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0.0.0.0.----    Descripció generalDescripció generalDescripció generalDescripció general    
 

El cicle de llegendes urbanes “La ciutat a cau d’orella” està coorganitzat entre la 
Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona i 
l’Escola de Lletres de Tarragona amb la col·laboració directament implicada de bona part 
del teixit associatiu de la ciutat.   
 
Es tracta d’una programació compartida on s’estableix una coordinació horitzontal entre 
els socis impulsors del projecte.  
 
La ciutat a cau d’orella promou un conjunt d’actes i activitats de tota tipologia i 
estructura. Especialment, les activitats es porten a terme als espais joves, als espais 
urbans i a la Biblioteca Pública. 
 
El cicle és conduït al voltant de la força i motivació que tenen les llegendes urbanes. 
Especialment, la població jove se sent atreta per les històries i aventures que se’n 
desprenen. Fins i tot, poden arribar a ser autèntic protagonistes dels misteris i llegendes 
recreades íntegrament pel cicle. 
 
Parlem del cicle de llegendes urbanes “la ciutat a cau d’orella” pel seu component 
catalitzador de propostes i iniciatives sorgides de la vida associativa juvenil durant els 
tres darrers mesos de l’any. La tardor, posa en context l’atmosfera de treball ideal per 
confeccionar la taula de programació i convidar-ne a entitat i col·lectius de la ciutat. 
 
Es tracta d’un programa que fomenta la creativitat i la promoció d’hàbits saludables entre 
la població juvenil.  A la vegada, cerca la creació d’espais de trobada entre grups de joves 
d’interessos diversos. Una possibilitat d’estimular fórmules de treball en comú partint de 
la literatura oral immemorial o bé de nova creació. 
 
Aquesta programació respon al desplegament d’accions i programes de LLEURE EDUCATIU i 
OCI NOCTURN segons el Pla local de Joventut 2016. La seva proposta es veu garantida any 
rere any per la bona complicitat entre els equipaments, la biblioteca pública de la ciutat i 
l’espai jove municipal. Un fet que permet connectar recursos de primera instància dirigits 
a la joventut.  
 
Sobre aquesta aposta i programació estratègica entre l’Ajuntament de Tarragona i la 
Generalitat de Catalunya, cal sumar-hi el paper clau de la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Escola de Lletres de Tarragona. 
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1.1.1.1.----    Argument inicialArgument inicialArgument inicialArgument inicial    
 

Tothom coneix la història escrita de Tarragona: el passat gloriós romà, la desfeta de l’any 
1.000, la guerra del francès… Però què en sabem d’aquelles històries que no s’expliquen als 
llibres? Rumors que corren de boca a orella i que esdevenen un element més del nostre dia 
a dia, experiències que sobrepassen els límits del temps i l’espai i creixen en l’imaginari 
col·lectiu coma  referents de la ciutat quotidiana. Un cicle que aplega la història oral en 
un seguit de propostes que contenen des d’activitats lúdiques, participatives i nocturnes 
fins a plantejaments més tècnics i reflexius. Tot plegat per donar forma i paraules a la 
Tarragona de tots i totes, la que construïm amb el nostre dia a dia. 
 

2222....----    Durada i temporitzacióDurada i temporitzacióDurada i temporitzacióDurada i temporització    
    

El cicle s’originà l’abril de 2012 fruit de la bona sintonia entre el personal tècnic de 
joventut i de la biblioteca pública. De les col·laboracions puntuals aparegué la proposta 
de treballar al voltant de les llegendes urbanes i del seu component educatiu segons 
temàtica.  
 
A la vegada, es refermava cada cop més els lligams entre  l’Espai Jove Kesse i la Biblioteca 
Pública.  La Conselleria de Joventut considerava essencial cercar connexions entre 
equipaments de referència per tal de visualitzar la seva tascar i la recent aparició del 
casal de joves. 
 
