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Projecte: ÀNGELS DE NIT 
 
1- Introducció  
 
Els Àngels de nit són uns personatges nocturns que pretenen introduir “instants” 
reflexius en les conductes que es duen a terme en els espais d’oci nocturn ja sigui a 
nivell de malalties de transmissió sexual, abús dels consums d’alcohol i altres 
drogues,... amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables tant en els consums, com 
en les conductes sexuals dels usuaris dels espais d’oci nocturn. 
 
2- Antecedents 
 
El 2014 el consell comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa,  va sorgir la idea de 
tornar a recuperar els àngels de nit, un projecte que s’havia deixat de treballar des del 
Consell comarcal l’any 2009, degut a les retallades econòmiques. 
El mateix 2014 la ciutat de Manresa s’adhereix al projecte Nits Q promogut des de 
l’agència catalana de salut pública de la generalitat de Catalunya. Un dels objectius de 
treball que planteja aquesta plataforma, es crear un grup de joves per tal de fomentar 
hàbits saludables entre la població juvenil intervenint als diferents locals d’oci nocturn. 
Al llarg del 2014, 2015  i 2016 s’han realitzat sortides a comarca, i a Manresa.  
El 2014 un total de 3 sortides, el 2015 un total de 8 sortides i el 2016 un total de 7 
sortides. 
A continuació s’especifica les taules de les sortides i el material repartit: 
 
2014 

DIA ACTE MUNICIPI ESPAIS N. ÀNGELS 
MATERIAL 

PRESERVATIUS AIGÜES GALETES ALTRES 

Dissabte 23 de juny St Joan Artés plaça 14 450   450 

Divendres 30 agost Festa Major MAnresa 
Carrers i places de festa 

major 
14 500 

100  500 

Dissabte 1 de 

setembre 
Festa major Manresa 

Carrers i places de festa 

major 
14 500 

  500 

Dissabte 30 d’octubre castanyada Manresa Locals oci nocturn 8 250    

Dissabte 29 de 

novembre 

Dia mundial contra la 

sida 
MAnresa Locals d’oci nocturn 8 250 

   

sumatori    58 1950   1450 
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2015 

DIA ACTE MUNICIPI ESPAIS N. ÀNGELS 
MATERIAL 

PRESERVATIUS AIGÜES GALETES ALTRES 

Dissabte 14 de febrer Carnestoltes Sallent Carrers del municipi 10 450 200 200 450 

Dissabte 13 de juny  Festa Major Castellgalí Pavelló d’esports 5 300 50     

Dissabte 27 de juny  Nit d'Estiu Manresa 
carrers del municipi/locals 

d'oci nocturn 
8 250 

    300 

Dissabte 10 de juliol 

Concert jove festa 

major estiu 

Sant Vicenç de 

Castellet Plaça 11 de setembre  
8 250 

60     

Dissabte 28 d'agost Festa Major Manresa Places i espais públics 9 500 210 100 450 

dissabte 29 d'agost Festa Major Manresa Places i espais públics 7 500 200 100 300 

Dissabte 28 de 

novembre  

Dia mundial de la 

lluita contra la SIDA Manresa Locasl privats d'oci nocturn 5 200     150 

Dissabte 28 de 

novembre  

Dia mundial de la 

lluita contra la SIDA Súria Locasl privats d'oci nocturn 10 350     250 

SUMATORI        62 2800 720 400 1900 

 

2016 

DIA ACTE MUNICIPI ESPAIS N. ÀNGELS 
MATERIAL 

PRESERVATIUS AIGÜES GALETES ALTRES 

Dissabte 6 de febrer Carnestoltes Sallent Carrers del municipi 12 450 200 200 450 

Divendres 24 de juny  Festa Major 
Sant Joan de 

Vilatorrada 
Carrers municipi 8 300 

50     

Dissabte 27 de juny  Nit d'Estiu Manresa 
carrers del municipi/locals 

d'oci nocturn 
8 250 

    300 

Dissabte 2 de juliol  Manrusionica 
Manresa 

Carrers i place smunicipi 
8 250 

60     

Divendres 26 d'agost Festa Major Manresa Places i espais públics 9 500 210 100 450 

dissabte 27 d'agost Festa Major Manresa Places i espais públics 7 500 200 100 300 

Dissabte 14 d’octubre 

Concert jove festa 

Every night 

Sant Fruitós de 

Bages Pavelló esportiu 
8 250 

60    

SUMATORI        62 2800 720 400 1900 
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3- Objectius 
 
3.1.- Objectiu estratègic 
 
Fomentar els hàbits saludables tant en els consums, com en les conductes sexuals i 
relacionals entre els usuaris dels espais d’oci nocturn. 
 
3.2.- Objectius operatius 
 

 Millorar la informació sobre malalties de transmissió sexual i embarassos no 
desitjats entre els usuaris dels espais  d’oci nocturn. 

