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1. Presentació del servei de dinamització i informació juvenil

El Casal de Joves és un espai on el i la jove poden expressar i desenvolupar la seva
creativitat sense cap fórmula que els condicioni, més enllà del funcionament del mateix
espai, també es un centre de trobada i referència per a tots i totes els i las joves que hi
vulguin estar, per la senzilla raó de compartir temps lliure amb altres joves.

El Servei d' Informació Juvenil: Jovespí és un espai que treballa principalment per als
joves, amb la voluntat de ser una eina que els permeti desenvolupar actituds, valors i
coneixements i, per tant, millorar la relació amb el seu entorn més proper. La tasca del
Servei es podria resumir a informar, assessorar i orientar els joves davant de qualsevol
dubte que se’ls plantegi.


Ubicació

El Bulevard i el Jovespi estan situat en un dels punts cèntrics més important de la
ciutat, el Centre Cultural Miquel Martí i Pol (av. Barcelona) dintre del barri de les
Planes. Al mateix centre hi ha la Biblioteca Municipal, l'Auditori, Adsa, Viver
d'Empreses, i el Punt d'Informació Juvenil.
Es pot arribar al Bulevard des de tots els barris de la ciutat, mitjançant transport públic
com el Tram o bus (78, L10, N12, L46, 157).


Context geogràfic i social

Sant Joan Despí és un municipi de la comarca del Baix Llobregat que forma part de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Està situat al pla del Llobregat, a l’esquerra de la
part baixa del riu.
El municipi confronta amb els de Sant Just Desvern al nord i amb Esplugues de
Llobregat a l’est. Al sud-est, el barri de les Planes forma un continu urbà amb Cornellà
de Llobregat i la divisòria entre ambdós termes passa pels carrers de les Flors i dels
Cirerers.
Al sud-oest limita amb Sant Boi de Llobregat, a l’oest amb Sant Coloma de Cervelló
pel curs de riu i al nord-oest amb Sant Feliu de Ll. Sant Joan Despí té prop de 32.993
habitants, una extensió de 6.39 km2 i una alçada a nivell del mar de 78,417 m tenint
en compte el vèrtex geodèsic situat a la Gallina Blanca, edifici amb un terrat més alt.
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La ciutat de Sant Joan Despí està formada per quatre barris: barri Centre, barri de les
Planes, barri de Pla del Vent – Torreblanca i barri Residencial Sant Joan.
El barri Centre delimita geogràficament al nord pel carrer Creu d’en Muntaner; al sud
pel terme municipal de Cornellà (carrer Maria Rosa i cotxeres del Tram); a l’est pel
ferrocarril Barcelona – Vilafranca, i a l’oest pel carrer de Maria Tarrida.
El barri de les Planes delimita al nord per l’avinguda de Barcelona i el carrer d’Àngel
Guimerà; al sud per l’avinguda de les Flors, carrer d’Àngel Guimerà i carrer dels
Cirerers coincidint amb el terme municipal de Cornellà; a l’est amb l’avinguda del Baix
Llobregat i a l’oest amb el carrer del Gran Capità.
El barri de Pla del Vent – Torreblanca, té al nord el parc de Torreblanca i la carretera
nacional 340; al sud l’autopista B23, a l’est el terme municipal de Sant Just i autopista
B23, i a l’oest la via fèrria Barcelona – Vilafranca.
El barri Residencial Sant Joan, delimita al nord amb l’autopista B23; al sud amb el
carrer de Sant Martí de l’Erm; a l’oest amb el carrer Fructuós Gelabert, i a l’est amb
l’avinguda del Baix Llobregat.
El nombre de joves de 12 a 35 anys que té el municipi és de homes 4.506 i 4.447
dones; Això fa un total de 8.953 joves (dades del 2016).
L’Horari

El Bulevard, Casal de Joves
De dilluns a divendres de 17 a 21.30 h i els divendres amb programació nocturna fins a
fi d’esdeveniment.

Jovespí

Es desenvolupa de dilluns a divendres de 17 a 21 h. (enguany fins juliol sent substituït
aquest servei per l’Oficina Jove)
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2. Casal de Joves Bulevard

2.1 Objectius generals i específics

Objectius generals:

Ser un espai multidisciplinari per als joves. Un espai on convisqui la creació,
l'experimentació, la pràctica social, la participació, la interrelació, la tolerància.

Objectius específics:


Tallers

Oferir una programació trimestral atractiva, actual, i adaptada a la realitat juvenil pel
que fa al seu horari de temps de lleure com a les seves preferències i a més a més
tingui continguts pedagògics.


Sales Polivalents

Disposar d’un servei de sales polivalents. Aquestes estaran destinades a diverses
entitats, associacions o grups de joves per fer reunions, activitats puntuals i aules
d’estudi.



Bucs d’assaig musical

Garantir als i les joves músics de Sant Joan Despí un espai on desenvolupar les seves
propostes musicals i creatives.


Espai exposicions

Garantir al i la jove creatiu un espai per desenvolupar la seva exposició i donar-se a
conèixer.


Espai Vejuga’t i campionats

Realitzar activitats de animació juvenil relacionades amb el joc.
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El Cicle Festiu, les altres activitats i els concerts.

Oferir als i les joves un programa interessant i atractiu de manera que satisfacin les
seves necessitats d’oci.

Generar programació que doni sortida a arts escèniques com el ball, el teatre, la
música, els monòlegs, el cinema, les festes...

Donar la capacitat de gestionar les activitats als joves, grups del bucs i entitats juvenils
de Sant Joan Despí.


Rocòdrom

Oferir un espai als i les joves on practicar l’escalada.
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2.2. El casal és …dinamització:

2.2.1.Els tallers

El Casal de Joves ha proposat un ventall de tallers, cursos i altres accions de caire
socio-cultural, per tal de donar una oferta amplia pels i les joves de Sant Joan Despí.
La programació dels tallers i accions formatives han estat emmarcades en una
proposta trimestral. Aquesta proposta estava destinada a joves de 12 a 35 anys.
En la oferta estable de tallers i dinamització de l’equipament s’ha fet un gran suport en
les propostes que garanteixin un procés de sensibilització del i la jove de la població
amb valors com la solidaritat, el civisme, igualtat de d’oportunitats, respecte al medi
ambient i al seu entorn, el respecte a les altres cultures, la convivència, entre altres
moltes qüestions.
El casal de joves ha fomentat tallers, de caràcter trimestral, emmarcades en
temàtiques com: vida saludable, cultura i oci, oci amb les tecnologies de la informació,
arts musicals i escèniques, desenvolupament socio-cultural...
A continuació s’adjunta, una relació classificades per trimestre de tots els tallers que
s’han ofertat aquest 2016.
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 Buletallers gener - març 2016
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Buletallers abril - juliol de 2016
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 Buletallers setembre - desembre de 2016
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2.2.2.Els concerts

La música és la expressió més universal a nivell de joventut, en aquest cas, hem
desenvolupat accions per tal de garantir als i les joves músics de Sant Joan Despí, el
desenvolupament de propostes musicals.
Dins la programació trimestral del Bulevard, els grups dels bucs han pogut organitzar
un concert mensual, per mostrar i posar en escena el seu treball musical en directe.
Aquest any hem comptat amb grups d’estils diferents, pop rock, rock, metal, flamenc,
punk, hip hop, rap...
A continuació, s’adjunten tota la relació de concerts que s’han portat a terme,
classificades per trimestres de tots els concerts que s’han realitzat aquest 2016.
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2.2.3. Els campionats

El joc de regles implica relacions socials e interindividuals i suposa una organització
col·lectiva de les activitats lúdiques.
A partir del joc en equip, el i la jove aprèn a ser ell, a ser un individu, a veure que
també existeixen els demés i a respectar les seves personalitats.
Des de El Bulevard s’han proposat un ventall de campionats, principalment de
plataformes com la Play Station 3 i la Wii, futbolí i ping pong.
A continuació s’adjunta, una relació classificades per trimestre de tots els campionats
que s’han ofert aquest 2016.
 Campionats gener – març de 2016
Divendres 19 de febrer, a les 18.30 h Campionat Ping Pong. Gratuït. Cal inscripció
prèvia.

