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2.3. PROCÉS PARTICIPATIU 

Una altra part important en l’elaboració del Pla Jove és la participació dels mateixos joves, ja 

que ells són els protagonistes i els destinataris de les polítiques de joventut. Així, a través d’un 

procés participatiu, s’han implicat en la diagnosi i disseny del Pla Jove aportant informació més 

qualitativa de la realitat juvenil del municipi.  

Per altra banda, també hem inclòs, en el procés participatiu, aquells agents socials que estan 

implicats amb els joves i que, per tant, també ens podien donar un coneixement més ampli de 

la realitat juvenil.  

Així, el procés participatiu s’ha fet a partir de tres tipus d’accions:  

1. Entrevistes a grups de joves i entitats juvenils  

2. Tallers de participació amb joves de 12 a 29 anys 

3. Entrevistes a agents socials implicats amb els joves 

 

2.3.1 Entrevistes a grups de joves, entitats juvenils i joves a nivell individual 

Per a tenir una visió i anàlisi de la realitat juvenil des del punt de vista dels mateixos joves, hem 

portat a terme entrevistes exploratòries a:  

 

- Entitats juvenils (constituïdes formalment com a entitat) 

- Grups de joves (sense entitat jurídica) 

 

Els joves entrevistats són representatius de diferents franges d’edat (de 15 a 29 anys) i de 

diferents cultures juvenils, per tant aporten l’opinió de diversitat de joves i les especificitats 

dels diferents col·lectius presents al municipi.   

 

Els grups entrevistats han estat:  

- Esplai 100Teies 

- Guapamente 

- Fyalaight 

- Kimberleys 

- The Trocamen’s- SummerFestival 

- Pitutxencos 

- Grups de música de Centelles  



 
 
 
 
 

52 
 

 
 
 

- Bonobos (grup de música semiprofessional) 

 

A través de les entrevistes exploratòries hem recollit les següents prioritats i necessitats:  

- Promoure  activitats d’oci juvenil al llarg de l’any: carnaval d’estiu, castanyada, etc. 

- Facilitar locals d’assaig i espais d’actuacions en diverses programacions anuals  pels 

grups de música locals. 

- Reactivar la borsa de músics d’Osona Sud conjuntament amb l’Escola Municipal de 

Música.  

- Replantejar les festes de Festa Major adreçades a joves,  integrant projectes de 

prevenció entorn a la Violència de gènere i al consum de drogues,  incloent gots 

reutilitzables i revisant els espais on es realitzen.  

- Facilitar cursos de monitor i director de lleure en el municipi, per donar suport a 

l’Esplai les 100 Teies.  

- Generar un espai d’assessorament per a joves artistes. 

 

 2.3.2 Tallers de participació amb els joves  

Els tallers o jornades de participació són espais de debat i treball conjunt entre un grup de 

participants amb la finalitat de definir, analitzar i consensuar el tema que es vol treballar. 

També pretenen mobilitzar i corresponsabilitzar els agents implicats en un procés de 

participació o projecte. Per tant, aquesta eina no sols ha estat útil per a recollir les propostes, 

opinions, etc dels joves, sinó també per a afavorir l’anàlisi i la reflexió entorn al procés de 

disseny i desenvolupament del Pla Jove.  

 

La difusió feta per a potenciar la participació als tallers participatius ha estat:  

- Difusió 2.0: web de l’Ajuntament, del Punt Jove el PIPA, Facebook, Twitter, mailings, 

whatsap, etc 

- Pancartes al municipi 

- Cartells al municipi 

- Premsa: local i comarcal 

- El Punt Jove, l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil als centres d’educació 

secundària 
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En total, hem portat a terme dos processos participatius diferents distribuïts en diversos 

tallers, tenint en compte les edats dels joves participants:   

 

- Procés de participació per a joves de 12 a 16 anys:  

o Primer taller de participació: 26 de febrer de 17:30h a 19:30h 

o Segon taller de participació:  22 d’abril de 17.30h a 19.30h 

 

-  Procés de participació de 17 a 29 anys: 

o Primer taller de participació:  5 de març de 11h a 13h 

o Segon taller de participació: 7 d’abril de 20h a les 23h. 

o Tercer taller de participació: 21 d’abril de 20h a les 22.30h. 

o Quart taller de participació: 12 de maig de 20 a 21.30h. 

 

A través dels tallers de participació amb joves de 12 a 16 anys hem recollit les següents 

prioritats i necessitats:  

- Continuar amb les activitats d’oci i culturals (Festa Major d’estiu, Carnaval, Cau de 

Bruixes, festa del Pi, nits de piscina) i ampliar-ne la programació amb activitats com 

poden ser un carnaval d’estiu, més nits de piscina i sortides.  

