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Objectiu  

Portar a terme un procés participatiu en el que els joves siguin els protagonistes, en la 
definició del nou Pla local de Joventut pel 2020/2023. 

Descripció (que volem fer) 

El procés participatiu forma part d’un projecte més ampli, que és la redacció del Pla local de 
joventut, en el que s’inclou la realització d’una diagnosi i mapa de recursos com el mateix 
redactat del document.  

El projecte que a continuació presentem és el propi procés participatiu, necessari i 
considerem imprescindible per arribar al document final, ja que és la manera de poder 
recollir la veu i elaborar propostes amb els protagonistes del pla, els joves del municipi. 

A més a més no es parteix de zero, sinó del pla local de joventut encara vigent (2016/2019) i 
dels espais de treball i projectes en que ja estan treballant l’àrea de joventut, i en les quals 
es recolzarà aquest procés per a poder anar més enllà. 

Un dels aspectes importants i innovadors d’aquest projecte, és la festa o trobada de retorn 
que es prepararà amb els mateixos joves. Coincidint amb la celebració dels 25 anys del casal 
de joves, s’organitzarà un acte de trobada i festiu amb els participants al casal durant 
aquests anys, en el que es vol, per un costat recuperar i reviure el sentiment d’identitat i 
vivències dels participants dels primers anys del casal, i que aquest, com actuals o futurs 
pares i mares, coneguin els serveis i recursos de l’àrea de joventut i les línies del pla local.  
Amb aquesta acció es pretén, no tant sols fer la devolució del treballat en el procés 
participatiu, sinó recuperar la imatge i vincle que havia existint de la població amb el casal de 
joves, servei que actualment està molt estigmatitzat.  

A partir d’aquest plantejament, el que es vol fer té els següents objectius: 

Objectius de contingut: 

- recollir la veu i la mirada de les persones joves i dels i de les professionals que 
treballen amb i per elles. 

- identificar les motivacions i necessitats entorn els diferents àmbits que afecten la 
vida de les persones joves. 

- actualitzar les línies d’acció del futur Pla local de joventut.  

- organitzar la trobada de retorn del pla local i de retrobada d’antics participants del 
casal de joves. 

Objectius de procés: 

- reconèixer i exercir el dret de les persones joves a ser i prendre part com a subjecte 
actiu d’allò que les afecta. 

- reforçar els vincles entre els diferents agents que impulsen i desenvolupen les 
polítiques de joventut del municipi. 
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- contribuir a trencar amb l’estigmatització actual del servei casal de joves, per a que 
sigui considerat un recurs per a les famílies dels actuals usuaris potencials.  

 

Metodologia (Com ho farem? Les fases del procés) 

El procés participatiu tindrà les següents fases: 

Fase 1.- Establiment de les bases polític-metodològiques del procés participatiu. 

Fase 2.- Actualització de la diagnosi  

Fase 3.- Actualització de les línies d’acció del futur PLJ 

Fase 4.- Retorn i tancament del procés 

 

Fase 1.- Establiment de les bases polític-metodològiques del procés participatiu 

En un primer moment del procés, és necessari consensuar amb la cooperativa i l’equip tècnic 
i polític de l’Àrea de joventut el marc de col·laboració. Aquesta fase ja ha estat realitzada, pel 
que podem parlar d’objectius definits, i sobretot de la metodologia que es portarà a terme 
en les següents fases, per ajustar-se als recursos i serveis existents, i a les oportunitats que 
han anat sorgint, com la celebració dels 25 anys del casal. 

A més a més, aquesta primera fase ha servit per:  

- Ajustar el calendari del procés al calendari electoral del municipi, per tal de treure el 
màxim rendiment de cada fase del treball. 

- Establir els canals que facilitin l’accés a la informació, tant pels joves com pels 
diferents professionals implicats. 

- Conèixer la disponibilitat de l’equip de joventut per la dinamització de les 
convocatòries i accions plantejades. 

-  Pactar les funcions i el paper dels professionals provinents de la cooperativa 
Marges. 

En aquesta primera fase, s’ha motivat la creació d’un Grup de seguiment Mixt (grup motor), 
format per professionals i algunes persones joves clau, amb qui contrastar i validar l’evolució 
del procés.  

 

 

Fase 2.- Actualització de la diagnosi 

A aquesta fase d’actualització de la diagnosi, hi ha una part més tècnica, que no s’inclou en 
el procés participatiu, d’actualitzar les dades quantitatives i demogràgiques.  
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Aquesta informació es complementa amb l’identificació d’oportunitats, problemàtiques, 
inquietuds i motivacions de les persones joves. A més a més, per plantejar possibles mesures 
adreçades a donar-hi resposta, és important conèixer de quins recursos disposa el municipi, 
englobant en aquests, equipaments, serveis, projectes i activitats bé impulsades per 
l’ajuntament, bé impulsades per part d’aquests agents socials del territori. 

