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Quan parlem de participació juvenil, cal ser conscients de l’amplitud del terme. Sovint, des
de joventut i des d’altres àrea, caiem en l’error de pensar que els i les joves no participen de
la vida pública i política d’un municipi. Errem, perquè els i les joves participen d’entitats, de
lleure, esportives, lúdiques…, que participen a actes del poble, en activitats organitzades per
l’Ajuntament, participen al carrer, utilitzant els parcs, zones verdes…

Per tant, des d’aquesta perspectiva, el que ens plantegem des de l’Ajuntament de la Vall d’en
Bas és incloure un altre sistema de participació; el pressupost participatiu de joventut. La
gent jove ha de poder participar no només d’una forma consultiva, sinó prenent decisions, i
la gent adulta, ha de concebre a les i les joves com a habitants en ple dret i amb plenes
facultats per a decidir qüestions que ens afecten a totes i a tots.

Es per això que proposem als i les joves del municipi de la Vall d’en Bas, formada per diversos
nuclis, decidir com s’inverteixen 3500€ del pressupost municipal, partida prevista en els
pressupostos ja des d’aquest any.

A més, afegir que la voluntat de l’Àrea de Joventut i Educació, i del propi Ajuntament és
treballar any rere any per anar augmentant aquesta partida, així com treballar perquè no
només els i les joves decideixin de manera participativa amb què dediquem diners, sinó que
es vagi extenent a la resta de franges d’edat dels i les habitants de la Vall d’en Bas.

1. D’on venim i on anem?
Enguany és el segon cop que l’Àrea de Joventut i Educació es planteja aquest projecte, però
d’experiències de participació amb joves n’hi ha des de fa uns anys. Fins al moment es
treballava a partir d’un Fòrum Jove. El Fòrum Jove és un procés participatiu de curta durada
on hi podien participar joves de tot el municipi ( els 7 nuclis que s’inclouen) per tal de donar
a conèixer la seva opinió en diferents àmbits. El Fòrum està destinat a joves d’entre 15 i 25
anys que viuen actualment a la Vall d’en Bas.
Després de l’experiència del pressupost participatiu, entenem que ens cal apropar-nos més
a les dinàmiques pròpies dels i les joves i entenem que, per una banda, ens cal enfocar-nos a
un grup d’edat més reduït i propiciar espais reals de decisió i gestió d’aquest pressupost, més
enllà de la presentació i execució de propostes concretes.

2. Objectius
Per tal de concretar la feina, els objectius que perseguim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilitzar als i les joves en la gestió de diners públics
Aprendre a liderar i a organitzar accions
Detectar necessitats i interessos de la població juvenil
Posar en valor les propostes i iniciatives dels i les joves pels i les joves
Enfortir el caràcter participatiu i democratitzador de l’Ajuntament
Fer més visible la transversalitat de les polítiques de joventut
Exercir la democràcia directa decidint com es distribueixen 3500€
Posar als i les joves al centre de tota acció
Democratitzar la societat

3. Participants
Hem intentat que hi participin joves de tots els pobles que formem la Vall. I així ha estat. En
total han passat per les reunions i formem el grup de whatsapp un total de 30 joves.
D’aquests 30, les trobades eren entre 10 i 15, per tant, de moment, estem contents amb la
resposta.

4. Què hem fet?

En un principi vam seguir el guió i vam començar amb les fases. La primera, la de difusió va
funcionar molt bé, la segona (reunió i directrius de treball) també va anar molt bé. La fase
de propostes, Ara mateix encara estaríem en la fase 3, que és la concreció i l’execució de les
propostes que van decidir. S’han anat realitzant més o menys totes sense excepció amb un
resultat satisfactori.
En finalitzar l’any, i aprofitar perquè és any de redacció i presentació del nou pla local de
joventut, vam aprofitar per fer una reunió del pla local i per a fer la valoració de les activitats.
(el grup de joves participant és el mateix)

Aquest projecte va començar prou bé, tenim un grup de joves més o menys actiu en funció
de l’època de l’any i també de l’activitat que realitzem... Igualment, pensem que el projecte
de participació ciutadana és necessari seguir dedicant esforços i temps. Aquest vol intentar,
més que generar propostes i accions reals, fer pedagogia de la participació. Que s’entengui
que volem construir un municipi implicat.

5. Propostes:
La fase 3 és la concreció de les propostes que han anat treballat i parlant. Segons preveiem,
i per com va anar l’any passat, les activitats seran de continuïtat. Val a dir que les que van
proposar van anar molt i molt bé.
La sortida a Port Aventura va ser un èxit (difícil que no ho fos).
El torneig de Volei també va ser un èxit encara que els i les joves van comentar que hi faltava
gent de la pròpia vall, s’hi van apuntar pocs equips locals.
El cinema a la fresca també és un acte que funciona sol. Si que en algun moment ha sortit el
tema de fer pelis més “juvenils” però també entenen que cal pensar en tots els públics.
L’Escape Room es va organitzar dins la fira de la Dalla i va ser un èxit total.

ACCIÓ
Anada a Port Aventura
Torneig de Volei
Cinema a la Fresca
Escape Room
TOTAL

COST ARPOXIMAT
1800€
400€
400€
900€
3500€

Com es pot comprovar, vam també fer servir la dinàmica engegada per aprofitar i fer una
trobada pel parlar sobre el pla local de joventut, que, enguany, s’ha de fer nou.

6. Material difusió i enllaç

ENLLAÇ VÍDEO PROMOCIONAL REUNIÓ PLA LOCAL

ENLLAÇ ANUNCI WEB SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