Divendres 18 de març, a les 18.30 h Campionat Ping Pong per parelles. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
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 Campionats abril – juliol de 2016
Divendres 8 de juliol, a les 19 h Campionat Ping Pong. Gratuït. Cal inscripció prèvia.

Divendres 15 de juliol, a les 19 h Campionat Futbolí per parelles. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.

 Campionats setembre – desembre de 2016

Divendres 7 d’octubre, a les 19 h Campionat Futbolí per parelles. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
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2.2.4. Els bucs d’assaig
Els bucs d'assaig del Casal de Joves El Bulevard estan conformats per sis bucs.
D'aquests sis bucs, un és l’aula de formació musical, quatre són sense equipament
musical, i l'altre està equipat amb: bateria, dos amplificadors de guitarra, un
amplificador de baix i un equip de veus.
Per poder accedir a un buc cal omplir la sol·licitud amb les dades del grup i els seus
components, i amb el compromís de respectar la normativa, aquesta sol·licitud ha de
ser aprovada per l'equip de coordinació del Bulevard i el Departament de Joventut i te
una validesa anual.

Aquest any s’ha implantat un nou sistema d’accés als bucs sense equipament.
Consisteix en un sistema que mitjançant una targeta magnètica permeteix accedir a
l’espai fora de l’horari habitual del equipament. Això ha permès que els grups puguin
disposar de l’espai més hores setmanalment. Per aquest motiu s’ha modificat la tarifa
de preus dels bucs no equipats. La tarifa dels bucs equipats també s’ha modificant
dotant de descomptes per horari i amb més opcions de packs d’hores.
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PREU BUCS NO EQUIPATS
NO EQUIPAT
PREU MES
85,00 €

PREU TRIMESTRE
229,00 €

Residents 50 %

72,25 €

195,00 €

Residents 100 % de 14 a 25 anys

59,50 €

160,00 €

TIPUS TARIFA
Normal

PREU BUCS EQUIPATS
EQUIPAT
PREU

PACK 6 H

PACK 12 H

PACK 18 H

Normal

HORA
7,00 €

36,00 €

60,00 €

72,00 €

Dte. Horari (17 a 19 h)

5,00 €

24,00 €

36,00 €

--,-- €

TIPUS TARIFA

En tres dels bucs s’ha millorat la sonorització, i a l’espai dels bucs s’ha donat una
imatge nova, pintant e instal·lant armaris nous.
Els bucs s’han dinamitzat amb tallers musicals, per especialitzar-se en un instrument
en concret, i oferint la possibilitat de fer un concert al any als grups que assagen al
casal.
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2.2.5. El cicle festiu, les altres activitats

A part dels tallers i les activitats que es realitzen diàriament a El Bulevard, el Casal de
Joves també compta amb una oferta entretinguda i interessant de festes i activitats
alternatives que potencien la difusió de diverses arts escèniques i participen en la
intencionalitat del municipi en vers la incorporació d’un nou tipus d’oci nocturn dins la
quotidianitat dels i les joves de Sant Joan Despí i rodalies.
Aquest espai ofereix un ampli repertori de sessions de cinefòrum, festivitats
temàtiques, concerts i activitats nocturnes variades que no només esdevé una
oportunitat per tots aquells músics i artistes que disposen d’un espai on poder mostrar
les seves habilitats, sinó que també assoleix una necessitat de la societat que es troba
relacionada amb la implicació i sensibilització en diferents aspectes i sobre diverses
temàtiques de la població jove a nivell global.
Durant aquest 2016 hem continuat potenciant els cicles festius amb el programa No
t’adormis, per potenciar les activitats d’oci nocturn alternatiu, i el Buleclub de la
Comèdia, un espai per mostrar diferents arts escèniques amb molt d’humor.
A continuació mostrem les alternatives que s’han ofert als i les joves del municipi, des
del Casal de Joves, durant aquest any 2016, s’adjunten, classificades per mesos, tots
els cicles festius i activitats:

 Pàgina 21

 Pàgina 22

 Pàgina 23

 Pàgina 24

 Pàgina 25

 Pàgina 26

 Pàgina 27

 Pàgina 28

 Pàgina 29

 Pàgina 30

 Pàgina 31

 Pàgina 32

 Pàgina 33

 Pàgina 34

 Pàgina 35

 Pàgina 36

 Pàgina 37

 Pàgina 38

 Pàgina 39

 Pàgina 40

 Pàgina 41

 Pàgina 42

 Pàgina 43

 Pàgina 44

 Pàgina 45

2.3 Organització i metodologia
2.3.1 Reunions:

2.3.1.1Departament

a) Departament de Joventut
El coordinador del Bulevard es coordina amb el tècnic de joventut per diversos mitjans:
correu electrònic intern, telèfon i reunions que s’estableixen informalment normalment
un cop per setmana al Casal o al Area de Serveis a la Persona.

-

Informar del funcionament del servei. (bucs, grups de joves, concerts, activitats,
desperfectes instal·lacions, pressupostos, tasques pendents de realitzar...).

-

Intercanvi de materials.

-

Propostes de inscripció a cursos de formació o jornades.

-

Reunions programacions trimestrals.

b) Altres departaments

El responsable del Bulevard es coordina amb altres tècnics del departament de
l’Ajuntament, puntualment per diversos mitjans: correu electrònic intern, telèfon i
reunions informals, per l’organització d’activitats. Per exemple amb Medi Ambient i
Cooperació e immigració.

c.) Jovespí
El coordinador es coordina amb la informadora del Jovespí a diari per tal de mantenir
un bon funcionament de l’espai. Les tasques realitzades són:

-

Difusió d’activitats: el coordinador d’activitats elabora un cartell de difusió de les
activitats, concerts, campionats etc. que entrega a la informadora per tal que
faci fotocòpies sobre un cartell mut amb les dades i logotip del Bulevard, i el
reparteixi als corresponsals per penjar-los a les cartelleres dels instituts.

-

Coordinació amb la informadora per fer les inscripcions dels tallers, així com
de la seva difusió per mitjà de la web de joventut i de la del Consell Comarcal.
2.3.1.2.Empresa externa
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La relació amb l’empresa s’estableix un cop al mes, amb la directora de programes, en
aquesta trobada principalment s’intercanvia documentació (com les caixes, factures
talleristes, nòmines, control de hores), i també es parla d’altres temes o incidències.

2.3.1.3.Talleristes
El coordinador manté una reunió trimestral amb els talleristes, per valorar el trimestre
finalitzat i formalitzar la proposta de nou taller.
Mensualment ens reunim per valorar com ha anat el mes i recollir la factura d’aquell
mes.
2.3.1.4 Joves
 Bucs
El coordinador manté una reunió trimestral amb els usuaris del bucs, per informar
sobre el calendari de concert trimestral i una vegada al any per tractar el concert jove
de Festa Major. També diàriament és parla amb ells on és reben demandes, peticions i
consultes varies.
 Entitats
Es fan reunions puntualment amb les entitats, cada vegada que organitzen alguna
activitat. En aquestes reunions és parla de tota l’organització de l’activitat,
l’ambientació, horari, i tots aquells dubtes que tingui l’entitat, també s’articulen els
acord inicials d’aquesta. Posteriorment és valora l’activitat.
 Usuaris/as tallers
Trimestralment ens reunim amb els usuaris del tallers per fer la valoració de taller, i
s’exposa la nova programació. També en aquesta reunió es reben demandes i
peticions de millora dels materials per fer el taller.
 Usuaris/àries rocòdrom
Puntualment i de forma informal és valora l’ús del rocòdrom on el coordinador rep les
demandes dels usuaris/àries.
 Usuaris/àries resta espais
Mensualment