Per l’elaboració d’aquest mapa de recursos no es parteix de zero, ja que es pot agafar de 
referència el dibuixat en el procés de definició del PLJ encara vigent.  Es contrastarà la 
informació amb la vigent actualment. 

I com informació qualitativa, ja la pròpia que s’extraurà amb el procés participatiu, consisteix 
en incorporar les mirades, veus i percepcions de joves, professionals tècnics i representants 
polítics entorn la realitat juvenil, i a partir d’aquestes, identificar les principals inquietuds i 
motivacions a que caldria donar resposta. 

La metodologia d’aquesta fase, per tal de permetre recollir visions amb profunditat, com 
adaptar-nos al màxim l’espectre de perfils que puguin aportar la seva visió al procés, 
combinarà: 

- entrevistes individuals a agents clau: 5 entrevistes, entre elles al responsable actual 

de joventut, la responsable del PCI, i a la cap de l’àrea d’atenció a les persones.  

- entrevistes o sessions de treball grupals: amb els monitors i tècnics de l’àrea de 

joventut amb el regidor i una altre amb altres professionals tècnics de diferents 

àrees. 

- sessions de treball amb entitats o serveis : concretament es faran 10 entrevistes a: 

- entitats com el casino castellarenc 

- entitats esportives amb participació de joves com el korfball, l’aro futbol, 

twirling...,  

- l’associació d’empresaris i l’associació de bars i oci nocturn 

- l’equip directiu de l’institut 

- Una sessió de treball específica es farà amb els joves de l’IES, aprofitant 

l’espai Àgora jove que cada curs organitza l’àrea de joventut a l’institut 

durant tot un dia.  A aquest espai, a través de dinàmiques, es treballant 

temes en concret que hagin sorgit a la diagnosi, per a recollir la visió dels i 

les joves. 

A aquesta segona fase del procés es farà la segona convocatòria del Grup motor, a on serà 
molt important la dinamització que faci el propi equip de joventut, els que conèixer i poden 
motivar, des del vincle als joves del municipi i representants d’entitats.  El grup motor es 
dinamitzarà a través d’un taller presencial, a on se’ls aproparà informació sobre els serveis, 
projectes i accions que s’adrecen a ells i elles, per a rebre la seva valoració.  La metodologia 
serà a través d’una metàfora realitzada amb eines de facilitació visual, des del que es 
motivarà el debat i la recollida de reflexions i idees. 
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És important entre les entrevistes i les sessions de treball grupals, el contacte amb les 
entitats esportives amb les que es comparteix amb joventut i els joves el pavelló, i entre els 
que hi ha sovint problemes de relació i convivència. La importància tant és per a poder fer un 
acostament, conèixer les diferents visions, i veure com d’aquesta tensió pot sorgir una 
oportunitat de millora.  

A aquesta fase, s’aprofitarà el contacte i la dinamització del grup motor, per a detectar les 
persones claus per a organitzar un altre grup motor, en aquest cas per a l’organització de la 
festa de retorn del PLJ, dintre la celebració del 25è aniversari del Casal de joves.  

 

Per a complementar la diagnosi qualitativa, i arribar a més referents i joves, els referents de 
la cooperativa aprofitaran festes o activitats del poble per tal de poder veure dinàmiques, i 
parlar directament amb joves participants a les activitats. 

 

D’aquesta fase era pròpia la sessió de treball amb representants polítics, però degut al 
calendari electoral, s’ha decidit, i així s’ha explicat als actuals representants polítics, 
traslladar-la al mes de setembre. Si que s’ha informat i pactat el procés i calendari a la 
corresponent comissió informativa. 

 

Fase 3.- Actualització de les línies d’acció del futur PLJ 

A partir de la informació i les aportacions rebudes respecte la realitat juvenil de Castell-Platja 
d’Aro, s’enceta una nova fase en la qual dibuixar les futures línies d’acció del nou PLJ. 

Tenint en compte que hi ha encara vigent l’actual PLJ, s’agafaran com a punt de partida les 
línies recollides en aquest per tal de revisar, incorporar o modificar les accions que calgui, en 
funció de les necessitats i oportunitats detectades a la fase anterior. 

Aquestes línies d’acció serviran de base perquè l’Àrea de joventut, de manera transversal 
amb la resta d’àrees del consistori, acabi d’elaborar el futur Pla Local de Joventut 
desenvolupant cadascuna de les línies i dotant-les d’una partida econòmica específica per 
dur-les a terme.  

