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1. Descripció del projecte
Aquest projecte treballa en els eixos de salut, participació i oci.
És un projecte que pretén fomentar la participació dels joves, donant-los-hi també una oferta d’oci
jove saludable, així com fomentar l’adquisició d’hàbits saludables d’aquests.

2. Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut
2.a. Justificació del projecte
Aquest projecte pretén continuar un procés de creixement i expansió dels àmbits d’intervenció de
la política municipal de joventut, que ha passat en pocs anys de tenir una presència purament
testimonial en el conjunt de les polítiques del municipi a consolidar un espai propi d’intervenció,
amb una estructura de gestió ben definida i la consolidació d’un seguit de programacions i serveis
que ja formen part indispensable del catàleg d’actuacions que destina l’ajuntament Balaguer als
seus joves.
2.b. Relació amb el pla local de joventut
“Mou-te i participa, és salut!” és una continuació i un pas endavant, de les activitats organitzades
dins del Pla Local de Joventut 2012-2015, i que intenta apropar-se als objectius estratègics

marcats a aconseguir en funció de les necessitats detectades als grups de discussió i a l’anàlisi
de la realitat dins del Pla Local de Joventut 2012-2015.

3. Objectius estratègics i operatius del projecte
Objectius estratègics

Objectius operatius
Augment del 15% de les llicències
A.1
federatives esportives.

Salut:

Augment del 20% de les consultes per
- Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica A.2
temes de salut.
saludable i com a eina de cohesió social.
Augment
del
20%
de
les
- Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.
A.3
accions/activitats
de
promoció
de
la
- Formar, informar, orientar i assessorar en
salut.
matèria de salut.

A

A.4
Participació:

B.1

Augment del 20% d’usuaris joves al
casal Lapallavacara.

- Promoció del casal de ciutat Lapallavacara, B.2 Augment del 15% de les activitats
organitzades per joves a la ciutat.
com a espai de trobada per als joves.
- Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que sorgeixin d’entitats o col·lectius B.3
joves de la ciutat.

B

C.1

Oci:
- Creació d’oci nocturn
menors d’edat.

C

adreçat als

Consolidar una oferta d’oci nocturn jove
anual.

joves C.2
C.3

4. Descripció de les persones destinatàries
Aquest projecte va destinat a joves de 15 a 35 anys.
Sobretot destinat a joves menors d’edat, i a joves que es troben en situació de sedentarisme.

5. Descripció metodològica
L’Àrea de Joventut es troba situada al nou equipament “Lapallavacara” i aquesta és gestionada per:
-

Guifré Ricart Real (Regidor de Joventut)
Francesc Almira i Pujol (Tècnic de Joventut)
Vanesa Duch (Informadora/dinamitzadora Juvenil)
David Solís (Informador/dinamitzador Juvenil)

L’Àrea de Joventut està directament vinculada amb les regidories de Salut, Serveis a les persones i
Ocupació, , Cultura, Ensenyament i Festes, Esports, Promoció Econòmica i Urbanisme de
l’Ajuntament de Balaguer.

Per dur a terme les polítiques de joventut cada segon dimecres dels mesos de març, juny, setembre i
desembre, a través del Consell de l’Impic, es reuneixen totes les àrees i persones implicades en la
presa de decisions d’aquestes; per tal de definir un sistema de treball transversal que faci possible la
gestió de la política municipal de joventut des d’una perspectiva transversal.
A més a més dels consells ordinaris de l’ImPiC, es tracten els temes extraordinaris en les juntes
locals de govern, que es realitzen cada dilluns.
L’objectiu bàsic és establir un marc de relacions interdepartamentals que ens permetin treballar amb
coherència aquestes polítiques de joventut.
6. Descripció de les actuacions
- Realització d’accions educatives en matèria de salut coordinades amb els centres educatius de
secundària, el Servei Educatiu de la Noguera i l’Àrea Bàsica de Salut (xerrades, cursos, exposicions,
etc.).
- Promoció del nou casal de ciutat per a joves “Lapallavacara”.
- Dotar d’una subvenció d’un mínim de 300€ anuals a cada entitat juvenil que realitzi activitats durant
l’any.
- Dotar d’una subvenció de 1.000€ a cada entitat juvenil que vulgui realitzar una activitat durant la
Festa Major.
- Les entitats/associacions i col·lectius de joves registrats en el registre d’entitats de la ciutat, podran
disposar dels diferents espais polivalents del nou casal Lapallavacara per tal de realitzar i celebrar tot
tipus d’esdeveniments d’oci jove (concerts, monòlegs, exposicions, celebracions, trobades...).
- Projecte Oci Nocturn Jove (Creació d’activitats saludables d’oci nocturn per a joves menors d’edat.
Obertura de les instal·lacions esportives municipals fins a la matinada, cicle de cinema comercial,
tallers, cursos, etc.).

