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CREACIÓ D’UN CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT A RIELLS
I VIABREA
OBJECTIU
El projecte que es presenta a continuació pretén descriure la creació i el
desenvolupament del Consell Municipal de Joves de Riells i Viabrea, amb l’objectiu de
disposar d’un document marc que ha de permetre realitzar el seguiment i l’evolució
d’aquest òrgan de participació estable.
DESCRIPCIÓ
Des de l’Ajuntament de Riells i Viabrea es pretén, amb aquest projecte, donar
protagonisme als joves. Alhora pretén ser una continuïtat a una política de participació
ciutadana municipal que es va iniciar fa tres anys amb la creació del primer consell
d’infants municipal. El Consell d’infants pretenia donar veu als més petits del municipi
amb l’objectiu de començar a prendre consciència i fomentar el sentiment de
pertinença a un col·lectiu i a una comunitat.
A aquest projecte, el va seguir la creació del consell d’entitats. En que les entitats van
prendre protagonisme. L’objectiu va ser crear un espai de trobada on les entitats
poguessin crear sinèrgies de treball entre elles i amb el propi ajuntament.
Finalment es tanca el cercle amb la creació del Consell de Joves amb la voluntat de
vincular els més joves del municipi.
Des de l’àrea de joventut del municipi, i així també s’ha comentat en sessions del
consell d’entitats, la participació dels joves al municipi és escassa. Els motius són
diversos, però es poden destacar:
 Estructura territorial molta dispersa. Manca d’un nucli poblacional, estructura
territorial basada en la presència de moltes urbanitzacions. Aquest fet territorial
genera una manca d’identitat territorial que es trasllada en:
 Manca d’un sentiment de pertinença
 Manca d’espais de trobada que fomentin les sinèrgies de treball en diversos
col·lectius.
Cal tenir en compte, però que la participació dels joves és una qüestió clau per garantir
la subsistència i el creixement del sistema sociocultural i associatiu del poble, i és
especialment rellevant per estimular valors cívics i democràtics com són l’esperit crític,
el seguiment d’aquells temes de la política municipal que els hi afecten o la implicació
activa en els projectes de poble. La consecució d’una ciutadania crítica i proactiva és
la millor garantia de la futura salut democràtica del poble, i cal començar a estimular-la
des de les primeres edats.
Per altre banda, aquest segment de població precisa de polítiques específiques que
reconeguin la seva singularitat i posin al seu abast eines per a l’expressió i atenció
dels seus neguits, necessitats i projectes.
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Són diverses les entitats que han posat de manifest una preocupació per la manca de
partició juvenil en els seus projectes. També és rellevant el fet que a Riells i Viabrea no
existeix cap entitat gestionada des de i per als joves. La participació dels joves en
l’entramat sociocultural només s’aconseguirà des del respecte i reconeixement
de la seva especificitat com a col·lectiu i, sobretot, estimulant la seva autonomia
i responsabilitat envers l’entorn. En aquest sentit, aquest projecte vol impulsar un
Consell Municipal de Joves com una eina per millorar aquesta situació, les funcions
del qual seran:


Fer d’interlocutor vàlid entre l’Ajuntament i els joves de Riells i Viabrea.
Per això, cal que el Consell de Joves sigui capaç de fer de pont entre
l’Ajuntament i aquests col·lectiu.



Fer un seguiment de tots els temes que afecten directa o indirectament als
joves i adolescents del poble, per tal de posicionar-se i crear un espai de
debat ric i plural.



Donar suport a la realització de les activitats promogudes pels joves.



Promoure activitats i projectes propis que siguin d’interès dels joves i
adolescents.



Donar suport a la dinamització del teixit comunitari del poble.

ESTRUCTURA ORGÀNICA
El Consell Municipal de Joves està format per tots els joves del poble (de 12 a 18
anys). Es reuneix en Ple, com a mínim, 1 cop l’any, moment en què escull els seus
propis representants. Els representants s’escullen d’entre els alumnes de l’institut
públic municipal, i correspon a una ràtio de dos representants per aula, en excepció
d’un curs que en tindrà 3. Els càrrecs hauran de revalidar-se o renovar-se anualment
en Ple. Les funcions del Ple són el control de la Comissió Permanent i l’elecció dels
seus representants.
L’assemblea dels representants forma la Comissió Permanent, que serà el màxim
òrgan de representació del Consell Municipal de Joves. Es reunirà com a mínim un
cop al mes i les seves funcions són dirigir i dinamitzar el Consell Municipal de Joves,
proposar accions i estratègies concretes en matèria de política juvenil i fer
d’interlocutor entre els joves i l’Ajuntament. La Comissió Permanent podrà crear
comissions sectorials per la gestió d’accions específiques.
Per garantir una relació fluïda i constant entre la Comissió Permanent i els joves, la
Comissió, amb l’ajuda dels tècnics de l’Ajuntament, desenvoluparà múltiples sessions
de dinamització a l’aula, en horari lectiu. En aquestes sessions es treballaran els
temes que siguin d’interès dels joves i s’intentaran definir demandes concretes i el
màxim de consensuades possibles, que seran elevades a la Comissió Permanent per
al seu tractament.
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METODOLOGIA I FASES D’INTERVENCIÓ
El projecte s’emmarcarà en diverses fases, garantint sempre de les fases de qualsevol
procés de participació ciutadana:


