JOVE PARTICIPA: ASSEMBLEA DE
JOVES DE RIPOLL 2017.
La teva decisió és clau.

1. Justificació i marc de referència
L’Ajuntament de Ripoll no entén les polítiques de joventut sense la participació dels i les joves, és per això
que per l’any 2018 es vol constituir una assemblea jove, amb la finalitat que puguin escollir com utilitzar
una part del pressupost de la regidoria de Joventut i de la regidoria de Participació i Convivència.
Ripoll té censada una població jove de 1.759 joves d'entre 12 i 29 anys. 375 dels quals tenen entre 12 i 16
anys, i 1.384 d'entre 16 i 29 anys.
Des de la Regidoria de Joventut es vetlla per implicar els joves i les joves en la participació activa en la vida
social, cultural, esportiva, d’oci, etc., de la vila. Des de la Regidoria de Participació i Convivència es vol

potenciar, entre d’altres, mecanismes efectius de participació ciutadana que permetin implicar el
vilatans en la presa de decisions.
A més, un procés d’aquestes característiques, és un exercici de democràcia directa perquè els
joves, a través d’aquest mecanisme, decideixin com es gasten 5000 € de la partida d’activitats del
servei de Joventut.
La unió de les dues àrees a l'hora de liderar el projecte, ha d’enriquir aquest procés pioner a la vila, en el
que es vol iniciar aquest treball participatiu amb el col·lectiu de joves, per a l'any 2018, amb l'objectiu que
tingui una continuïtat a llarg termini.

2. Descripció del projecte
Es portarà a terme un procés participatiu que culminarà amb una assemblea Jove, amb l'objectiu que els
propis joves siguin els que escullin una part de les activitats que es faran a Ripoll durant el següent any. Per
tant es tractarà de que una part del pressupost sigui consensuat a través d’un pressupost participatiu.
Aquesta participació serà vinculant, ja que es destinarà una part del pressupost de les Regidories de
participació i convivència i de Joventut, de l'Ajuntament de Ripoll a aquest finalitat. Per l’any 2018 la dotació
econòmica serà de 5.000€.
Per tal de vehicular aquest projecte, els joves d'entre 12 i 29 anys podran fer les seves propostes d’activitats
a través d’una butlleta, on hauran d’explicar la seva idea d’activitat, els objectius, el cost, etc. Aquestes
butlletes es podran presentar a diferents espais del municipi i també on line fins una data determinada.
Un cop recollides totes les propostes, es farà una revisió de les idees presentades, per tal de desestimar les
que no compleixin les bases, i es donaran a conèixer les que compleixen els requisits. Aquestes propostes
seran les que es presentaran a l’Assemblea Jove i seran les que podran votar els i les joves que hi participin.
Per tal que tothom hi pugui ser representat, es planteja que durant l'Assemblea Jove s'escullin un mínim de
dues activitats, una adreçada a joves de 12 a 16 anys, i una altre adreçada a joves de més de 16 anys.
Finalment, i amb l'objectiu de fomentar la participació entre la població juvenil, el procés finalitzaria amb la
creació d’un grup de treball per cada activitat sorgida de l'Assemblea jove, per tal que siguin els mateixos
joves qui les liderin, amb el suport i l'acompanyament de la tècnica de joventut i la tècnica de participació
de l'Ajuntament de Ripoll.
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3. Objectius
El principal objectiu és la participació directa dels joves en una assemblea, a través d’un debat
educatiu i aproximatiu del pressupost , fent pedagogia sobre la participació activa, amb la finalitat
d’abastir les principals necessitats quotidianes de la vila prenent consciencia dels límits dels
recursos públics existents.
A més de decidir part del pressupost també es busca treballar els següents punts:
-

Promoure que la ciutadania jove no sigui simple observadora i que es converteixi en protagonista
activa treballant així per una democràcia participativa.
Gestionar una part del pressupost de les regidories de Participació i convivència i de Joventut, amb
la metodologia de pressupostos participatius.
Fomentar la participació entre la població joves de Ripoll
Construir polítiques de joventut entre els joves i l’administració, a través de la interlocució.
Fer un seguiment de les actuacions i de les polítiques de joventut.
Cercar entre tots, solucions que corresponguin a les necessitats i desitjos reals dels propis
protagonistes.
Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia de la gestió administrativa compartint
debats amb els representants polítics, el personal tècnic i els joves.