La tardor de 2012 es portà  a terme el primer cicle amb una durada de tres mesos 
d’activitat (octubre-novembre-desembre).  Des de llavors, cada tardor s’ha acollir aquest 
cicle el qual ha desenvolupat les seves activitats amb entitats i a espais diversos de la 
ciutat. 
 
 abrilabrilabrilabril    maigmaigmaigmaig    junyjunyjunyjuny    julioljulioljulioljuliol    agost agost agost agost     setsetsetset    octoctoctoct    novnovnovnov    desdesdesdes    gengengengen    
Planificació i disseny de les 
propostes 

          

Difusió i comunicació del 
cicle 

          

Execució de les activitats           
Avaluació i revisió           
Recerca de nous impulsors. 
Definició dels recursos 
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3333....----    Pressupost anualPressupost anualPressupost anualPressupost anual    
 
La font de recursos per portar a terme aquest cicle prové dels esforços humans entre l’equip 
humà de la biblioteca pública i la conselleria de joventut de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
Pel que fa a a la programació d’activitats, es compta amb un pressupost determinat per línies de 
subvenció externes. L’Ajuntament de Tarragona hi aporta un 30% del pressupost total del 
programa.  
 
El pressupost fluctua entre 2500 i 4500 euros d’activitats i difusió, en funció de les demandes i 
propostes que s’hi sumen. Altres despeses imputables, formen part de les partides per activitat 
que disposa la Biblioteca Pública. I una part important, cal associar-la a la dedicació parcial dels 
tècnics i tècniques de joventut de l’Ajuntament de Tarragona, l’equip directiu i tècnic de la 
Biblioteca Pública, l’equip de docents del departament de Filologia de la URV (arxiu del Folklore), 
i membres actius de la secció jove de l’Escola de Lletres de Tarragona. 
 
A tot aquest grup matriu, font principal de recursos, cal sumar-hi el teixit associatiu de la ciutat 
que dota de contingut un 50% de la línia programàtica. 
 
 
3333....----    Objectius del programaObjectius del programaObjectius del programaObjectius del programa    

 
- Proposar una alternativa d’oci juvenil a la ciutat tot fomentant el treball conjunt de 
diverses entitats juvenils i institucions de Tarragona mitjançant l’eix motivador que 
aporten les llegendes urbanes i la seva rumorologia. 

 
- Promoure accions formatives, divulgatives i lúdiques fomentant en sí mateixes els espais 
de trobada jove i vinculant xarxes de treball comunitari que visualitzin i comparteixin 
recursos. 

 
- Visualitzar les fortaleses del col·lectiu juvenil mitjançant un programa que connecta el 
teixit associatiu de la ciutat. 

 
 
3.3.3.3.----    Període de rPeríode de rPeríode de rPeríode de realitzacióealitzacióealitzacióealització    (cicle 2015)(cicle 2015)(cicle 2015)(cicle 2015)    

 
Del 27 d’octubre al 5 de desembre 
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4.4.4.4.----    Destinataris del programaDestinataris del programaDestinataris del programaDestinataris del programa    
 
Joves de 12 a 35 anys. Tot i que una bona part de les activitats no limita edat màxima. 
Aquest fet, contribueix en l’aparició de grups intergeneracionals i joves que comparteixen 
amb familiars i amics adults les activitats. 
 
A més a més, es fa aparent la producció jove de les activitats les quals han estat ideades i 
creades per col·lectius i entitats de caràcter eminentment juvenil. La proposta “la ciutat 
a cau d’orella”, és un bon aparador de l’activisme lúdic i cultural del col·lectiu jove. 

 
5.5.5.5.----    Activitats assequibles i gratuïtes Activitats assequibles i gratuïtes Activitats assequibles i gratuïtes Activitats assequibles i gratuïtes     
    

Les activitats i actes del cicle han estat fins ara d’accés lliure o amb inscripció prèvia. No 
es contemplen preus o imports de matrícula. És probable que en properes edicions 
s’apliquin preus simbòlics amb descompte pels que disposin del carnet TarragonaJove. 
L’accessibilitat del cicle i les propostes a espais oberts de carrer i places de la ciutat fan 
que es treballin amb d’altres professionals o agents educatius de proximitat amb joves. 
Els educadors de carrer des del medi obert concentren bona part de les propostes i accions 
a barris perifèrics amb risc permanent d’exclusió social. 