Fase informativa



Fase de debat



Fase de retorn
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RECURSOS
Per poder desenvolupar aquest projecte, l’Ajuntament comptarà amb els següents
recursos:

COMUNICACIÓ
En qualsevol projecte de participació ciutadana, però sobretot en aquest tipus de
projecte que el que es pretén és fomentar el sentiment de pertinença, és
imprescindible realitzar un bon pla de comunicació. Per aquest motiu es plantegen
diverses actuacions:


L’institut posarà en coneixement als alumnes del projecte a principis de curs



Es crearà un espai al web municipal específic pel CMJ on s’hi penjarà tota la
documentació relacionada amb el CMJ: reglament, actes, fotografies, etc.



S’elaboraran vídeos de les sessions de presentació i de retorn que es farà
difusió pel canal propi de Youtube així com en d’altres mitjans de comunicació



S’elaboraran diverses noticies per part del tècnic de comunicació de
l’ajuntament que seran publicades no només al web municipal i les xarxes
socials, sinó també en diaris d’àmbit provincial.



Es farà difusió de la memòria que s’elaborarà al final de cada curs:
o Web municipal
o Xarxes socials



A través del diversos convenis de premsa que pugui tenir l’ajuntament es faran
difusió dels actes i activitats que es realitzin en el marc del CMJ. Es pretén,
sobretot, que un cop a l’any, a través del contracte amb la Selva TV es pugui
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fer difusió de les activitats que es desenvolupin a través del seu canal de
comunicació.
Per altre banda, les activitats i dinàmiques que siguin plantejades pels joves seran
degudament publicitades en els cartells mensuals de la programació de juvenil del
municipi. Igualment, aquells temes d’especial interès cultural, també seran publicats en
el quadríptic de programació trimestral que s’envia a totes les llars de Riells i Viabrea.
Ambdues programacions també seran publicades el web de l’Ajuntament.
Finalment, s’elaborarà una memòria fotogràfica i/o audiovisual de les dinàmiques,
tallers i activitats que es generin dins del marc del Consell Municipal de Joves
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Durant tot el curs la Tècnica de Joventut, el Dinamitzador Juvenil i el Tècnic de Cultura
faran un seguiment de les reunions, les activitats i l’estat d’implementació del projecte,
treballant colze a colze amb la Comissió Permanent. Alhora, s’han dissenyat els
següents indicadors d’avaluació que ajudaran a entendre la qualitat del projecte i el
seu impacte entre els joves i reorientar l’estratègia segons les necessitats que es vagin
identificant cada any.
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PRESSUPOST
Per poder desenvolupar aquest projecte s’estableix la següent necessitat econòmica:
CONCEPTE
Dinamitzador juvenil (a l’aula, al Centre Cultural, online, etcètera).
Material divers per la realització d’activitats a l’aula (papers, cartolines,
sobres, colors, tisores, etc.

DESPESA (IVA inclòs)
3.500 €
500 €

Producció activitats (concerts, activitats participatives, etcètera).

1.250 €

Assessorament empresa externa

1.850 €

Total

7.100 €
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE (1 ANY)

ANY 2019
GENE FEBR
R
ER
1

PRESENTACI
Ó
DE
SOL·LICITUD

2

APROVACIÓ
DEL
REGLAMENT
DEL CONSELL
MUNICIPAL
DE JOVES

3

PRESENTACI
Ó
DEL
CONSELL
MUINICIPAL
DE JOVES

4

FORMACIÓ
DELS
REPRESENTA
NTS
(COMISSIÓ
PERMANENT)

5

FASE
ANALÍTICA

6

FASE
DE
TREBALL
A
LES AULES

7

FASE
D’INTERVENCI
Ó

8

MEMÒRIA
I
ENTREGA
A
L’EQUIP
DE
GOVERN

9

JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
ANY 19

ANY 2020
MAR ABR
Ç
IL

MAI JUN JULI
G
Y
OL

AGO
ST

SETEMB OCTUB
RE
RE

NOVEMB DESEMB GENE FEBR
RE
RE
R
ER

MAR ABR
Ç
IL

MAI JUN JULI
G
Y
OL

AGO
ST

SETEMB OCTUB
RE
RE

9

10