és parla amb ells per que aportin propostes de activitats, tallers o

qualsevol inquietud que tinguin, també anualment se’ls dona una fulla de valoració, per
que valorin l’espai en general i les activitats que es realitzen.
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2.3.2. Difusió de les activitats
L’èxit d’una activitat no només depèn de la seva qualitat. Per més que una proposta
sigui potent, si no la fem arribar al públic per al qual ha estat pensada no
aconseguirem cap objectiu. Des de el Bulevard, hem potenciat la difusió de les
activitats i esdeveniments mitjançant els següents canals:
Pàgina web, en la qual hem difós totes les activitats que és realitzen a El Bulevard. La
pàgina web l’actualitza el coordinador i la informadora. La web compta amb diferents
apartats com són noticies, agenda, destacats, la web dona un ventall de opcions com
estar al dia de l’agenda, conèixer els serveis adreçats als joves i poder fer demandes
de informació a través de l’apartat Contactar...
Les xarxes socials s’han convertit en un dels principals amplificadors de les activitats
de qualsevol organització. La capacitat de les xarxes socials per a fer créixer un
missatge és enorme, només cal utilitzar les vies adequades i en la mesura correcta. En
aquest sentit, el Bulevard compta amb les diferents xarxes per fer arribar al barri, a
altres entitats, al joves, etc., les activitats i esdeveniments més importants del curs.
Facebook: a través d’aquesta xarxa el Bulevard té moltes possibilitats per a difondre o
compartir informacions i missatges. Per exemple, es pot informar dels diferents actes
del any puntualment, o també crear esdeveniments per animar a la participació i
conèixer qui està interessat en assistir a una activitat, festival, diada, etc. Després
d’una diada, per exemple, també podem rebre els comentaris i opinions dels
participants tot difonent més el missatge i el resultat de l’acte.

Twitter: en aquest cas, aquesta xarxa de microblogging ens permet contactar amb
persones, professionals, entitats... i establir una bona xarxa de connexions de El
Bulevard amb l’exterior. A més de difondre les nostres activitats, també rebrem
informació de tot el que ens envolta i podem establir sinergies amb altres agents
socials.

Newsletter amb Mailchimp: una altra opció de difusió periòdica de les activitats del
El Bulevard és la creació d'un butlletí digital trimestral. El casal disposa d'una base de
dades amb més de cinc-cents usuaris/àries aproximadament amb qui manté contacte
regular amb aquest canal. Aquesta base de dades s'actualitza trimestralment.
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Instagram: es la xarxa social mes preferida pels joves en la actualitat. Aquesta
plataforma es molt efectiva per fomentar el engatjament i augmentar el coneixement
de la marca. En aquesta al igual que facebook té moltes possibilitats per a difondre o
compartir informacions i missatges. Per exemple, es pot informar dels diferents actes
del any puntualment, o també crear esdeveniments per animar a la participació i
conèixer qui està interessat en assistir a una activitat, festival, diada, etc. Després
d’una diada, per exemple, també podem rebre els comentaris i opinions dels
participants tot difonent més el missatge i el resultat de l’acte.

També mitjançant la publicitat de les activitats a partir de:
 Cartells muts “ad hoc” distribuïts pel municipi.
 Díptics amb la programació trimestral del casal.
 Flayers amb activitats puntuals.
 Canals d'informació municipals: Jovespí, Butlletí local, taulers d'informació
municipals.
 Tauler d'informació del casal: s'hi penja tota la informació relativa a les
activitats del casal.
 ”Networking” (boca orella): els dinamitzadors-coordinadors realitzen difusió
directa de les activitats entre els usuaris/àries del casal.
 Corresponsals PIDCES
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2.4. Els recursos (humans, tècnics, infraestructura i equipaments i materials)


Humans

Coordinador
Un Coordinador de projectes, programes i equipaments amb dedicació de 37,5 hores
setmanals, és responsable del programa de dinamització juvenil i de l’equipament,
amb la responsabilitat d’impulsar el seu funcionament quotidià i coordinar els
programes i les accions dinamitzadores juvenil. També és fa càrrec de la supervisió
del personal estable i puntual que prestin servei a l’espai.

Servei de neteja
Una persona encarregada del servei de neteja amb dedicació de 20 hores setmanals,
encarregat de mantenir l’espai net.

Informadora juvenil
La figura professional que gestiona el Servei és la informadora juvenil contractada per
30 hores setmanals. Des del Casal de Joves es treballa amb el Jovespí (Servei
d'Informació Juvenil municipal), ja que té una forta consolidació en el coneixement de
gran part dels joves de la ciutat i això ens serveix no només per canalitzar, derivar i
aportar la informació necessària sobre el desenvolupament de les activitats que es
programin des de l'espai jove, sinó que també serveix per realitzar un treball en xarxa
amb el fi de col·laborar i treballar conjuntament en una millor difusió.

Manteniment equipament
És fa càrrec la Brigada de l’Ajuntament, son els responsables del manteniment del
equipament.
Tècnic de so
És l’encarregat de la sonorització de qualsevol activitat que comporti l’ utilització del
equip de so o de llums.
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Tècnic de llums
És l’encarregat de la il·luminació de qualsevol activitat que comporti l’ utilització de
l’equip de llums.

Distribució cartells muts
Puntualment, és la persona encarregada de la distribució dels cartells muts per el
municipi.

Pla d’ocupació
De març a setembre, hem comptat amb el suport d’un pla d’ocupació de 6 mesos.
Respon a la voluntat del Ajuntament de promoure iniciatives per dinamitzar el mercat
de treball vers el elevat nombre de persones aturades a la nostra ciutat.
El pla d’ocupació ha sigut un suport del coordinador i la informadora juvenil.
Work Experience
Durant el mes de juliol, es van incorporar 2 joves de Sant Joan Despí, dins el
programa Work Experience.
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Tècnics, infraestructura i equipaments, materials
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Espai central (207,31 m2)

2 neveres i un congelador per el servei de bar, cortines per delimitar l’espai, taules plegables
i cadires, dos miralls grans, lavabos, matalassos per fer acrobàcies, moquetes per realització
de tallers de balls, escenari de 4 x 6 metres, equip de só de 4.000 w, equip de llum de
12.000 w, equipament audiovisual, amb pantalla elèctrica de 100”, projector LCD i
sintonitzador de TDT, equip de cd doble, rellotge gegant, tres extintors, dos boques
d’incendi, dos polsadors d’alarma.



Les sales multidisciplinàries

o

Sala La Peixera (34,69 m2)

Cadires, taula, armaris, equipament audiovisual, amb pantalla elèctrica de 100”, projector
LCD i sintonitzador de TDT, equip de so i equipament cuina.

o

Sala Box (14 m2)

Taula rodona, quatre cadires, PC, telèfon, un rellotge, un armari.

o

Sala Set Up (29,33 m2)

Armari, un rellotge, taules i cadires.



Aula 3.0 (23,43 m2)

Deu ordinadors complets (pantalla, torre, teclat, ratolí), taules i cadires, punt xarxa, un
extintor.



Espai d'exposicions (22 metres de llarg de paret)

Línea de focus amb 16 focus i 22 metres de rail per penjar les exposicions.
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Jovespí

Pc i mobiliari.



Despatx de gestió “ La Central) (26,74 m2)

Dos armaris grans, tres armaris baixos, una taules i una taula rodona, quatre cadires
normals i una d’oficina, un pc’s, una impressora multifunció, aparell wifi, base Internet,
cantadors de llums, un extintor, fotocopiadora.



Rocòdrom(22 m2)

17 m2 de parets en dos àmbits, vertical i desplom, amb presses i multipresses, sis
matalassos, extintor, peus de gat, revistes rocòdrom, armari, comandament alarma.



Magatzem (30 m2)

Extintors, escales, ambientacions, pintures, tamborets, maquines aire acondicionat.



Magatzem de so (6 m2)

Taula de so, calbejat concerts, monitors, endolls, micròfons i peus, en definitiva
emmagatzematge de material de so i llum.