 
6.6.6.6.----    Nombre d’activitats i oferta de placesNombre d’activitats i oferta de placesNombre d’activitats i oferta de placesNombre d’activitats i oferta de places    

 
S’ofereixen un màxim d’entre 10 i 15 activitats de tipologia xerrades, tallers monogràfics, 
enigmes nocturns, escenari oberts, teatraliltzacions i sessions de contacontes amb una 
mitjana de 15 a 30 places per activitat. 

 
 
7.7.7.7.----    Detall d’activitats Detall d’activitats Detall d’activitats Detall d’activitats Cicle Llegendes UrbCicle Llegendes UrbCicle Llegendes UrbCicle Llegendes Urbanesanesanesanes    
(proposta 2014) 
    
ET JURO QUE ÉS VERITAT (VISITA ET JURO QUE ÉS VERITAT (VISITA ET JURO QUE ÉS VERITAT (VISITA ET JURO QUE ÉS VERITAT (VISITA ––––    TALLER)TALLER)TALLER)TALLER)    
Dia convenir amb el centre educatiu (entre el 27 d’octubre i el 19 de desembre)/ GRATUÏT 
Biblioteca Pública de Tarragona / de 12 a 17 anys (grups aula) 
Els rumors i les llegendes s’arrelen a les persones i a les societats i els seus missatges tenen demanda 
social i ens ajuden a viure. Es consideren una de les formes més versàtils del folklore narratiu.  
‘Et juro que es veritat’ Et juro que es veritat’ Et juro que es veritat’ Et juro que es veritat’ (visita-taller) té com a objectiu apropar als joves al món de rumors i llegendes 
urbanes treballant l’oralitat i la creativitat i les seves fonts. 
*Més informació i inscripcions a*Més informació i inscripcions a*Més informació i inscripcions a*Més informació i inscripcions a la Biblioteca Pública de Tarragona o per  
bptarragona.cultura@gencat.cat 

 
 
 
 
 



 

CICLE de LLEGENDES URBANES / “CICLE de LLEGENDES URBANES / “CICLE de LLEGENDES URBANES / “CICLE de LLEGENDES URBANES / “la ciutat a cau d’orella”la ciutat a cau d’orella”la ciutat a cau d’orella”la ciutat a cau d’orella”        
INFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓ    

 

 

ZOMBIES. DELS ZOMBIES. DELS ZOMBIES. DELS ZOMBIES. DELS ORÍGENS A LA INVASIÓORÍGENS A LA INVASIÓORÍGENS A LA INVASIÓORÍGENS A LA INVASIÓ    
Dv., 31 d’octubre (18.30 a 20.30h) / GRATUÏT 
Espai Jove Kesse / + de 14 anys 
Imagineu-vos que un matí us lleveu i la ciutat de Tarragona ha estat infestada d’ aquests no-morts amb 
fam de cervells creatius... Comencen a acorralar-vos i... Ep! Un moment! Sabem exactament què és un 
zombi? En quin moment s’han transformat en criatures apocalíptiques? Us convidem a esbudellar el mite 
dels caminants al llarg d’aquesta sessió i descobrir quina relació poden tenir unes illes caribenyes amb 
"The Walking Dead". 
*Organitza:Organitza:Organitza:Organitza: Tarragona Jove, Biblioteca Pública i Escola de Lletres de Tarragona 
*Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org 
 
 
HORROR CONCERT amb “La canya del metall”HORROR CONCERT amb “La canya del metall”HORROR CONCERT amb “La canya del metall”HORROR CONCERT amb “La canya del metall”    
Dv., 31 d’octubre (21h) / GRATUÏT 
Espai Jove Kesse / + de 14 anys 
Música en directe amb cançons pròpies i versions de Metallica, Mago de Oz... Si en vols sortiu viu, cal que 
vinguis disfressat!! 
*Organitza:Organitza:Organitza:Organitza: Tarragona Jove 
*Més informació Més informació Més informació Més informació a www.tarragonajove.org 
 
