JOVE PARTICIPA: ASSEMBLEA DE JOVES DE RIPOLL 2017
LA TEVA DECISIÓ ÉS CLAU!
El document que es presenta a continuació és la memòria-resum d’execució del projecte «Assemblea de
joves de Ripoll 2017». En aquest informe s'hi plasma la forma com s’han executat les activitats portades a
terme, mitjançant una descripció i una valoració de les diferents actuacions realitzades, així com també una
avaluació de l'assoliment dels objectius plantejats inicialment, a través dels indicadors i criteris d'avaluació.
Cal destacar que aquesta informació s'ha extret a partir de dades qualitatives i quantitatives, que s'han anat
recollint al llarg de tot el procés, i que s'ha incorporat en tot moment la visió dels i les joves del municipi.
S’ha escollit aquest sistema d’avaluació perquè s’ha cregut que era el més indicat per tal de portar a terme
una valoració complerta, tant del projecte de participació a nivell global, com de cadascuna de les
actuacions plantejades.
En aquest sentit, també és important destacar que ha estat indispensable planificar l'avaluació del projecte
des d’un inici, per tal de generar informació útil a l’hora de re-orientat les diferents actuacions portades a
terme. És per això que s’ha apostat per quatre períodes d’avaluació: Avaluació inicial, avaluació continuada,
avaluació final i avaluació diferida.
Aquest projecte de participació juvenil al municipi de Ripoll va néixer l’any 2017 amb l’objectiu d’implicar
els i les joves en el dia a dia de la vila, així com també en les seves activitats socials, culturals, esportives,
etc., i alhora amb la voluntat de potenciar mecanismes efectius de participació ciutadana que permetin
implicar aquest col·lectiu en la presa de decisions, ja que creiem que és la millor manera per tal de portar a
terme una participació efectiva i fer que els nois i noies en siguin els protagonistes.
A continuació es fa una explicació i avaluació de les fases de les que ha constat el projecte, fent especial
incís en les diferents actuacions que s'han portat a terme:
1. Fase de difusió
Durant la fase de difusió s'ha realitzat un treball exhaustiu per tal de donar a conèixer el nou projecte de
participació juvenil i l'Assemblea Jove de Ripoll, és per això que s'han portat a terme diferents actuacions,
per tal d'arribar a tot el col·lectiu de joves del municipi, explicar-los el projecte i animar-los a presentar les
seves propostes d’activitats.
En aquest sentit, i tenint en compte que és la primera edició del projecte, la valoració és molt positiva, ja
que després d’aquesta fase de difusió s’han recollit un total de 31 propostes, de les quals un cop agrupades
per temàtiques i tipologia d’activitats, n’han passat 19 a l’Assemblea Jove.
Les principals actuacions que s´han portat a terme en la fase de difusió han estat:
 Realització d'un espot publicitari: Aquesta actuació ha consistit en l'elaboració d'un espot
publicitari, amb l'objectiu de convocar a tots els i les joves de Ripoll a l'Assemblea Jove. Per tal de
realitzar-lo s'ha demanat la implicació de diferents col·lectius, entitats juvenils i joves a títol
individual que han animat a la participació en l'activitat a través de diferents frases i fotografies o
vídeos. Malgrat que finalment no hi han pogut participar tots els i les joves que teníem previst que
hi participessin, la valoració d'aquesta actuació és molt positiva, ja que ha permès fer una molt
bona difusió de l'activitat i del projecte global, i alhora ha donat visibilitat a la feina que fan els





diferents col·lectius juvenils del municipi. En total a l’espot, anomenat «Una última cosa» hi han
participat més de 30 joves del municipi i d’associacions i entitats tan variades com la Comissió de
Festes, el col·lectiu que organitza la LAN Party de Ripoll, els Grallers, l’Esbart o una jove promesa de
la cançó, tots ells i elles joves actius del municipi.
Passa classes als centres d'educació secundària: Durant el mes de maig del 2018 s'ha realitzat un
passa classes a totes les aules d'ESO de l'INS Abat Oliba i de l'Escola Vedruna, on s'ha explicat el
projecte, s'ha mostrat l'espot publicitari, s'ha presentat el projecte d'Assemblea Jove i s'ha animat
els i les joves a participar-hi. En aquest mateix espai, d'uns 15 minuts de durada aproximadament,
també s'han repartit els cartells i les butlletes de propostes per tal que els nois i noies les omplissin i
les dipositessin a les diferents urnes distribuïdes pel municipi. La valoració d'aquesta actuació ha
estat molt positiva, ja que ha permès fer una molt bona difusió i explicar el projecte a tots els nois i
noies d'entre 12 i 18 anys del municipi de Ripoll.
Butlletes per fer les propostes: Per tal de fer les propostes d'activitats per l'Assemblea Jove s'ha
elaborat una butlleta física i una altra de virtual, que els i les joves han omplert i enviat per correu
electrònic o deixat a les urnes distribuïdes pel municipi (als centres educatius, als equipaments
culturals i esportius, al casal de joves, etc.). La valoració d'aquesta actuació ha estat positiva, ja que
ha permès recollir un total de 31 propostes (22 de les quals presencials i 9 on line), adaptant-nos als
diferents ritmes i necessitats dels i les joves del municipi. En aquest sentit, de cara a futures
ocasions, potser estaria bé treballar més la difusió entre el col·lectiu de joves més grans de 18-20
anys, ja que malgrat la difusió feta a través de xarxes socials i dels mitjans de comunicació locals i
comarcals, és la franja d'edat que més ha costat que participés en l'Assemblea Jove de Ripoll, tant a
nivell de presentació de propostes com de presència en les votacions.