Vestuari (12 m2)

Escalfador elèctric d’aigua, WC, dutxa, taula i cadires.
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Bucs d’assaig

Extintors, dos sofàs, wc, control alarma, aire acondicionat en tots els bucs, suros en tots
els bucs.
o

Aula musical: Pissarra pentagrama, armari, bateria, amplificador de baix,
amplificador de guitarra, cablejat.

o

Buc 2

o

Buc 3: Equip de veus, bateria, dos amplificadors de guitarra i un amplificador
de baix.

o

Buc 4

o

Buc 5

o

Buc 6

o

Magatzem neteja: Carret i materials neteja.
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2.5. Avaluació quantitativa i qualitativa
2.5.1 Quantitativa: gràfics
2.5.1.1Els tallers
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2.5.6.2 Els concerts

2.5.6.3 Els campionats

 Pàgina 60

2.5.6.4 Les Altres Activitats
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2.5.6.5 Estadístiques sol·licitud d’espais
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Valoració usuaris/àries tallers
Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i les usuàries del tallers del Casal de
Joves El Bulevard, és va realitzar una enquesta (inclosa als annexos) en la que es recollien
un seguit de sis ítems referents al funcionament, la organització, l’ambient, els serveis,
l’atenció i el compliment de les expectatives dels i les joves, i es va convidar a aquests
usuaris i usuàries a que la omplissin, puntuant cada ítem de molt bo a dolent A continuació, i
després d’haver realitzat el buidat de dites enquestes, procedim a mostrar els resultats
obtinguts segons cadascun dels ítems, amb la conseqüent valoració dels resultats, i deixant
constància del grau de satisfacció específic dels i les joves en tots i cadascun dels punts
avaluats. En l’enquesta han participat 106 usuaris i usaries dels tallers.
Valoració usuaris/àries tallers
Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i les usuàries del tallers del Casal de
Joves El Bulevard, és va realitzar una enquesta (inclosa als annexos) en la que es recollien
un seguit de sis ítems referents al funcionament, la organització, l’ambient, els serveis,
l’atenció i el compliment de les expectatives dels i les joves, i es va convidar a aquests
usuaris i usuàries a que la omplissin, puntuant cada ítem de molt bo a dolent A continuació, i
després d’haver realitzat el buidat de dites enquestes, procedim a mostrar els resultats
obtinguts segons cadascun dels ítems, amb la conseqüent valoració dels resultats, i deixant
constància del grau de satisfacció específic dels i les joves en tots i cadascun dels punts
avaluats. En l’enquesta han participat 106 usuaris i usaries dels tallers.

1. Nivell que he assolit amb aquest taller ha estat...
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Cal valorar, com a molt positiu, el fet de que el 95 % de les persones que han realitzat
aquesta enquesta, en l’apartat relacionat amb el funcionament dels tallers, la valoració ha
estat entre molt bo i bo, quedant-se fora un enquestat determinant com a normal el nivell
assolit en els tallers. Sens dubtes, amb aquests resultats s’observa com les expectatives
personals dipositades en els tallers han estat assolides.

2. El nivell i professionalitat del professorat que ha impartit les classes ha estat.

De manera quasi unànime, el 100% de els i les joves que han realitzat la valoració han
puntuat de la manera més alta possible aquest ítem; fet que ha d’enorgullir tant a les
persones talleristes que s’han implicat en el funcionament de tots i cadascun dels tallers com
a les persones organitzadores que han estat capaces de comptar amb professionals que
han pogut oferir els seus alts coneixements i la seva notable professionalitat als i les joves
que han format part de cada taller.

3. La qualitat del material i equipament utilitzats ha estat.

Com reflexa tant la taula com la gràfica, el 95% de les persones enquestades valoren
positivament el material i equipaments utilitzats per la realització dels tallers, tot i que
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consideren, en la majoria dels casos, que aquest podria ser força millorable en diversos
aspectes.
4. L’equip de gestió i l’atenció rebuda per part seva ha estat.

Pel que fa l’equip de gestió i atenció rebuda, hem de destacar que la totalitat de enquestats
(100%) han destacat com molt bo i bo aquest ítem. Aquest és un punt a tenir molt present,
tenint en compte que l’oferta dels tallers és molt amplia i les qüestions a tenir presents són
moltes, pel que el treball de gestió dels tallers es pot fer en moltes ocasions feixuc, i el fet de
que els i les participants d’aquests valorin aquest fet és important.
Estaria bé concloure aquest apartat fent la reflexió de que la valoració positiva d’aquest ítem
pot implicar que la resta de puntuacions siguin altres, ja que sense una bona gestió i
organització, i sense un tracte proper i amable, el funcionament de qualsevol activitat
incideix de forma significativa.
5. L’horari i els dies en que s’ha realitzat l’activitat m’ha semblat.

La gran majoria dels i les participants dels tallers han valorat positivament aquest ítem, però
tret de casos més concrets, és redundant que si els i les joves implicats i implicades han
pogut participar dels tallers pels quals estaven interessats i interessades és per què els
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horaris d’aquests quadraven bé amb les seves hores lliures. Potser aquest ítem es podria
avaluar de manera més justa si es comptés amb les dades de les persones interessades
que no van poder assistir als tallers oferts per qüestions horàries.
No obstant, tenim present que són dades difícils d’aconseguir, i les que s’han de tenir
presents amb prioritat són les dels i les joves que han gaudit de l’oferta d’algun dels tallers, i
recollir les seves compatibilitats i facilitats en el moment d’assistir a les sessions i de quadrar
els seus horaris amb els dels tallers del Casal.
6. El preu del taller m’ha semblat

Finalment, respecte als tallers i el seu preu, s’ha valorat molt positiva els preus d’aquests,
Tot i així, les persones que han puntuat més baix en els resultats han estat quinze, amb la
categoria de “normal” pel que, globalment, podem dir que el preu no ha estat un gran
impediment per molts i moltes dels i les joves que han realitzat els tallers.
Valoració usuaris/àries bucs d’assaig
Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i les usuàries del bucs d’assaig del
Casal de Joves El Bulevard, és va realitzar una enquesta (inclosa als annexos) en la que es
recollien un seguit de sis ítems referents al funcionament, la organització, l’ambient, els
serveis, l’atenció i el compliment de les expectatives dels i les joves, i es va convidar a
aquests usuaris i usuàries a que la omplissin, puntuant cada ítem de molt bó a dolent A
continuació, i després d’haver realitzat el buidat de dites enquestes, procedim a mostrar els
resultats obtinguts segons cadascun dels ítems, amb la conseqüent valoració dels resultats,
i deixant constància del grau de satisfacció específic dels i les joves en tots i cadascun dels
punts avaluats.
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1. El horari dels bucs m’ha semblat...

Com s’aprecia tant a la taula com la gràfica, la majoria dels i les usuaris/es dels bucs
consideren que els horaris dels bucs assoleixen les expectatives creades.
Per una altre banda, hem de tenir en compte que hi ha sis bucs i un nombre important de
grups que els utilitzen, això, fa que no pugin tenir el 100% de disponibilitat per a tots, però,
encara així estan conformes amb la situació i entre els grups saben conviure i compartir
espais. No obstant, els usuaris i usaries valoren molt positivament el haver ampliat l’horari
d’aquest servei.
2. La neteja del buc m’ha semblat...

Pel que fa a la neteja dels bucs, la valoració ha estat positiva, encara que hem trobat un
grup minoritari que la seva puntuació no ha sigut molt bona i la justificació esdevé que
demanen que les papereres es buidin més sovint. Tenir en compte aquesta opinió és
indispensable per oferir als i les usuaris/es un espai en el que es trobin còmodes i en el qual,
puguin treballar perfectament.
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3. La qualitat del material i equipaments utilitzats ha estat...

Les puntuacions i valoracions, en relació a aquest ítem, a diferencia d’anys anteriors, les
valoracions són més positives, encara que segueix existint interès d’aconseguir la
insonorització dels bucs, encara que s’ha millorat, encara no queden satisfeta al gust dels
grups.
4. L’equip de gestió i l’atenció que he rebut per part seva ha estat...

