  de difondre el  programa 

“Món Bellmunt” entre la població destinatària són els següents:

> Recursos TIC

   - Pàgines web:  www.noguerajove.cat i www.ccnoguera.cat/bellmunt

   - Xarxes socials: Facebook, Twitter i Linkedin

> Recursos físics: Cartelleria i edició de tríptics i flyers

> Altres recursos: Boca-orella

10. Disseny d’avaluació del projecte 

Presenteu la planificació dels mecanismes d’avaluació del projecte, concretant què s’avaluarà, qui ho 

farà i com es farà.

L'avaluació  que es durà a terme està composta tant  d'una banda per  una avaluació 

parcial de cada una de les actuacions que es duran a terme i de l'altra d'una avaluació 

final,  que es durà un cop finalitzi la totalitat del projecte. Tot i  que els resultats finals 

haurien de ser similars, s'espera que realitzant ambdues avaluacions es pugui fer una 

millor detecció dels resultats obtinguts amb la implementació de cada activitat.



 

L'avaluació es farà tan de manera interna (avaluant número d'inscripcions, optimització 

dels recursos emprats...) com de manera externa (avaluant el grau de satisfacció dels 

alumnes, seguiments...), i  aquesta anirà a càrrec del tècnic de joventut compartit  que 

serà la persona qui recollirà i analitzarà les dades obtingudes.

Els diferents indicadors quantitatius que s'utilitzaran són els següents:

 Fòrum d'alcaldes/esses i regidors/es Previsió 

 Nombre de participants 50 

 Nombre d'actuacions realitzades 2 

 Fira Jove Previsió 

 Nombre d'activitats participants 20 

 Nombre d'activitats organitzades 4 

 Nombre de joves beneficiaris 100 

 Altaveu Jove Previsió 

 Nombre de joves artistes 5 

 Nombre de joves beneficiaris 100 

S'utilitzaran també enquestes fisiques i on-line per tal d'avaluar qualitativament el grau de 

satisfacció dels diferents joves participants de les diferents accions. D'aquesta manera, a 

banda d'avaluar els indicadors quantitatius s'avaluarà qualitativament la implementació 

de  les  diferents  actuacions,  per  tal  de  determinar  en  quin  grau  s'han  complert  els 

objectius determinats.

La persona encarregada de l'avaluació serà el tècnic compartit (TDIC), que serà qui durà 

a terme l'anàlisi de l'avaluació, juntament amb el personal administratiu de l'Ajuntament i 

un representant de l'Assemblea de Joves.