4. Localització
L'Assemblea Jove es portarà a terme al Casal de joves El Galliner, i les activitats sorgides d'aquesta
assemblea, es realitzaran al municipi de Ripoll.
Ripoll per la seva situació estratègica de cruïlla de camins, i per la seva prematura activitat industrial i
empresarial - el bressol de la proto-industrialització de Catalunya- ha estat sempre i al llarg de la història
una vila receptiva de persones procedents d'altres contrades i d'altres cultures. En el moment de la boom
industrial Ripoll va rebre una afluència massiva de persones en busca de treball. Actualment s’ha perdut
una part de població, ja que la crisi dels últims anys ha fet que alguns ciutadans marxessin de la vila.
La diversitat d'influències culturals que s’ha forjat al llarg dels anys, configuren la base de la riquesa
humana, social i associativa de la nostra vila. Una vila inquieta i encarada al futur; on centenars d'empreses
elaboren dia a dia productes i serveis que viatjaran molt enllà, dins una economia global, portant la
signatura d'un poble, d'una gent i d'una tradició de molts segles.
Una vila respectuosa amb l'entorn; on conviuen una intensa activitat comercial, industrial i empresarial
prop de boscos i rius, valls i cims. Pastures on cavalls, vedells i xais hi creixen ufanosos; boscos poblats
d'animals, bolets i espècies pirinenques; rius transparents plens de peixos i ànecs. I tot, sota un paisatge
sensacional de muntanyes verdes i cel pur.
Una vila moguda; on onze milers de persones viuen i conviuen, estudien, treballen i esmercen esforç diari
en promoure l'esport, la cultura, la vida als barris, el lleure, el turisme, la natura, el comerç, l'ensenyament,
la festa,...
Una vila oberta; on cada dia de tot l'any es dona la benvinguda als visitants. Hostalers, restauradors,
comerciants i tots els vilatans us ofereixen el millor servei al voltant d'un patrimoni romànic excepcional, i
d'una oferta de lleure, esport i cultura per emplenar-vos les millors jornades.
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Durant totes les fases del procés, es realitzaran actuacions a diferents espais del municipi, per tal de fer
difusió del projecte entre la gent jove (ex. centres educatius, casals cívics, equipaments municipals, etc.)

5. Beneficiaris
Aquest projecte està dissenyat perquè hi participin els i les joves de Ripoll d’entre 12 i 29 anys, que són un
total de 1.759 joves.

6. Fases, pla de treball i metodologia
FASE 0 / Implicació política
En aquesta fase cal definir:
- Pressupost a destinar a la creació del projecte
- Import a destinar als pressupostos participatius per l’any 2018, a la població juvenil del municipi
- Temporalització del projecte
- Mecanisme a utilitzar per tal de difondre la proposta i convocar als i les joves

FASE 1 / Redacció del projecte i definició de les metodologies de treball
En aquesta fase cal definir:
- El redactat definitiu del projecte, en base als criteris escollits en la fase 0
- Gravació de l’espot publicitari
- Disseny i creació de la butlleta

FASE 2 / Difusió
En aquesta fase es treballarà la difusió del projecte, per tal de donar-lo a conèixer a tots els i les joves del
municipi de Ripoll, així com també als agents que intervenen amb aquest col·lectiu.
La difusió es planteja a través dels següents mecanismes i eines:
- Centres educatius d’ESO: Professorat, passa classes, Punts Joves a l’hora del pati, etc.
- Agents educatius del municipi
- Equipaments municipals (casal de joves, biblioteca, casals cívics, punts òmnia, etc.)
- Televisió, diaris i ràdios
- Xarxes socials
- Pàgines web