 
RERERERE----VIURE. ENIGMA A LA NECRÒPOLIS. ENIGMA NOCTURNVIURE. ENIGMA A LA NECRÒPOLIS. ENIGMA NOCTURNVIURE. ENIGMA A LA NECRÒPOLIS. ENIGMA NOCTURNVIURE. ENIGMA A LA NECRÒPOLIS. ENIGMA NOCTURN    
Dv., 14 de novembre (20h) / GRATUÏT 
Necrópolis Paleocristiana / + de 14 anys 
La necròpolis paleocristiana de Tarragona és una gran zona d’enterrament d’època romana. Quina història 
s’amaga darrera d’algunes de les restes funeràries que s’hi van recuperar? Creences, rituals, cerimònies i 
costums per descobrir el món dels morts al temps dels vius.  
*Organitza:Organitza:Organitza:Organitza: Tarragona Jove, Biblioteca Pública de Tarragona i 
 Museu Nacional Arqueològic de Tarragona   
*Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org 

 

 

 
EN LETÀRGIA. HISTÒRIES QUÈ ESPERENEN LETÀRGIA. HISTÒRIES QUÈ ESPERENEN LETÀRGIA. HISTÒRIES QUÈ ESPERENEN LETÀRGIA. HISTÒRIES QUÈ ESPEREN    
Laboratori / Taller  de creació literària 
Dv., 21 de novembre (18.30h) / GRATUÏT 
Biblioteca Pública de Tarragona / de 12 a 17 anys  
Un amic d’un amic diu que a la Torre de la Biblioteca s’hi amaguen històries que sovint s’escapen als sentits. 
Et necessitem per a reviure-les. T’hi atreveixes? 
*Organitza:*Organitza:*Organitza:*Organitza: Tarragona Jove, Biblioteca Pública de Tarragona i  Escola de Lletres de Tarragona 
*Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org 
 
PARANORMAL ACTIVITY. RUTA TERRORÍFICAPARANORMAL ACTIVITY. RUTA TERRORÍFICAPARANORMAL ACTIVITY. RUTA TERRORÍFICAPARANORMAL ACTIVITY. RUTA TERRORÍFICA    
Dv., 21 de novembre (20h) / GRATUÏT 
Av. Riu Clar/ + de 12 anys 
Diuen les males llengües que quan la Lluna s’alinea a l’estrella Aldebaran, tretzena més brillant del cel, 
situada a la constel·lació de Taure, es produeixen efectes inospitats en punts de la ciutat amb grans 
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nivells d’energia paranormal. El punt de màxima activitat té l’epicentre en un edifici del barri de Riuclar. 
Serà real o fruit d’una llegenda urbana? 
*O*O*O*Organitza:rganitza:rganitza:rganitza: Tarragona Jove, Punt Òmnia Riuclar i AV Riuclar  
*Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org 
 
XERRADA “UN AMXERRADA “UN AMXERRADA “UN AMXERRADA “UN AMIC M’HA EXPLICAT QUE...L’APASSIONANT MÓN DELS RUMORSIC M’HA EXPLICAT QUE...L’APASSIONANT MÓN DELS RUMORSIC M’HA EXPLICAT QUE...L’APASSIONANT MÓN DELS RUMORSIC M’HA EXPLICAT QUE...L’APASSIONANT MÓN DELS RUMORS” ” ” ” a càrrec d’Emili Samper 
Prunera, tècnic de recerca de l’Arxiu del Folklore i  professor del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
Dl., 24 de novembre (19h)/ GRATUÏT 
Biblioteca Pública de Tarragona / + de 12 anys. 
A tots ens han arribat històries, sovint inquietants, que començaven per «Un amic m’ha explicat que...» o 
que acabaven «Això li va passar a l’amic d’un conegut meu». Tarragona és també escenari d’aquests rumors 
que expliquen, per exemple, les misterioses notes d’un piano que es poden sentir de nit a la Quinta de San 
Rafael i a la Casa Castellarnau, les aparicions nocturnes al cementiri o la troballa de misteriosos animals. 
Donarem un cop d’ull a alguns d’aquests rumors que s’han explicat a la nostra ciutat i veurem què tenen de 
particular aquestes històries extraordinàries que ens arriben a través de la conversa amb amics i coneguts 
i que, en els nostres dies, han donat el salt al món digital. 
*Organitza:Organitza:Organitza:Organitza: Tarragona Jove i Biblioteca Pública de Tarragona  
*Més informació Més informació Més informació Més informació a www.tarragonajove.org 
 