Com bé reflexa la gràfica, el 100% de les valoracions són molt positives. D’aquí podem
extreure que el servei funciona a la perfecció i que, la gestió dels bucs i l’atenció per part del
personal en vers els i les joves que fan ús d’aquests equipaments, és un punt molt important
i que el valoren molt positivament i es va mantenint any rere any.
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5. El preu del buc m’ha semblat...

Com s’observa a la taula i el gràfic gairebé el total dels i les joves que utilitzen els bucs
d’assaig creuen que la nova tarifa dels bucs es molt competitiva.
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2.5.7 Qualitativa: anàlisi DAFO per objectius general i específics

Objectius generals:
Ser un espai multidisciplinari per als joves. Un espai on convisqui la creació,
l'experimentació, la pràctica social, la participació, la interrelació, la tolerància.

Objectius específics:


Tallers

Oferir una programació trimestral atractiva, actual, i adaptada a la realitat juvenil pel que fa al
seu horari de temps de lleure com a les seves preferències i a més a més tingui continguts
pedagògics.

Febleses

Fortaleses

Usuaris/àries que venen a realitzar altres Talleristes amb un professionalitat alta.
activitats i no respecten la gent que fan
Flexibilitat d’horari
tallers.
Preu assequible
El soroll d’altres activitats mentre és
realitzen els tallers. (ping-pong, futbolí, Crear tallers nous a partir de la demanda.
breakers).
Gran oferta de tallers de tots els àmbits.
Compartir l’espai amb altres activitats.
Disposar d’un espai tant bé condicionat
Falta de ventilació en determinats usos.
per la realització de tots tipus de tallers.
Oferir taller gratuïts per a joves de 12 a
16 anys
Amenaces

Oportunitats

La crisis pot afectar la inscripcions de Arribar a joves amb noves inquietuds, i
usuaris/àries als tallers.

que només consumeixin tallers.
Oferir taller “low cost”

La oferta tan amplia de tallers a la ciutat i Oferir taller més econòmics per joves de
la comarca fa que els joves optin per 12 a 25 anys
altres ofertes.

Baixada i pujades de preu
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Sales Polivalents

Disposar d’un servei de sales polivalents. Aquestes estaran destinades a entitats,
associacions o grups de joves per fer reunions, activitats puntuals, aules d’estudi.

Febleses
Incompatibilitats

Fortaleses
en

l'ús

polivalent

Disposar de dues sales que ofereixin

d'alguns espais, a l’hora de fer tallers aquesta funció.
amb molta participació.
Sales grans per la realització d’algunes
No disposar d’ordinadors en les sales activitats.
polivalents, per aules d’estudi, recerca de
informació per l’elaboració de treballs.

Pluralitat d’usos que es poden donar.

Molt soroll que prové de les altres
activitats.

Falta ventilació determinats usos.
Amenaces

Oportunitats

Que s’utilitzin sempre per fer el mateix ús. En l’actualitat molts treballs acadèmics
és fan en grups, això fa que la demanda
Que sempre l’utilitzin els mateixos i

de aules d’estudi s’incrementi.

mateixes persones.
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Bucs d’assaig musical

Garantir als i les joves músics de Sant Joan Despí un espai on desenvolupar les seves
propostes musicals i creatives.

Febleses

Fortaleses

Mala insonorització dels bucs.

Equipament bucs.

Mal

ús

del

material

per

del Disposar d’una aula musical.

part

usuaris/àries.

Cost del manteniment del material del El preu i els descomptes per accedir als
buc alt.

bucs.

Manca de la figura del dinamitzador dels Disponibilitat d’horaris.
bucs d'assaig a jornada complerta.
Contaminació

acústica

dels

bucs Sistema per entrar fora d’horari del Casal

d'assaig a la resta d’espais del casal.

Amenaces

Oportunitats

Infrautilització dels bucs d'assaig per part

La disponibilitat de bucs fa que entrin

d’alguns grups.

nous grups als bucs.

Els grups de música tenen etapes molt Poder introduir accions per dinamitzar als
fluctuants, i poden estar sense aparèixer grups
molt temps.

com

tallers,

assessorament,

serveis de gravació, biblioteca musical...

Incorporar un buc per hores equipat amb
equip de dj i videojockey.
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Espai exposicions

Garantir al i la jove creatiu un espai per desenvolupar la seva exposició i donar-se a
conèixer.

Febleses

Fortaleses

Manca de joves artistes que vulguin Espai gran per exposar i ben equipat.
exposar les seves obres de manera
Potenciar que els joves s’animin a

gratuita.

realitzar obres per exposar-les.
No portar exposicions que reuneixin les Trobar alternatives a l’espai i aprofitar-ho
qualitats

per

ser

de

l’interès

dels per la realització d’activitats itinerants.

usuaris/àries del casal.

Amenaces

Oportunitats

Que la gent que exposa no vegi el tipus Dinamitzar

aquest

espai,

amb

d’espai i lloc indicat per exposar la seva exposicions que realment tinguin una
obra.

bona acollida per part dels usuaris/àries.

Que els artistes pateixin per la seguretat Potenciar més exposicions joves d’art
de les seves obres.

urbà.
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Espai Vejuga’t i campionats

Realitzar activitats de animació juvenil relacionades amb el joc.

Febleses

Fortaleses

Demanar el DNI per deixar qualsevol joc Disposar de molts jocs per deixar i
fa que molta gent no jugui.

organitzar campionats.

No poder deixar el jocs de lliure accés per Poder oferir un recurs a gent que no
el perill de robatori o que facin un mal ús.

consumeix tallers, bucs...
L’equipament tècnic que s’utilitza per els
campionats.

Tenir un espai de circ, ja que fomenten la
psicomotricitat, les relacions entre joves i
l’exercici físic.

Amenaces

Oportunitats

Molts del jocs que es troben a l’espai el

Afavorir la relació entre grups de joves.

poden tenir a casa els usuaris/àries casal.
Molts dels jocs que formen part de
l’espai vejuga’t són eines indispensables
Que als campionats i l’ utilització de per el jovent del segle XXI.
consoles només sigui freqüentat per nois,
i els paper de les noies sigui nul.

Condicionar l’antic Jovespi en un espai
atractiu amb jocs i alternatives d’oci, per
ampliar l’oferta del casal.
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El Cicle Festiu, les altres activitats i els concerts.

Oferir als i les joves un programa interessant i atractiu de manera que satisfacin les seves
necessitats d’oci.

Febleses
No poder tenir una continuïtat

Fortaleses
a l’hora Poder oferir activitats de oci a la nit.

oferir setmanalment activitats.
Tenir un espai molt ampli per poder
acollir grans esdeveniments.

Accessibilitat a El Bulevard amb diferents
mitjans de transports (Bus, Tram).
Amenaces

Oportunitats

Que la gran majoria d’activitats (concerts) El fet de oferir una activitat d’oci nocturn
siguin per majors de 16 anys, deixant fora al casal de joves és una variant a les
la franja de 14 a 15 anys.

activitats d’oci nocturn consumista i que
molt joves practica als caps de setmana.

Oferir activitats per joves adolescents.
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El Cicle Festiu, les altres activitats i els concerts.

Generar programació que doni sortida a arts escèniques com el ball, el teatre, la música, els
monòlegs, el cinema, les festes...

Febleses

Fortaleses

Mala qualitat del so durant els concerts L’espai esta molt bé equipat per acollir
degut a la sala.

qualsevol tipus d’acte.

Manca pressupost per portar a artistes
mediàtics.

Possibilitat

que

persones

que

no

freqüentin l’espai el coneguin mitjançant
aquestes activitats.

Amenaces

Oportunitats

Que alguna d’aquestes activitats no

El fet de oferir una activitat d’oci nocturn

siguin d’interès dels i les joves .

al casal de joves és una variant a les
activitats d’oci nocturn consumista i que
molt joves practica als caps de setmana.
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El Cicle Festiu, les altres activitats i els concerts.

Donar la capacitat de gestionar les activitats als joves, grups del bucs i entitats juvenils de
Sant Joan Despí.