FASE 3 / Execució
En aquesta fase cal definir:
- Recollida de propostes dels i les joves
- Valoració de les propostes presentades i sel·lecció de les que passen a la votació final
- Realització de l’Assemblea Jove, d’on han de sortir les propostes que formaran part dels
Pressupostos Participatius de l’any 2018
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FASE 4 / Difusió dels resultats, Creació dels grups de treball i Seguiment
En aquesta fase es crearan els grups de treball, formats pels i les joves que tinguin ganes de liderar les
propostes, així com també per les tècniques de joventut i participació de l’Ajuntament de Ripoll.
Tanmateix es farà difusió dels resultats obtinguts. Un procés en el que la participació ha estat clau, no
finalitza en el moment de les votacions. Cal retre comptes per oferir un respecte als ciutadans i ciutadanes
que hi ha participat. De la mateixa manera és un exercici imprescindible de transparència. Pensem que
aquest fase ha de mostrar la utilitat de l’experiència perquè pugui passar a ser una fet consolidat a la vila.
També serà un any en que caldrà fer el seguiment de les accions que es portin a terme. La idea és que siguin
les persones joves les que liderin cada acció a portar a terme però és necessari que hi hagi personal tècnic
fent el seguiment de les accions.
Durant l’any 2018 es portaran a terme les accions escollides.

FASE 5 / Avaluació
Es proposen diferents fases i moments d’avaluació. Vegeu apartat Avaluació

6.1 Que es farà a nivell general en les diferents Fases?
- Es gravarà un espot publicitari / reclam en que joves del mateix poble seràn els protagonistes. L'objectiu
és engrescar els joves a presentar propostes i ha participar de l'assemblea.
- S'explicarà el projecte a cada centre de secundaria de la vila. Es farà un passa classes per tal que cap jove
de 12 a 18 anys que està matriculat en un centre de Ripoll es quedi sense conèixer el projecte.
- Es farà un taller de suport de la importància de la participació i com pensar i presentar una proposta al
Casal de Joves el Galliner.
- Es comptarà amb un enllaç directa a les propostes a la pàgina web de l'Ajuntament de Ripoll.
- Es farà us de les xarxes Socials de que disposa l'Ajuntament de Ripoll, l'espai de Joventut, la regidoria de
Convivència i Participació a través del Pla de Desenvolupament Comunitari.
- Es publicaran anuncis al Setmanari el Ripollès.
- Es difondrà l'espot a través de les Xarxes Socials i de la Televisió Local.
- Trobada Assemblea Jove
- Acte retorn de resultats ( per exemple un concert en el que es puguin donar els resultats i a més ser la
plataforma per a que persones joves que no han participat en el projecte s’hi puguin sumar).

7. Temporalització
1.
2.
3.
4.

Definició i redacció del projecte (gener – abril 2017)
Preparació de la difusió (maig – setembre 2017)
Difusió (octubre 2017)
Recollida de propostes: Del 16 d’octubre al 10 de novembre de 2017 fase de recollida de propostes,
dels i les joves, a través de les butlletes.
5. Buidatge i preparació de l’assemblea: Del 10 al 23 de novembre de 2017 fase de buidatge i
preparació de l’assemblea, per part de les tècniques.
6. Assemblea Jove 2017: Divendres 24 de novembre de 2017 a les 18:30h al Casal de joves El Galliner.
En aquesta assemblea han de sorgir un mínim de 2 propostes, amb un import màxim de 1.500€
cadascuna. Del mínim de propostes, una ha de ser pensada per joves de 12 a 16 anys, i un altra per
joves de més de 16 anys.
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7. Creació dels grups de treball (novembre i desembre de 2017): La idea és que els joves que han fet
les propostes d’activitats les liderin a través d’una comissió de treball, per cada proposta. Cada
comissió de treball desenvoluparà el projecte a través de la metodologia que cregui més adient per
portar terme la proposta. Els tempos de treball, seran específics i regulats en cada moment del
projecte. Aquestes comissions de treball sempre tindran el recolzament d’un tècnic referent.
8. Difusió de les propostes acordades.
9. Execució: Durant l’Any 2017
10. Avaluació: Durant l’any 2018.