- Mantenir i millorar les instal·lacions esportives del municipi: parc de barres, camp de 

futbol, pàdel,  piscina, tennis, tennis taula, camp de futbol del carrer Aiguafreda, i que 

les fonts properes a aquestes funcionin. Com també fer carrils bici.  

- Continuar oferint tallers per a joves: de salut, d’informació professional... 

- Continuar oferint activitats del Juliol jove a Centelles  

- Millorar la connexió a internet pels joves oferint espais de connexió wifi al municipi i 

millorant els serveis de connexió a internet dels equipaments juvenils. 

- Millorar les instal·lacions i recursos de l’Espai Jove  

 

A través dels tallers de participació amb joves de 17 a 29 anys hem recollit les següents 

prioritats i necessitats:  

- Mantenir i millorar el Punt d’Informació Juvenil El PIPA ( atenció personalitzada i 

assessorament) 
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- Mantenir i millorar les accions, activitats i la dinamització juvenil realitzades des de  

l’Espai Jove.  

- Continuar la promoció de la participació juvenil des de diferents àmbits.  

- Manteniment i ampliació del servei Bus Nit.   

- Oferir una programació d’activitats d’oci durant tot l’any (festa de primavera, raid dels 

ausetans, carnaval d’estiu, concerts, gimcanes, sopar popular etc) 

-  Creació d’una comissió de joves crítica i participativa implicada en els diferents àmbits 

que afecta als joves i que vehiculi les noves propostes proposades al pla jove.  

- Crear una plataforma d’intercanvis culturals, de recursos juvenils (grups de tàndem 

d’idiomes )  i d’intercanvi de segona mà.  

- Millorar les activitats de festa major dirigides als joves. Plantejament d’una Festa 

Major Jove vehiculada per la comissió de joves.  

- Mantenir i fomentar les accions de prevenció de conductes de risc, xerrades de 

prevenció (sexualitat, drogues, etc. ) 

- Millorar la festa del Cau de Bruixes fomentant la participació activa en la festa.  

 

2.3.3. Entrevistes exploratòries amb els diferents agents socials  

 

Durant el mes de març hem portat a terme entrevistes exploratòries als agents socials:  

- Insertora laboral  

- Auxiliar tècnica de la Biblioteca municipal 

- Tècnic d’esports  

- Educadora de Serveis Socials i coordinadora de l’Espai Jove 

- Cap d’estudis de l’Escola de Persones Adultes 

- Professora de l’institut Pere Barnils  

- Directora d’ESO de l’escola Sagrats Cors 

- Educadora de medi obert (2015) i educadora del reforç escolar de l’Espai Jove. 

- Pediatra. Tarda Jove del CAP 

- Llevadora CAP 

- Infermera programa Salut i Escola 

 

A través de les entrevistes exploratòries hem recollit les següents prioritats i necessitats: 
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- Aproximar les accions de la Regidoria de joventut als professionals i els joves del 

municipi, així distingir i clarificar els projectes i accions que es duen a terme des dels 

dos serveis juvenils: el PIPA i l’Espai Jove. 

- Mantenir el Punt d’Informació Juvenil “El PIPA” com un punt de referència pels joves 

de Centelles on obtenir atenció, orientació i assessorament individualitzat, detecció i 

recollida de demandes dels joves. 

- Mantenir el projecte de dinamització  PIDCES (el Punt d’Informació als Centres 

d’educació secundària)  

- Seguir oferint l’Espai Jove com a servei juvenil amb gran oferta d’activitats durant l’any 

i el mes de juliol, mantenint el vincle amb els joves  i esdevenint punt de referència 

pels joves menors d’edat.  

- Mantenir i promocionar l’oci i la participació juvenil tenint especial consideració a:  les 

entitats i associacions juvenils,  facilitar espais de reunió, fomentar l’oci exclusiu per a 

joves i/o adolescents , l’oci nocturn alternatiu i saludable.  

- Mantenir  la informació propera i el procés participatiu en la creació del Pla Jove 

implicant a agents educatius, grups i entitats juvenils.  

- Millorar el circuït d’orientació acadèmica i professional i el vincle amb la borsa de 

treball i el Servei de Promoció Econòmica:  aproximant-se a tots els grups de joves 

informant i acompanyant en dels diversos itineraris segons les motivacions de cada 

jove; i facilitant l’accés als joves al món laboral a través de diversos programes.  

- Crear un projecte integral de promoció de la salut promocionant estils de vida i hàbits 

saludables:  l’apoderament del jove, foment de l’esport, alimentació equilibrada, 

prevenció en el consum de drogues, impulsant programes familiars, prevenció de riscs 

entorn a la sexualitat , l’assetjament juvenil i bulling 

- Fomentar el treball transversal amb totes les àrees: salut, educació, promoció 

econòmica, benestar i família,etc, incloent el treball familiar com a eina educativa i de 

suport al jove.  

- Promocionar  l’accés a l’habitatge juvenil.  

 

  