 
EL PONT DIÀBOLIC. ENIGMA NOCTURNEL PONT DIÀBOLIC. ENIGMA NOCTURNEL PONT DIÀBOLIC. ENIGMA NOCTURNEL PONT DIÀBOLIC. ENIGMA NOCTURN    
Dv., 28 de novembre (20h) / GRATUÏT 
Pont del diable (accés per l’autovia Valls. Pàrquing)/ + de 14 anys 
*Accés amb autobús urbà (línies 5 i 85) 
L’aqüeducte de les Ferreres és un tram de l’aqüeducte romà que portava l’aigua del riu Francolí a 
Tarragona. El mateix aqüeducte forma part d’una llegenda en què popularment se l’ha anomenat el Pont 
del Diable. Quins secrets amaga el pont i el seu entorn? *cal portar llanterna o frontal  
*Organitza:Organitza:Organitza:Organitza: Tarragona Jove, Biblioteca Pública de Tarragona i Museu d’Història de Tarragona 
*Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org 
 
 
CONTACONTES “DEIXAT ENGANYAR. llegendes i contarelles que potser mai han passat a tarragonaCONTACONTES “DEIXAT ENGANYAR. llegendes i contarelles que potser mai han passat a tarragonaCONTACONTES “DEIXAT ENGANYAR. llegendes i contarelles que potser mai han passat a tarragonaCONTACONTES “DEIXAT ENGANYAR. llegendes i contarelles que potser mai han passat a tarragona”””” a 
càrrec d’ Agus Farré 
Dc., 3 de desembre (19h)/ GRATUÏT 
Biblioteca Pública de Tarragona / + de 12 anys. 
Del que es digui no en feu cas, que potser no va passar. Les llegendes ja ho tenen això, deixen un vernís de 
dubte que fa que la imaginació no es perdi, o que, en el millor dels casos, ens faci perdre. Llegendes de 
Tarragona 
*Organitza:Organitza:Organitza:Organitza: Tarragona Jove i Biblioteca Pública de Tarragona  
*Més informaMés informaMés informaMés informació ció ció ció     a www.tarragonajove.org 
 
TERROR A L’ESPAI JOVE KESSE. ENIGMA NOCTURNTERROR A L’ESPAI JOVE KESSE. ENIGMA NOCTURNTERROR A L’ESPAI JOVE KESSE. ENIGMA NOCTURNTERROR A L’ESPAI JOVE KESSE. ENIGMA NOCTURN    
Dv., 5 de desembre (20h) / GRATUÏT 
Espai Jove Kesse / + de 14 anys 
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Les llegendes urbanes tenen un origen incert, circulen de boca en boca i són prou creïbles com per generar 
dubtes sobre la seva veracitat o falsedat. Posa a prova els teus sentits i desemmascara la veritat oculta 
dins l’Espai Jove Kesse 
*Organitza:Organitza:Organitza:Organitza: Tarragona Jove i Biblioteca Pública de Tarragona 
*Més informació i inscripcionsMés informació i inscripcionsMés informació i inscripcionsMés informació i inscripcions    a www.tarragonajove.org 
 

 

8.8.8.8.----        Entitats i col·Entitats i col·Entitats i col·Entitats i col·lectius implicatslectius implicatslectius implicatslectius implicats    
 
Organitza:Organitza:Organitza:Organitza:    
Biblioteca Pública de Tarragona, Conselleria de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona i 
Escola de Lletres de Tarragona 
*Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Re-Viure a la Necròpolis) 
Centre Cívic de Sant Salvador / projecte UrbanLab 
Punt Òmnia de Riuclar 
Boikot Teatre 
Rebeca Crazy Dancers 
Tornavís Teatre 
Associació Ariadna 
Club de Còmics de la Biblioteca Pública 
 
Col·laboren:Col·laboren:Col·laboren:Col·laboren:    
Museu d’Història de Tarragona, Auriga Serveis Culturals, Limònium, AV de Riuclar, Arxiu del 
Folklore de la URV,   

 
9999....----        Dades 2012Dades 2012Dades 2012Dades 2012----2015201520152015    
    
any assistència Nombre actes %grau coorganització 
2012201220122012    757 pax 12 80% 
2013201320132013    800 pax 10 75% 
2014201420142014    850 pax 10 75% 
2015201520152015    789 pax 11 80% 
 