8. Recursos
-

Recursos humans: Les regidores i tècniques de la Regidoria de Joventut i la Regidoria de Participació
i Convivència de l’Ajuntament de Ripoll.
Recursos materials: Material fungible per portar a terme l’Assemblea Jove i diferents materials de
difusió (Tenint en compte la novetat del projecte cal ser molt curosos amb aquest tema ja que una
part de l’èxit del projecte està en fer una bona difusió).
Recursos econòmics

9. Pressupost

FASES

FASE I:

TASQUES

-

PREU

Redacció definitiu del projecte, en base als criteris escollits en la fase 0
Gravació de l’espot publicitari
Disseny i creació de la butlleta
1250 €

FASE II:

- Difusió del projecte a través dels següents mecanismes:
- Equipaments municipals (casal de joves, biblioteca, casals cívics, punts
òmnia, etc.)
- Fulletons informatius
- Televisió, diaris i ràdios
- Xarxes socials
- Pàgines web
525€

FASE III:

- Recollida de propostes dels i les joves
- Valoració de les propostes presentades i sel·lecció de les que passaran a
votació final.
- Realització de l’Assemblea Jove, d’ón han de sortir les propostes que
formaran part dels pressupostos participatius de l’any 2018.
500 €

FASE IV:

-

Difusió dels resultats
Creació grups de treball
Repartiment del pressupost
Execució de les propostes acordades
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300 €
Altres
TOTAL

2575€

10. Pla de Comunicació
L’ajuntament de Ripoll no disposa de suficient personal per a fer plans de comunicació per a cada projecte.
Tot i així les comunicacions dels projectes es porten a terme simultàniament a mida que el projecta
avança.
En aquest cas, tenint en compte que el públic diana és la població jove, la difusió s’ha de centrar en gran
part en les Xarxes Socials. Tanmateix també es farà ús dels mitjans de comunicació del territori. A més,
tenint en compte que, la participació s’articularà amb la resposta d’uns qüestionari ja seré en si mateix un
sistema de comunicació.
Espais ha utilitzar per a fer portar a terme la comunicació del projecte:
Web de l’Ajuntament de Ripoll
Facebook Ajuntament de Ripoll

http://www.ripoll.cat/inici.php
https://www.facebook.com/ajuntament.deripoll/

Facebook Ripoll Jove

https://www.facebook.com/joventut.deripoll

Facebook Pla de Desenvolupament
Comunitari
Diari el Ripollès
Televisió del Ripollès

https://www.facebook.com/pdcripoll/
http://www.ripollesdigital.cat/
https://www.corisamediagrup.com/

11. Avaluació
El seguiment del projecte es farà de forma continuada entre la tècnica de joventut i la tècnica de
participació i convivència de l’Ajuntament de Ripoll. També conjuntament amb els i les joves que formen
part de les comissions de treball, per tal de portar a terme les activitats sorgides de l’Assemblea Jove de
Ripoll. També es realitzarà una avaluació final del projecte, per tal de valorar els aspectes que han anat bé i
els que es podrien millorar, de cara a noves edicions.
Es donarà la màxima importància a la corresposabilitat per afavorir la reflexió i apropiació del sentit de la
participació. Les fases de avaluacions han de permetre la millora en cada procés amb l’objectiu de
l’aprenentatge constant, la capacitació i la millora de la participació de la ciutadania.