Febleses

Fortaleses

El servei que es dona als usuaris/àries a Disposar de pressupost per oferir als
vegades no és de qualitat per la manca grups de joves la possibilitat d’organitzar
d’organització.

i gestionar activitats a cost zero.

Donar capacitat de gestionar als grup de
joves en general fa que la planificació de
la activitat es deixi per última hora, degut
a la manca d’experiència.

Amenaces

Oportunitats
Oferir la possibilitat als i les joves

Que els grups organitzadors es cremin.

d’organitzar el seu propi esdeveniment
en un espai concret és un fet aïllat que
no s’ofereix en altres espai.
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Rocòdrom
Oferir un espai per la pràctica de l’escalada.

Febleses

Fortaleses

Falta gent implicada en la dinamització El fet de disposar de l’únic rocòdrom de
del espai que coordini l’activitat.

la ciutat fa que els i les joves que no son
usuaris/àries

habituals

s’adrecin

al

El rocòdrom és molt petit, i només consta Bulevard, i en conseqüència el coneguin.
de nivell inicial i expert.
Tenir a disposició dels usuaris/àries no
experimentats material per la pràctica de
l’escalada facilita que persones que mai
han tingut contacte amb aquest esport
puguin iniciar-se en aquest espai.

Hi ha un públic molt concret interessat en
utilitzar aquest espai periòdicament.

Amenaces
A

nivell

Oportunitats
municipal

son

poques

les El fet de que la ciutat disposi de un

persones que s’interessin per aquest rocòdrom pot propiciar que la població es
esport.

familiaritzi amb aquest esport.

A la primavera i a l’estiu la pràctica
d’aquest esport es fa preferentment a
l’aire lliure.

Disposar d’un espai per entrenar a
l’hivern.

Usuaris/àries que s’aprofiten del material i
de l’espai per la pràctica de activitats no
arrelades a les pròpies del rocòdrom.

 Pàgina 78

3.Serveis d’Informació Juvenil
3.1 Objectius generals i específics
Objectiu general:
-Elaborar i posar a l’abast de la gent jove informació per facilitar una presa de decisions meditada
millorant la seva autonomia i emancipació.

Objectiu específic:
-Fer arribar informació als joves de 12 a 35 anys sobre diferents àmbits com: educació,
treball, lleure i cultura, vacances, habitatge i salut per mitjà de canals com: el propi punt
d’informació, situat fins el juliol a El Bulevard, i ara a la Casa Rovira, PIDCES als quatre
instituts del municipi, la web www.despijove.cat, el perfil de twitter (PiJovespi), el blog del
servei i del material d’autoconsulta del Jovespí i l’Oficina Jove.
-Aconseguir que el Jovespí/Oficina Jove sigui un referent pels joves a l’hora de cercar
orientació i assessorament en els temes que els afecten, augmentant tant el nombre de
consultes l’any com la qualitat de les mateixes.

Objectiu general:
-Descentralitzar la informació existent al SIJ per tal d’arribar a joves
que no vénen directament al servei.
Objectiu específic:
-Facilitar i potenciar l'apropament entre els centres d'ensenyament i els
espais juvenils del municipi mitjançant la coordinació d'activitats
conjuntes i complementàries, com són els PIDCES, els passaclasses, xerrades puntuals,
exposicions, altres activitats locals i elaborant nous reptes i/o projectes.
-Fomentar l'adquisició d'hàbits consultius i participatius entre els joves de 14 a 18 anys dins
el seu àmbit més proper com és el centre d’estudis.

Objectiu general:
-Impulsar la dinamització com a eina imprescindible per a la participació.

Objectiu específic:
-Fomentar la participació dels joves estudiants per mitjà del programa corresponsals i a la
resta de joves per mitjà d’activitats dinamitzades i programades des de joventut.
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-Dotar d’eines educatives els corresponsals per tal que assumeixin un paper de lideratge i
de referència davant els seu grup d’iguals, ajudant-los a millorar l’autonomia personal i a
crear xarxa amb altres joves perquè participin en els activitats de joventut i de ciutat.
-Oferir una alternativa d’oci nocturn saludable als i les joves per mitjà de la festa dels 18
anys o el programa esportiu Activa’t de nit.
-Prevenir conductes i hàbits de risc a través de diferents campanyes com: el dia del SIDA,
el dia contra la violència de gènere etc.
-Fomentar actituds respectuoses i cíviques relacionades amb el medi ambient,
discapacitats i gent gran per mitjà d’activitats dinamitzades com cinefòrums, xerrades,
tallers i sessions de formació amb col·laboració d’altres departaments.
3.2 El Jovespí
El Servei d' Informació Juvenil: Jovespí és un espai que treballa principalment per als joves, amb
la voluntat de ser una eina que els permeti desenvolupar actituds, valors i coneixements i, per tant,
millorar la relació amb el seu entorn més proper. La tasca del Servei es podria resumir a informar,
assessorar i orientar els joves davant de qualsevol dubte que se’ls plantegi, i per fer-ho, el servei
disposa d’un seguit de serveis gratuïts com:
• Atenció personalitzada
• Auto consulta
• Fons documental
• Accés a Internet
• Difusió informativa: campanyes, publicacions i webs
• Tramitació de carnets per a joves (alberguista, estudiant internacional
(ISIC), jove internacional (IYTC) i professor internacional (ITIC))
• Suport a activitats adreçades a joves programades des de joventut o
d’altres departaments.
• Tallers ocupa’t, on conjuntament amb el departament de promoció econòmica, ofereixen tallers
gratuïts per proporcionar recursos als i les joves que ho sol·licitin.
• Informació general i sobre temàtiques específiques com educació (reglada i no reglada,
ocupacional,

allotjament

per

a

estudiants,

convalidacions,

beques

i

ajuts,

recursos
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especialitzats...), treball (eines per trobar feina, drets laborals, creació d’empreses, borses de
treball, anuncis de feina...), lleure i cultura (informació sobre arts, espais culturals, propostes de
lleure...), vacances (guies de viatges, recursos, guies especialitzades...), societat (drets i deures,
medi ambient, participació ciutadana i associacionisme, voluntariat, cooperació...), habitatge
(borses d’habitatge, guies i recursos), salut (recursos i serveis de foment d’un estil de vida
saludable), entre altres.
3.3 Oficina Jove
El Servei d’Informació Juvenil s’ha realitzat des del Jovespí, explicat anteriorment, situat al
Bulevard fins al mes de setembre del 2016. Des de setembre del 2016, les funcions d’aquest
servei es realitzen en un nou equipament,
inaugurat com a Oficina Jove situat a la Casa
Rovira, carrer Jacint Verdaguer 27. Amb la
premissa primera d’ampliar el servei i apropar els
equipaments de joventut al barri centre on fins
aleshores no comptaven.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a
divendres de 16,30 a 20,30 i els matins de dilluns
de 12-14 hores.
L’Oficina Jove, compte amb un servei nou, les assessories. Les assessories són espais
individualitzats on es tracten temes específics i personals, és per aquest motiu, que s’han de
realitzar amb prèvia reserva, per una bona organització i atenció. D’assessories en trobem tres,
aquestes són les següents:
1. Assessoria de salut
2. Assessoria de mobilitat internacional
3. Assessoria jurídica/laboral
Aquestes assessories compten amb tres professionals, cadascun, expert en el seu camp, per tal
d’informar, orientar i assessorar a tots aquells joves que ho necessitin. Més endavant, es descriu
en què consisteix cada una d’elles.
Tot i canviar el nom i la ubicació els objectius del Servei d’Informació Juvenil són els mateixos, els
exposem al següent punt.
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3.4 Tasques/activitats/projectes realitzats