 Millorar la  informació sobre els consums responsables entre els usuaris dels 
espais  d’oci nocturn. 

 Conscienciar de les relacions i vinculacions que es duen a terme en els 
moments d’oci nocturn. 

 Formar joves (figurants d’Àngels) en aspectes de consum responsable i de 
malalties de transmissió sexual i d’embarassos no desitjats. 

 Establir una xarxa comarcal de joves d’intervenció en espais d’oci nocturn. 
 
4- Metodologia 

Fins a dia d’avui (desembre del 2016) treballem aquest projecte coordinadament 
l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i Ascandol Cultural, una 
entitat vinculada al CFGS d’animació socio cultural i turística de l’Institut Guillem Catà 
del municipi de Manresa. 
Aquesta coordinació funciona sempre i quan algun dels joves que conformen Ascandol 
es vinculin de manera activa al projecte, ja que son ells els encarregats de garantir el 
nombre d’àngels per cadascuna de les sortides previstes, i de gestionar les 
gratificacions (30€ per persona per cadascuna de les sortides) i els quilometratges 
(punt de sortida Manresa).  
La gestió econòmica ha estat un dels aspectes que cada sortida genera més conflicte. 
Per tant després de tres anys de funcionament ens estem plantejant  la necessitat d’un 
nou model de gestió , així com  possibilitar que nous col·lectius de joves puguin també 
fer d’àngels de nit, ja que  fins ara tots els joves que intervenien fent d’àngels 
provenien del cicle formatiu de grau superior d’animació sociocultural.  
 
Com a propostes de futur ens plantegem: 
Per tal de poder fer una obertura del programa i desenvolupar la gestió d’aquest és fa 
necessari que existeixi la figura d’un dinamitzador que s’encarregui de la recerca de 
nous joves i també de la gestió i acompanyament d’aquests joves en les diverses  
intervencions.   
També s’ha valorat la possibilitat de vincular el projecte a l’Oficina jove del Bages i 
concretament oferir-ho com un servei de l’assessoria de drogodependències, que ja 
funciona a nivell comarcal. 
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A finals del 2016 hem realitzat una formació (4 mòduls formatius que s’espeficiquen 
tot seguit) dins del marc del CFGS d’Integració Social tot i que es va convidar a  
l’assistència d’aquesta formació a joves del CFGS d’Animació Socio Cultural i turística. 
Aquest CF nou també s’ofereix des del Guillem Catà per tant doncs la possibilitat de 
participació dels alumnes d’ASCT era fàcil i possible.  La formació del 2016 va comptar 
doncs amb la participació d’alumnes d’Integració i d’un grup de 4 persones d’ASCT. 
 

5. Els  Àngels 

5.1.- Formació dels àngels (total hores formatives: 12 hores) 

Per tal de poder realitzar les intervencions a la nit, cal que els joves rebin un mínim de 
formació per tal de garantir una intervenció de qualitat i una informació fiable als 
diferents usuaris dels espais d’oci nocturn. 
La formació s’estructura de la següent manera: 
 Formació en consums: En aquest apartat es vol donar informació sobre les 
tipologies de substàncies estupefaents, els efectes del seu consum, etc... i també es fa 
referència al consum d’alcohol (6 hores) 
 Formació en sexualitat i afectivitat: En aquest apartat es vol fer una pinzellada  
a les malalties de transmissió sexual, però sobretot donar eines i estratègies per 
intervenir a la nit en aspectes relacionats amb la sexualitat. (4 hores) 
 Formació en homofòbia: En aquesta formació es vol fer èmfasi de com 
comunicar-se amb els joves que estan de festa, com intervenir, etc...(2 hores) 
 
Aquesta formació també s’ha anat adaptant a les necessitats específiques dels CF als 
que s’adreça. Els dos primers anys de projecte, tal i com hem comentat,  la formació 
s’havia inclòs dins les classes dels alumnes d’animació sociocultural, essent d’un total 
de 20 hores.  
 
En el moment en que es va realitzar demanada per part del CFGS d’Integració Social 
aquesta s’ha obert. Tot i aquest canvi es valora la possibilitat d’obrir-la encara més per 
tal de fomentar i possibilitar la participació de nous públics. 
 
No tots els alumnes que participen de la formació acaben actuant com a àngels de nit 
però aquest fet no suposa cap problema per a la gestió del programa.  
 
5.2 Identificació dels àngels 
 
Per tal de facilitar la seva intervenció i, al mateix temps el coneixement i 
reconeixement de les figures entre la població diana, es facilitaran unes 
samarretes/dessuadores de color blau elèctric que faran ressaltar les figures entre la 
multitud.  
 