Acord

En Relació amb la coordinació del procés
Quin és el grau d’acceptació política del procés?
Entrevista
Grups de discussió
Quin és el grau d’acceptació social del procés?
Entrevista
Grups de discussió
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Quin és el grau d’acceptació social del procés?

Entrevista
Grups de discussió
Quin és el grau d’implicació política i tècnica de les Entrevista
Transversalitat diferents àrees de l’administració?
Grups de discussió
HI ha hagut espai de transversalitat durant el procés? Nombre de trobades efectuades
Colideratge
En qui recau el lideratge del Procés? Hi ha grup Grup de discussió intern
motor? Es plural?
El procés ha estat dotat de recursos econòmics Anàlisi de documents
Recursos
necessaris?
Entrevistes
El procés ha estat dotat de recursos humans Anàlisi de documents
necessaris
Entrevistes
Les persones participants perceben que els objectius Qüestionaris per respondre
Claredat dels del procés són clars?
Taller d’avaluació amb els
objectius
participants
S’han acomplert els objectius del procés?
Qüestionari Indicadors

Extensió

Diversitat
Representació

Rellevància

Capacitat
intervenció

En relació amb la Població DIANA
Quin és el percentatge de participants en relació amb
la població de referència?
Quin és el percentatge d’assistents en relació amb les
Població diana?
Hi ha hagut una mostra diversa d’edat de
participants?
Hi ha una mostra de diferents entitats juvenils?

Registres de participació
Número total habitants
Registres de participació
Número total habitants
Registre de participació
Piràmide d’edats
Observació directa
Registre de participació

En relació amb la temàtica (Assemblea Jove + pressupost participatiu)
Els joves han percebut que el tema sotmès era Qüestionari
avaluació
a
important i rellevant?
participants
Quin és el pressupost afectat?
Anàlisi de documents
L’ajuntament te eines per executar allò proposat?
Nombre propostes que es porten
a terme

En relació amb el mètode Participatiu
Grau
de Quin és nombre total de participants?
Registres de participació
participació
Número total habitants població
diana
Quin és el nombre de joves implicats en cada Número total habitants
comissió de treball?
Número total de comissions
Capacitat de Quin número de propostes han estat presentades?
Registre de propostes
proposta
Les propostes s’han ajustat als requisits demanats?
Número de propostes vàlides
Els canals d’informació i difusió han estat efectius
Qüestionari pels joves.
Nombre de persones que han
Qualitat de la
assistit.
Informació
La informació ha estat clara, útil i plural?
Grup de discussió de les
comissions de treball.
Observació directa
Els mitjans s’han interessat pel projecte?
Número de noticies publicades
Els i les joves participants han pogut expressar les Observació directa
seves idees?
Propostes
recollides
durant
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Qualitat de la
deliberació

Incidència

Supervisió
dels resultats

l’assemblea
Grau Acord
S’han generat noves idees i punts de vista a partir de Noves propostes
la deliberació?
Observació directa
Quin ha estat el grau de profunditat de debat durant Observació directa
l’assemblea?
Resolució de les propostes
En relació amb les conseqüències del procés?
Quin ha estat el grau d’influència de les persones Observació directa
participants en el resultat?
Com han estat valorats els resultats del procés per Taller d’avaluació conjunt
part de les persones participants?
S’han implementat els resultats del procés?
Realització de les propostes dins
el temps establert.
Qui fa el seguiment del procés?

Persones que se’n ocupen
Documents de seguiment
Sessions que s’han fet.
Publicacions fetes

Devolució dels resultats?

Dinamització
de Xarxes

Ha millorat el coneixement de la ciutadania sobre Qüestionari post procés
aquests processos?
Els joves s’han assabentat de la informació?
Número de vegades que s’ha
compartit la informació.
Els materials han tingut repercussió a les xarxes?
Anàlisi de resultats

Qui Avaluarà?
-

Avaluació per part de les comissions de treball (joves que lideraran les activitats)
Avaluació de les tècniques
Avaluació final de l’Assemblea de Joves 2018
Avaluació política
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