10101010....----        Sistema d’avaluacióSistema d’avaluacióSistema d’avaluacióSistema d’avaluació    
 

MMMMODEL GENERAL D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DODEL GENERAL D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DODEL GENERAL D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DODEL GENERAL D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA D’’’’ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS    

El Servei Municipal de Joventut de Tarragona aprova un sistema d’avaluació que incorpora uns mecanismes 
fixos que cal seguir per al funcionament i el desenvolupament dels programes i dels serveis. La constància 
en el compliment d’aquest sistema per al seguiment i l’avaluació dels programes és convenient per tal de 
garantir uns adequats instruments de revisió i actualització de les línies d’acció durant els anys de 
vigència d’aquest cicle d’activitats. 
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INFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓ    

 

 

Aquesta proposta sorgeix de la necessitat contínua de dissenyar i intentar millorar l’aplicació de les 
polítiques i programes que es despleguen d’aquest pla local, amb la voluntat de mantenir un nivell elevat 
de vigilància en l’aplicació quotidiana de tots els projectes i serveis que s’hi inclouen. Es tracta, en 
definitiva, d’incrementar, en la mesura del possible, el nivell d’anàlisi, autorevisió i eficàcia. 

De forma general, s’estructura el sistema d’avaluació en dos grans blocs lligats al seu origen d’actuació: 
avaluació interna i avaluació externa. L’avaluació interna comprèn, per una banda, l’avaluació estable i 
ordinària i, per l’altra, l’avaluació externa, és la que està subjecta als requisits de justificació. 

QUÈ s’avalua?QUÈ s’avalua?QUÈ s’avalua?QUÈ s’avalua?    

Pel que fa als objectes a avaluar, són els següents: cogestió de les activitats, motivació del grup de 
treball i socis impulsors del programa d’activitats, grau i component jove de les entitats implicades, 
satisfacció dels i les joves assistents, impacte a la ciutat, distribució de les activitats pel mapa 
territorial, qualitat i creativitat de les activitats. 

QUI avalua?QUI avalua?QUI avalua?QUI avalua?    

Pel que fa a les persones o entitats que avaluen el programa, són les següents: persones joves usuàries que 
en fan ús, instructors/-es, talleristes, ponents, entitats coorganitzadores, departaments municipals i 
institucions i equip de dinamització o equip de coordinació. Respecte a les persones responsables, la dels 
serveis és la responsable de l’equipament, i la dels programes és la responsable de la programació. 

El que es pretén és comptar amb tots els punts de vista de les persones que prenen part en un acte o 
activitat, tant des del punt de vista de la persona participant com de la persona o ens que coorganitza. 

QUAN s’avalua?QUAN s’avalua?QUAN s’avalua?QUAN s’avalua?    

La periodicitat de l’avaluació està fixada en funció de què s’avalua. Pel cicle “la ciutat a cau d’orella”, la 
revisió es porta a terme la segona quinzena de desembre. A partir del febrer, s’exposen pel nou cicke quin 
pot ser el grau d’implicació en el projecte i es plantegen possibles millores.  
 

Sistema Sistema Sistema Sistema d’indicadors:d’indicadors:d’indicadors:d’indicadors: 

- Nombre usuaris � número absolut 
- Edat / franges � % 
- Gènere � % 
- Nombre  d’activitats segons àmbits � gràfic de barres verticals amb quantitatiu 
- Grau de satisfacció dels usuaris�interval de l’1 al 5 
- Grau d’assoliment d’objectius�segons indicador programa 
- Grau de coorganització / cogestió de les activitats �nivells 1 a 5* 
- Fonts i canals de comunicació � % 
- Punts forts / Punts febles � camp descriptiu / dos columnes 
- Històric del programa � gràfica lineal 
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11111111....----    Més informació i inscripcionsMés informació i inscripcionsMés informació i inscripcionsMés informació i inscripcions    
 

http://llegendestgn.blogspot.com.es/ 
http://www.tarragonajove.org 
http://bibliotecatarragona.gencat.cat/ 

 