3.4.1. PIDCES
El programa PIDCES consisteix, principalment, a oferir
informació als i les joves que ho desitgin durant l’hora
d’esbarjo. Aquesta informació, prèviament, ha estat
treballada per l’equip de corresponsals, revisada i
organitzada per la informadora. Els corresponsals són dos
joves de cada centre de secundària, encarregats de fer la
transmissió de la informació als seus companys/es, és en
aquest aspecte on ambdós projectes es complementes i tenen més importància.
Els PIDCES dels cursos 2015-2016, s’han realitzat seguint els horaris del curs passat, aquest son
els següents:
Ateneu Instructiu: dimarts de 10.30 a 11 hores.
IES Salvador i Pedrol: dimarts d’11.15 a 11.45 hores
Gran Capità: dimecres de 9.50 a 10.05
IES Ferrer i Guàrdia: dimecres d’11 a 11.30 hores

Activitats desenvolupades enguany:
- Atenció personalitzada: el grup de corresponsals i la informadora juvenil s’encarreguen
d’atendre i registrar les consultes.
- Dinamitzant la informació del Casal de Joves El Bulevard i del Jovespí fins al mes de Juliol i
a partir del mes de setembre dinamitzant la informació el Casal de Joves El Bulevard i l’Oficina
Jove, per tal de poder continuar amb aquest espai de referència per la difusió de les activitats
juvenils del municipi.
- PIDCES del dia Internacional contra el maltracta de gènere: Com cada
any, aquesta és la primera campanya que es realitza en el nou curs, de caire
sensibilitzador a l’hora d’esbarjo. Al voltant del dia 25 de novembre, el
PIDCES fa difusió d’aspectes com l’amor, les relacions saludables entre
iguals i aspectes per trencar mites. Concretament, aquest any la campanya
s’ha centrat en el control de les xarxes socials entre els
adolescents.
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PIDCES del dia de la SIDA: es tracta d’un PIDCES exclusiu que es realitza el dia 1 de desembre
amb motiu del dia de la sida, i on s’ofereix únicament informació sobre la prevenció de les ITS,
durant tota l’hora d’esbarjo. Per una altre banda, conjuntament amb la informadora, dinamitzadora
i l’entitat JIS es va treballar tot el que envolta la sexualitat, tant els embarassos no desitjats a
l’adolescència, les infeccions de transmissió sexual, com els mètodes anticonceptius que
existeixen, per tal de què els i les corresponsals tinguin la informació necessària a l’hora de fer la
seva primera campanya del Dia Mundial. Aquest Pidces va consistir en la realització d’una
dinàmica anomenada la cadena d’infecció.
PIDCES dia de la dona: en motiu del 8 de març, Dia internacional de la dona, es
va realitzar un PIDCES temàtic realitzant activitats envoltant del dia
internacional.

PIDCES d’educació: es realitza la setmana següent del Saló de
l’Ensenyament i s’ofereix únicament informació sobre temes d’educació. El
procediment d’obtenció d’informació ve donat pels propis corresponsals, ja
que són ells els que a través de la sortida al Saló de l’ensenyament,
s’encarreguen de recopilar tota la informació d’interès pels seus companys/es.

PIDCES de Sant Jordi: Aquest Sant Jordi vam proposar als PIDCES que els
companys/es dels corresponsals proposessin finals alternatius de la llegenda,
per tal de dinamitzar l’esbarjo d’una forma creativa i diferent.
PIDCES AIXECA’T!: Un PIDCES diferent per activar
els patis amb activitats alternatives, trobant noves
possibilitats al temps d’esbarjo, plantegem reptes per tal de promoure
una vida saludable amb una activitat física diària, dieta equilibrada i
allunyant-se del sedentarisme.
PIDCES “Snaptbottle” Snapbottle va ser la campanya de cloenda dels
PIDCES 15-16. Aquesta campanya, amb un format molt familiar per tots/es
els i les joves dels instituts, va tenir com a pretensió sensibilitzar i
conscienciar diferents factors que entren en joc davant el consum d’alcohol,
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per tal de promoure actituds responsables. La creació de la campanya va constar de 4 sessions.
El grup de corresponsals i la informadora juvenil del Jovespí, vam comptar amb la col·laboració de
Joan Sabater, del Servei de prevenció de drogodendències de la Mancomunitat Fontsanta, la seva
ajuda va ser clau per poder introduir-nos en tot el que envolta el consum d’alcohol entre els i les
joves, a través de dinàmiques i fent reflexionar als i les corresponsals van crear un material de
difusió molt interessant. La dinàmica de difusió d’aquesta campanya va consistir en repartir el
material de difusió juntament amb uns còctel de sucs, per fer veure que combinar begudes sense
alcohol pot ser divertit.

3.4.2 Corresponsals
-Descripció: El programa corresponsals consisteix
en donar una beca a dos alumnes de cada institut
del municipi. El programa té una durada de dos
anys, s’inicia amb el període de publicació de
convocatòria per a captar nous corresponsals pels
dos anys següents. El curs 2016-2017, ens vam
trobar en període de nova convocatòria, d’aquesta
van escollir els corresponsals que obtindran el
càrrec per dos cursos de 2016-2018.

-Objectiu: Fomentar la participació dels joves estudiants per mitjà del programa corresponsals i a
la resta de joves per mitjà d’activitats dinamitzades i programades des de joventut.
-Metodologia: Durant tot aquest temps, s’estableix una metodologia que consisteix en realitzar els
PIDCES, actualitzar les cartelleres dels IES com, també, participar en activitats del Departament
de Joventut i d’altres activitats de caire municipal. A més, s’estableix un calendari de reunions de
coordinació entre la informadora i els corresponsals. Enguany, amb els nous corresponsals s’ha
construït

un

mur

on

recull

el

treball

realitzat

per

aquests

i

aquestes

(http://es.padlet.com/jovespi/l6rru6ig7sf6 ).
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3.4.3 Assessories
A l’Oficina Jove des del mes d’octubre, es compte amb tres assessories, aquestes són les
següents: salut, mobilitat internacional i jurídico-laboral.
És un espai pensat per als i les joves d’entre 12 i 35 anys, amb l’objectiu que puguin tenir accés a
la informació que sigui del seu interès d’una manera personalitzada i directa per resoldre els seus
dubtes concrets i al instant. És un espai, on s’aporten eines que ajudin als joves a ser autònoms i
els pugui facilitar els coneixements i continguts necessaris.
1. Assessoria de salut: és un servei d’informació, orientació i assessorament en matèria
de sexualitat, drogoaddiccions, trastorns d’alimentació, ludopatia, etc, dirigit a joves o a
pares interessats en el tema.

2. Assessoria de mobilitat internacional: ofereix informació, orientació i assessorament
als i les joves que vulguin anar a l’estranger per motius diversos: treballar, estudiar,
aprendre nous idiomes, fer pràctiques en empreses, col·laborar en un projecte de
voluntariat, participar en alguna beca internacional, formar part d’activitats juvenils a
l’estranger o de programes europeus, conèixer altres cultures, etc.
Es donen les i eines i recursos necessaris a tots i totes els i les joves que
vulguin viure una experiència internacional

3. Assessoria jurídica/laboral: és aquella que s'encarrega d'orientar als i les joves per a
millorar la recerca de feina o per a iniciar-se en el procés de buscar la primera
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oportunitat laboral. T'ajuda a preparar-te les eines necessàries: com fer un CV i carta
de presentació, per a on buscar feina, com fer una bona entrevista de selecció...etc.
També et podran assessorar en dret laboral (dubtes sobre els tipus de contracte, com
llegir una nòmina, quitança, etc.).

3.4.4 Altres campanyes i/o activitats


Festa dels 18: Programa de democràcia local per a joves

-Descripció: Aquesta activitat és una festa adreçada
als i les joves de Sant Joan Despí que compleixen
anys en el l’any present. Com en darrers anys,
aquest any, també s’ha celebrat

a les piscines

d’estiu Fontsanta durant el mes de juliol.
L’activitat va constar de la realització d’una petita
felicitació de l’alcalde i de la regidoria. Durant la nit
varen haver dos actors ambientant la festa, i portant a terme un joc, el qual, va consistir, en agafar
ànecs numerats de la piscina i comprovar si hi tenien premi, entre els diferents ànecs hi podien
trobar diversos regals, con per exemple dues places per un “Buletaller”, dues invitacions per
alguna obra de teatre programades per teatresdespi i com regal estrella, una bicicleta.

