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1. Descripció del projecte
Aquest projecte treballa en els eixos de salut, participació i oci.
Aquest és un projecte ambiciós que pretén crear una participació dels joves oferint-los-hi una oferta
d’oci nocturn saludable.
Des de l’eix de salut, es pretén impulsar accions que eduquin per a la salut fomentant estils de vida
saludables.

2. Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut
2.a. Justificació del projecte
Des de l’Ajuntament de Balaguer s’ha decidit elaborar aquest projecte seguint les línies
d’anteriors projectes, i impulsant noves actuacions en matèria de prevenció de
drogodependències, que incideixin en una disminució sobre el consum de substàncies tòxiques i
les conseqüències derivades del seu ús.

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 20% de les consultes per
A.1
Salut:
temes de salut.
Augment
del
20%
de
les
- Oferir al Municipi de Balaguer una estructura A.2 accions/activitats de promoció de la
de recursos i habilitats per prevenir el consum
salut.
de drogues i reduir els danys associats.
Descens del 20€ dels joves atesos per
- Educar per la salut per adoptar estils de vida A.3 motius de consum de drogues i danys
més saludables.
associats.
- Definir una política municipal sobre les
drogodependències, per potenciar el treball
A.4
transversal e integral.

A

Participació:

B.1

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

- Promoció del casal de ciutat Lapallavacara, B.2 Augment del 20% 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

Oci:

C.1

Augment del 25% dels usuaris joves a
les activitats d’oci jove nocturn.

- Creació d’una oferta estable de lleure i oci C.2
nocturn adreçat a joves.

C

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
6.1 Pla Local de Prevenció de Drogodependències
Des de l’Ajuntament de Balaguer s’ha decidit elaborar el Pla Local de Drogodependències, per tal de
realitzar actuacions en matèria de prevenció de drogodependències, que incideixin en una disminució
sobre el consum de substàncies tòxiques i les conseqüències derivades del seu ús.
És per aquest motiu, que es pretén impulsar accions que eduquin per a la salut fomentant estils de
vida saludables.
Aquestes actuacions van adreçades a la població en general, amb actuacions orientades
especialment a la infància i joventut (Consultar document adjunt).
6.2 Dotar d’una subvenció d’un mínim de 300€ anuals a cada entitat juvenil que realitzi
activitats durant l’any
6.3 Dotar d’una subvenció de 1.000€ a cada entitat juvenil que vulgui realitzar una activitat
durant la Festa Major
6.4 Creació d’una Mesa de Dinamització Juvenil
La creació d'aquesta mesa ha de servir per posar en contacte diferents agents claus, institucions de
diferents nivells, entitats i centres educatius que treballen en l'àmbit dels joves, i convertir-se en un
òrgan de treball interdisciplinari i interinstitucional que gestioni les necessitats en matèria de
participació, oci, lleure, promoció, educació i prevenció de conductes de riscs dels joves.
Aquesta mesa de dinamització juvenil serà l’encarregada de donar l’espenta necessària a les entitats
i col·lectius joves de la ciutat, per tal de que a la llarga siguin ells els que liderin i gestionin aquesta
mesa o es constitueixin en assemblea.

El fet que els mateixos joves gestionin i dinamitzin el projecte permet treballar al territori des de
la proximitat més absoluta. El coneixement directe de la realitat permet arribar a solucions
consensuades, amb un accés més directe al jove i al seu entorn. Es crea un diàleg de tu a tu.

En aquestes reunions la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Balaguer, es compromet a avançar
quines iniciatives té pensat organitzar en un futur, així com les festes de la ciutat, els cursos etc., per
tal de que es puguin debatre i s’acabin adaptant millor a les necessitats dels joves.

6.5 Projecte Oci Jove Nocturn - Creació d’una oferta estable de lleure i oci nocturn per a joves
El fet de ser jove no és gens fàcil. És en aquest context on la capacitat d’autoorganització social i en
concret la dels joves permet un treball directe i amb resultats clars en el foment del procés de
socialització dels joves. Espais com els casals de joves, gestionats i dinamitzats per ells mateixos i
organitzats en associació/assemblea, tenen un protagonisme especial.
Els joves com a membres d’una comunitat assumeixen directament la responsabilitat que els
correspon i no deleguen en els altres les decisions i accions que a ells i a elles els incumbeixen.
És per amb aquesta filosofia que ens agradaria que el casal Lapallavacara fos un centre neuràlgic,
d’activitats, cursos, lleure, etc, per a tots els joves de la ciutat. I que, en un futur, els propis joves
fossin els que poguessin crear i gestionar les seves activitats en aquest equipament.
La línia de treball es basarà metodològicament en el foment de la participació i del protagonisme del
jove. És el motor de dinamització i transformació de la persona i l’entorn. L’eina principal de treball és
el lleure, i l’educació no formal.

Un Tècnic Dinamitzador Juvenil serà l’encarregat de dinamitzar les activats descrites en els punts 6.4
i 6.5.

7. Temporalització
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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.
Anunci a les web de la ciutat www.balaguer.cat.
Falques a Ràdio Balaguer.
Agenda Jove.
Xarxes socials (facebook, twitter i instagram).

10. Disseny d’avaluació del projecte
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X

X

X

X