2. Fase d'execució: Assemblea Jove de Ripoll
L'Assemblea Jove de Ripoll s'ha portat a terme el divendres 25 de maig de 2018 al Casal de joves El Galliner.
En aquest espai s'han fet les presentacions de les 19 activitats i propostes dels i les joves del municipi, i
també s'ha fet una primera fase de votació presencial. Un cop finalitzada la primera fase de votació se n’ha
plantejat una on line, per tal de poder arribar a un major nombre de joves.
La jornada doncs, s'ha portat a terme en tres actuacions diferenciades entre sí:
 Presentació de les propostes: En aquest primer moment de l'Assemblea Jove, els nois i noies han fet
la presentació de les pròpies propostes presentades en les butlletes físiques i telemàtiques, tot
explicant-les detalladament per tal que la resta de joves es facin a la idea de l'activitat. Cada jove ha
disposat de 5 minuts i d'un suport audiovisual per tal de presentar la seva proposta i d'aquesta
manera “convèncer” a la resta que era la proposta a votar. Aquesta actuació que ha tingut una
durada d'unes dues hores, i on hi han participat 18 joves, s'ha valorat molt positivament, ja que els
nois i noies han pogut donar a conèixer la seva proposta mentre que la resta del grup ha pogut
resoldre dubtes al respecte. Però alhora també cal destacar que ha tingut l'inconvenient que no
tothom que ha presentat una proposta d'activitat ha pogut assistir a l'Assemblea Jove, per la qual
cosa hi ha algunes propostes que s'han hagut d'explicar de forma més genèrica. En general però, la
valoració d'aquesta actuació és molt positiva en tant que ha estat un espai per empoderar els i les
joves, tot i que valorant l'assistència que ha tingut, veiem important poder replantejar alguns
conceptes de cara a futures ocasions.
 Votació presencial de les propostes: Un cop els i les joves han presentat les diferents propostes s'ha
procedit a fer una votació inicial, de forma presencial entre tots els nois i noies que han assistit a
l'Assemblea Jove de Ripoll, de la qual finalment en van quedar 5 activitats com a finalistes. En
aquest sentit doncs, la valoració d'aquesta actuació és molt positiva, tot i que una vegada més la



manca d'assistència a l'Assemblea jove ha fet que les propostes escollides no fossin representatives
de tot el col·lectiu de joves del municipi. És per això que es valora important replantejar aquesta
fase, de cara a futures ocasions.
Votació on line de la proposta definitiva: Finalment aquesta actuació ha consistit en una votació on
line, que durant 15 dies ha estat oberta per tal que els i les joves de Ripoll poguessin dir la seva i
votar, d'entre les 5 activitats finalistes, la que volien que es portés a terme a Ripoll durant l'any
2018. Un cop acabada la fase de votació l'activitat guanyadora, i per tant la que es portarà a terme
com a resultat de l'Assemblea Jove de Ripoll serà una Liquid Fluor Party. En aquest sentit, la votació
on line és l'activitat que ha comptat amb més participació de joves i de franges d'edat més diverses,
ja que ha permès que els nois i noies hi participessin sense la necessitat d'haver-se de desplaçar al
casal de joves, com en la primera fase. Alhora, el fet de fer-ho a través d'un formulari d'internet, ha
permès que els nois i noies en puguin fer difusió molt fàcilment entre els amics i coneguts, a través
de les seves xarxes socials. Així doncs, podem dir que malgrat aquesta activitat no estava plantejada
inicialment en el projecte, ha estat l'activitat que ha tingut més repercussió de tot el procés, i per
tant la que es valora molt interessant incorporar des d'un inici, en futures ocasions.