7. Temporalització

Any 2013
Actuacions

Activitats

Responsables

Realització d’accions educatives en

Realització d’accions educatives en

Àrea de Salut

matèria de salut

matèria de salut

Àrea de Joventut

Donar una subvenció d’un mínim de

Donar una subvenció d’un mínim de 300€

Àrea de Joventut

300€ anuals a cada entitat juvenil que
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Àrea de Cultura i Festes
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8. Recursos

La ciutat de Balaguer compta, des del mes de maig de 2012, amb un
nou equipament cultural per les entitats culturals, juvenils i els joves,
el casal Lapallavacara.
Aquest casal alberga l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Balaguer,
on s’hi realitzen tot tipus de cursos per a joves. A més hi ha situada la
sala d’estudi, on els joves poden estudiar durant tota la setmana, i fins
a la matinada en períodes d’exàmens, així com també hi ha
ordinadors de consulta i de treball per a aquests.
Pel programa d’oci jove nocturn, s’obriran els diferents equipaments
municipals (Casal Lapallavacara, poliesportiu, camp de futbol,
piscines municipals, etc.), per tal de poder oferir aquestes activitats
d’oci saludable als joves.

9- Mecanismes de difusió del projecte

En aquest apartat anem a descriure les accions per tal de promocionar i difondre al màxim les
activitats d’aquest programa:








Presentació oficial de les activitats a tots els mitjans de comunicació.
Anuncis a la premsa de la ciutat.
Anuncis a les webs de la ciutat www.balaguer.cat i www.impic.cat.
Falques a Ràdio Balaguer.
Agenda Jove.
Xarxes socials (facebook, twitter i instagram).

10. Disseny d’avaluació del projecte

Any 2013
Actuacions

Activitats

Responsables

Avaluació de les accions educatives en

Realització d’accions educatives en

Participants de les accions

matèria de salut

matèria de salut

Àrea de Salut
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A
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J

J
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X

Àrea de Joventut
Avaluació de les subvencions donades

Donar una subvenció d’un mínim de 300€

Entitats participants

a les entitats juvenils

anuals a cada entitat juvenil que realitzi

Àrea de Joventut

activitats durant l’any

Àrea de Cultura i Festes

Avaluació de les subvencions donades

Donar una subvenció de 1.000€ a cada

Entitats participants

a les entitats juvenils que realitzin

entitat juvenil que vulgui realitzar una

Àrea de Joventut

activitat durant la Festa Major

Àrea de Cultura i Festes

Projecte Oci Jove Nocturn

Participants del projecte

activitats durant la Festa Major

Avaluació del projecte: Oci Jove
Nocturn

Àrea de Joventut

X

X
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Àrea de Cultura i Festes
Avaluació de la promoció del nou casal

Promoció del nou casal de ciutat per

Usuaris de l’equipament

de ciutat per a joves “Lapallavacara”

a joves “Lapallavacara”

Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes

Les avaluacions de les activitats seran realitzades a través d’enquestes de satisfacció dels usuaris, més els informes dels tècnics
responsables de cada activitat.
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