Per a portar a terme la fase es celebrarà: 

- sessió de treball amb professionals tècnics de diferents àmbits 

- sessió de treball amb l’àrea de joventut i el regidor 

- i es valorarà si convocar el grup de motor per a contrastar o enriquir les línies 
d’acció del futur PLJ, 

 

Fase 4.- Retorn i tancament del procés 
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Un cop actualitzada la diagnosi qualitativa i les línies d’acció del futur PLJ, es planteja 
realitzar una sessió de retorn oberta a totes les persones participants i d’altres que s’hi 
vulguin sumar, per tal de fer una devolució del procés desenvolupat i de les idees força que 
han sorgit tant a la diagnosi com al pla d’acció. 

En la fase 1, s’ha vist com una oportunitat fer aquesta sessió de retorn oberta coincidint amb 
la celebració del 25è aniversari del casal de joves.  Així, com hem anat exposant en les 
diferents fases del projecte, es crearà un segon grup motor per a la preparació de la 
festa/trobada de retorn, a on s’invitaràn a persones que han participat en diferents 
moments en el casal de joves del municipi. Els objectius d’aquesta trobada són: 

- celebrar el 25 è aniversari del casal de joves, com a pretex per a reunir diferents 
persones del municipi que han passat pel servei. 

- recuperar el vincle i la visió que ha existint en quan al casal de joves al municipi, 
com a referent important per a determinades persones en el seu desenvolupament, 
per a que els seus usuaris, actuals pares de potencials participants al casal, recuperin 
la confiança per a motivar als seus fills a participar dels serveis de joventut.  

-  fer la devolució del PLJ, tant les línies, la diagnosi com el procés. 

- teixir comunitat posant al centre a les actuals persones joves del municipi. 

Per a fer la recollida i retorn del procés, durant el procés participatius, s’elaborarà un vídeo, 
per a que al final del procés es pugui disposar d’aquesta eina gràfica, com a instrument 
d’informació i sobretot per a traslladar la part més vivencial de tot el procés.  

Aquest vídeo es projectarà en la festa/trobada de retorn. 

 

Recursos (Amb quins recursos humans i materials ho 
farem?) 

Recursos humans: 

- la contractació de la cooperativa Marges 

- El personal tècnic i monitors de joventut 

- de manera puntual a altres professionals de l’ajuntament 

- empresa per a l’elaboració del vídeo 

Recursos materials: 

- material fungible per a la dinamització de les reunions de treball. 

- els necessaris per a la celebració de la trobada/festa. 
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- cartells i material de difusió elaborat per expressament per l’àrea de comunicació de 
l’Ajuntament. No sempre serà imprès, sinó per a utilitzar-lo per les xarxes. 

 

Comunicació (Com ho explicarem? El pla de comunicació 
, retorn... 

Les eines bàsiques de comunicació del projecte, per a tenir el contacte amb els joves i 
participants seran les xarxes que actualment ja te joventut actives, el whatsapp i les trucades 
i trobades directes dels referents de joventut amb els joves del municipi, a través del vincle 
que ja tenen. 

https://www.facebook.com/pijplatjadaro/ 

https://www.instagram.com/joventutplatjadaro/ 

Això es complementarà amb: 

- la presència física amb material i de les persones que estan en el procés participatiu en les 
activitats i festes del poble que es portin a terme durant els mesos, com ara Sant Jordi i la 
festa de pasqüetes. 

El procés participatiu, també s’anirà informant a la web del ciutadà, com a procés 
participatiu obert en l’apartat de participació ciutadana. 

Com a retorn, els esforços es posen el la festa/trobada de celebració del 25è aniversari del 
casal de joves, a on es convidarà a tots els participants dels diferents anys. 

 
Calendari 

 Feb Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov 

Fase 1           

Fase 2           

Fase 3            

Fase 4           

seguiment           

 

 

Pressupost 

https://www.facebook.com/pijplatjadaro/
https://www.instagram.com/joventutplatjadaro/


 

 

 

 

8 

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro . C/ Mossen cinto verdaguer núm.42  17250 Platja d’Aro (Girona) 
T 972 817 284 . ajuntament@platjadaro.com 

 

 

Seguiment i avaluació 

Per a fer seguiment del procés es contemplen trobades periòdiques entre la cooperativa i les 
persones referents de l’àrea de joventut, per tal de validar el procés, orientar el contingut i 
la metodologia i per el seguiment i l’avaluació. 

Es farà un registre de les persones/entitats que es convoquen i les que acaben assistint a les 
trobades. 