3. Creació dels grups de treball
Finalment, un dels principals objectius plantejats a l’inici del projecte és el de fomentar la participació i la
implicació del col·lectiu de joves en el dia a dia del municipi. És per això que per nosaltres són tant
importants les dues primeres fases, com aquesta darrera on la idea principal és crear grups de treball,
formats pels mateixos nois i noies, per tal que siguin ells mateixos els que liderin l’activitat sorgida de
l’Assemblea Jove de Ripoll.
És per això que posteriorment a l'Assemblea Jove, i a la votació on line, s'ha creat una comissió formada per
tres nois i noies d'entre 16 i 19 anys, que són els encarregats de fer realitat la Liquid Fluor Party, en totes les
seves fases: planificació, execució i avaluació. D’aquesta manera doncs, es vol aconseguir la seva implicació
real en el projecte, ja que són ells i elles mateixos els qui prenen les decisions de l’activitat.
La valoració d'aquesta actuació és molt positiva, ja que ens permet donar eines i apoderar els i les joves, i
d'aquesta manera promoure la participació juvenil efectiva entre aquest col·lectiu a Ripoll. En aquest sentit,
i amb la voluntat que aquesta actuació tingui un impacte real en el municipi, es vol seguir treballant
conjuntament amb aquest grup de nois i noies, per tal de seguir-los capacitant en dinàmiques participatives
i que esdevinguin agents de canvi i transformació de la realitat juvenil més propera.
Pel que fa als objectius que ens varem marcar a l’inici del projecte, majoritàriament s’han assolit de forma
satisfactòria, especialment pel que fa al fet d’iniciar dinàmiques participatives entre els i les joves del
municipi de Ripoll. En aquest sentit és important destacar que amb el projecte Assembla Jove de Ripoll hem
iniciat una línia de treball i hem assentat les bases per tal de fomentar dinàmiques participatives entre el
col·lectiu de joves. Unes dinàmiques que caldrà seguir treballant conjuntament amb aquest col·lectiu, però
que formen part de la visió de construir polítiques de joventut i participatives efectives i reals, des de
l’Ajuntament de Ripoll.
Val la pena destacar que un dels aspectes que més ha marcat el procés ha estat la manca d’hàbits de
participació entre el col·lectiu de joves de Ripoll, un fet que ha requerit fer un gran treball amb ells i elles
per tal d’introduir-los en aquestes dinàmiques. Així doncs, per exemple, hem fet molta pedagogia sobre
pressupostos públics, ja que molts nois i noies no coneixien les dinàmiques pressupostàries d’un
ajuntament, per la qual cosa varem haver de fer un treball previ molt important per tal d’explicar-los. Un
treball que varem poder realitzar des del Casal de joves El Galliner a través d’un joc de taula.

El fet de no tenir costum de participar ha fet que en algunes ocasions no tinguessin eines i recursos per tal
de treballar les propostes, per això valorem molt positivament el fet que aquest treball es pugui seguir
portant a terme any rere any, especialment amb aquells nois i noies que participin de les comissions de
treball.
Un altre dels aspectes a destacar, en la valoració d’aquest projecte de participació juvenil, és que seguint
amb la línia de treball transversal de l'Ajuntament de Ripoll, el projecte ha comptat amb la participació de
dues regidories del consistori com són la de Participació i Convivència i la de Joventut. Un aspecte que s’ha
valorat molt positivament, ja que el treball transversal forma part de la línia de treball del consistori.
Finalment, a mode de resum, volem destacar aquells punts forts i punts febles que hem detectat en tot el
procés, per tal de poder millorar el projecte de cara a futures ocasions en què es vulgui portar a terme:
Punts forts del projecte Assemblea Jove de Ripoll
- Ha aproximat la política municipal als i les joves del municipi, i els ha donat capacitat de decisió a l’hora
d’escollir les activitats que es porten a terme.
- Implicació política en el projecte, que ha donat visibilitat a les potencialitats del col·lectiu de joves.
- Ha estat l’inici de l’establiment de dinàmiques participatives entre els i les joves de Ripoll.
- Els i les joves han experimentat el que suposa la presa de decisions, a l’hora d’organitzar activitats.
- Ha permès donar a conèixer entre el col·lectiu de joves, el què suposo la gestió d’un pressupost municipal.
- Treball transversal entre dues regidories de l’Ajuntament de Ripoll, com són la de Joventut i la de
Participació i civisme.
- Mecanisme que fa eficient la gestió del pressupost municipal i responsabilitza els i les joves a partir d’una
pedagogia de l’experiència, amb diàleg, consens i enforteix el vincle amb la comunitat. Els nois i noies
esdevenen els protagonistes del dia a dia del municipi.
Punts febles del projecte Assemblea Jove de Ripoll
- Manca històrica de polítiques participatives al municipi de Ripoll, el què ha requerit fer molta feina de
donar a conèixer aquesta manera de treballar.
- El compromís dels i les joves, que en algunes ocasions ha costat mantenir al llarg de tot el procés.
- Els terminis s’han allargat en el temps i finalment no ha estat viable portar a terme l’activitat sorgida de
l’Assemblea Jove, durant l’any 2018, però es portarà a terme durant la primavera del 2019.
- La dificultat d’arribar al col·lectiu de joves més gran de 18/20 anys.