Cal dir, que en un principi els àngels anaven amb uns abrics de color negre, però es va 
valorar que per ser més propers als joves seria millor fer unes samarretes/sudaderes. 
La nova imatge dels àngels va ser dissenyada per una alumne del cicle formatiu. 
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5.3 Incentiu econòmic 
 
Els joves que intervenen com a Àngels reben un incentiu econòmic per tal de fer front 
a les despeses que el programa els pugui ocasionar principalment referent als 
desplaçaments. S’establirà un comú de 30€ per Àngel i sortida i el quilometratge per 
aquelles persones que poden a disposició del programa el seu cotxe en aquelles 
sortides que impliquen desplaçament.  
Es fa signar un contracte de compromisos entre les administracions implicades i els 
joves figurants. 
 
5.4 Repartiment de material 

De cara al 2016 vam crear el kit dels plaers.  
Aquest consisteix en un targeter on a dins hi poden trobar: 

-  la tarja de l’Oficina jove del Bages 
-  un preservatiu 
- la regleta d’alcoholèmia.  

 
En les sortides de fora de la ciutat de Manresa s’ha mantingut el targeter però aquest 
s’ha adaptat a cada realitat.  
 

6-  Sortides previstes 2017 

A Manresa:  
- 2 sortides per Festa major de Manresa 
- 1 sortida per Manrusiònica 
- 1 sortida pel dia mundial contra la Sida (enguany aquesta no s’ha dut a terme ja 

que va quedar solapada en mig d ela formació que es duia a terme)  
  
A nivell de Comarca:  

- 1 Carnestoltes de Sallent 

- 1 Festa Major Sant Joan de Vilatorrada 

- 3 festes a demanda  

 



   

6 
 

 

 Pressupost del projecte 

Despeses 

concepte import 

Gestió del programa 1.000  

Incentius joves (sortides mensuals a 

Manresa) (10 joves/8 sortides) 

2.400 

Incentius joves (sortida festa major 

Manresa) (2 sortides/15 joves) 

900 

Incentius joves sortides comarca 

(5 sortides/8 joves) 

1.200 

Assegurança anual 250 

Formació 900 

3.000 Kit plaers 2.000 

imprevistos 250 

total 8.900 

 

Ingressos  

concepte import 

Aportació consell comarcal del Bages 2.000 

Aportació Ajuntament de Manresa 5.500 

Ajuntament de comarca on es faci la 

intervenció (200x5) 

1.000 

Subdirecció General Drogodependències  400 euros (formació en consums) 

total 8.900 
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7- Valoració  

  Preguntes d'avaluació Com recollirem la informació Quan recollirem la informació 

Necessitats  Hem dut a terme una bona diagnosi de detecció de les 

necessitats? 

 A través d’espais formalitzats d’anàlisi on hi participin 

professionals de diversos àmbits relacionats amb el tema 

que ens ocupa 

 En el moment de plantejar-nos el disseny  

 Hem tingut en compte tant les necessitats dels joves com 

les dels professionals implicats? 

 A través d’espais formalitzats d’anàlisi on hi participin 

professionals de diversos àmbits relacionats amb el tema 

que ens ocupa 

 En el moment de plantejar-nos el disseny  

Disseny Hem tingut en compte els diferents aspectes relacionats 

amb la intervenció nocturna en espais d’oci? 

 A través d’espais formalitzats d’anàlisi on hi participin 

professionals de diversos àmbits relacionats amb el tema 

que ens ocupa  

En el moment de plantejar-nos la implementació de les 

activitats 

 Hem tingut en compte als diversos espais  nocturns 

freqüentats en més mesura pels joves del Bages 

  A través d’espais formalitzats d’anàlisi on hi participin 

professionals de diversos àmbits relacionats amb el tema 

valorant el paper que juguen cadascun d’ells.  

Mentre duem a terme la implementació del programa. 

Implementació  Hem tingut en compte, en la mesura del possible el major 

nombre d’imprevistos?  

 

 Mitjançant reunions tècniques formalitzades  Mentre es duen a terme les activitats (mitjans i final del 

projecte). 

Les formacions han estat útils per a la intervenció  Coordinació amb els àngels Un cop finalitzada la intervenció 

S’han desenvolupat les activitats tal i com havíem previst?  Mitjançant reunions tècniques formalitzades  Un cop finalitzada cadascuna de les activitats  

Impacte Les  accions han estat rebudes positivament pels joves 

usuaris dels espais? 

Reunions de coordinació amb els Àngels Un cop finalitzada cadascuna de les activitats  

S’han pogut dur a terme les accions previstes en cadascun 

dels espais? 

Reunions de coordinació amb els Àngels Un cop finalitzada cadascuna de les activitats 

Els  joves figurants d’Àngels repeteixen les intervencions  Reunions de coordinació tècnica amb els àngels Un cop finalitzades cadascuna de les intervencions 