Enguany, a la piscina hi va haver inflables que va dinamitzar el
bany dels i les joves a més de servei de refrescos i gelats
gratuïts i un taller de còctels sense alcohol.
-Objectius: Oferir una alternativa d’oci saludable als i les joves
que fan anys.

-Metodologia: Els joves que fan anys reben una invitació que
anuncia la festa. A partir d’aquí, cal que s’apropin al Jovespí
per recollir la seva entrada. Al llarg de la nit es van fent
fotografies que, posteriorment, es pengen a la web perquè
els mateixos joves se les descarreguin.
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Dia contra la Violència de Gènere

- Descripció: Pel que fa al Dia Internacional
contra la violència de gènere, cal destacar, que
des del punt d’informació conjuntament amb el
Departament de Dona es va realitzar el taler
“Estimar no fa mal” on es va informar i orientar
als/les corresponsals i a la resta de participants
entorn la temàtica, per

què, en el cas dels

corresponsals, poguessin ser els transmissors
d’aquesta informació als seus companys/es a
l’hora dels pidces.
-Objectiu: Sensibilitzar als i les joves entorn a la problemàtica de gènere, trencar mites de l’amor i
obrir el debat estimulant la visió crítica dels participants.

- Metodologia: El Dia Internacional contra el maltracta de gènere, és la primera campanya del curs
que obre els PIDCES. Durant la setmana del 25 de novembre, trobem una de les accions clau dels
PIDCES, on enguany, vam portar a terme la difusió de la campanya “Estimar no fa mal” de la
Generalitat de Catalunya.



Dia de la Sida

- Descripció: A principis de Desembre, es
commemora el Dia Mundial de la lluita contra la
Sida i, per aquest motiu, des del moviment de
joves del municipi es pretén fer una sèrie
d’accions i crear una sèrie d’iniciatives que
despertin l’interès dels i les joves en quant a la
conscienciació del que és aquesta malaltia i de
quina manera es pot evitar el seu contagi.
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-Objectiu: Conscienciació del jovent sobre els mètodes anticonceptius i la seguretat en el moment
de mantenir relacions sexuals amb altres persones, considerant els riscos i perills que poden tenir
les relacions de risc per la seva salut i per la de l’altra persona. Al mateix temps que es fomentar la
participació dels i les joves als PIDCES.
- Metodologia: Durant la primera setmana de Desembre, la campanya que es duu a terme en els
PIDCES va ser la relacionada amb el Dia Mundial de la lluita contra la SIDA, a través de la qual es
pretenia sensibilitzar i difondre informació, entorn la temàtica. La activitat realitzada va ser la
següent: Conjuntament amb la informadora i l’entitat JIS es va treballar la SIDA amb els i les
corresponsals, a través del taller “Sexpressat”, taller en el qual, s’informa als participants de tot el
que envolta la sexualitat i les ITS, se’ls aporta informació variada per tal que puguin informar als
PIDCES i amb aquesta informació li va acompanyar un llaç vermell i un val per un preservatiu.



“Ja sabeu el que voleu estudiar l’any vinent?”

A partir del mes de març, comença l’afluència en les assessories formatives,
per tant, en el PIJ com en els PIDCES, la informació que es mou és entorn
aquest àmbit. Per tal de poder contar amb informació actualitzada, l’Equip
de corresponsals i la informadora, assisteixen al Saló de l’Ensenyament i, és
a partir d’una recerca exhaustiva de material, recapten informació suficient
per, posteriorment, poder assessorar, informar i orientar als i les joves.

Pel que fa concretament als PIDCES, el procés que es va seguir va
ser per una banda, assistir al Saló de l’ensenyament, per obtenir la
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informació suficient entorn a l’oferta educativa i formativa. Seguidament, els PIDCES de la
setmana següent i cap a final del curs es quan es fa el Feedback de tota la informació trobada als i
les companys/es dels instituts.


Tallers Ocupa’t

Continuant amb els tallers “Ocupa’t”, projecte que es realitza, conjuntament, amb el Departament
de Promoció Econòmica, més concretament, amb el servei Promodespí, s’han programat tallers
de caire orientatiu, per tal de poder oferir eines i recursos a aquells/es joves que es troben en
procés de recerca de feina. La proposta va néixer de la necessitat actual dels i les joves de poder
trobar feina i introduir-se en el sector laboral. Poder aclarir idees i guiar en el camí cap una bona
recerca de feina, avui dia no és fàcil, per això, el poder facilitar aquests tallers gratuïts, fa que
puguin descobrir noves vies de recerca, conèixer noves actituds i aptituds pròpies per tal
d’enfrontar-se a processos de selecció, etc.... A continuació, us publiquem alguns exemples de
tallers ocupa’t .
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Pel que fa a la difusió d’aquests tallers, cal destacar que, s’encarreguen els dos departaments
compromesos en l’iniciativa. Per una part, Promoció econòmica, envia correus electrònics
informatius a tots aquells inscrits a la borsa de feina,i ho publiquen en la seva pàgina web. Des del
Departament de Joventut, al formar part directa d’activitat de la programació trimestral, s’imprimeix
en format fulletó la programació, aquesta es fan arribar a domicili a tots els habitants de Sant Joan
Despí. Seguidament, s’envien correus electrònics a tots/es aquells/es, que han assistit a algun
dels tallers ocupa’t anteriors. Aquesta difusió segueix amb la publicació al facebook del Casal de
Joves El Bulevard, a la web despijove.cat, es realitza una entrada al Blog del Jovespí, es publica
al Twitter del servei i finalment, es fa la difusió als centre educatius a través dels PIDCES, a les
hores del patí. Aquests tallers s’han seguit realitzant des de l’Oficina Jove a partir del mes
d’Octubre i fins a final d’any. També s’ha fet difusió des del Facebook de l’ Oficina i del Bulevard,
des de la web despijove.cat i en els centres educatius a través dels PIDCES.
A el centre IES Francesc Ferrer i Guàrdia, ja que té oferta de cicles formatius, els i les
corresponsals d’aquest centre es reuneixen amb els tutors d’aquests cursos i expliquen els tallers
ocupa’t que hi hauran en el trimestre, per fer una difusió més directa.
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Taller parlar en públic

- Descripció: A partir de la necessitat transmesa per part
dels i les alumnes de Batxillerat i els centre educatius,
que

tenen fixades, a finals de gener, les dates de

presentació dels treballs de recerca, vàrem determinar
interessant poder facilitar aquest taller, de dues sessions,
per poder desenvolupar habilitats i capacitats personal
que permetessin fer una ponència seriosa i amb
seguretat.
D’aquesta formació també es va aprofitar l’Equip de Corresponsals, , per reforçar les seves
habilitats i competències alhora de comunicar-se en la tasca als patis.
El taller “Parlant en públic”, va proporcionar recursos, eines i estratègies claus, per poder afrontar
diferents situacions on haguessin parlar davant de gent desconeguda o d’un grup.
- Objectius: Dotar als participants de recursos bàsics per afrontar situacions on s’ha de parlar en
públic.
- Metodologia: El taller va constar de duess sessions d’una hora i mitja cada una. El taller estava
constituït d’exercicis pràctics, dinàmics i participatius, els quals, facilitaven el posar en pràctica les
estratègies i recursos que s’aprenien, a la vegada que els participants amb vergonya i pors
escèniques, havien de poder canalitzar aquesta situació per afrontar-la i superar-la.
3.5 Organització i metodologia
a) Departament
●Coordinació amb el tècnic de Joventut:
La informadora juvenil tant la del Jovespí com la de la Oficina Jove s’ha coordinat amb el
tècnic de joventut per diversos mitjans: correu electrònic intern, telèfon i reunions que
s’estableixen informalment normalment un cop per setmana. Les tasques a coordinar són:

-Les exposicions adreçades als IES, on el tècnic dóna les pautes i informació necessària a la
informadora per tal que faci difusió de l’activitat als centres de secundària, i si s’escau, organitzar
una visita guiada o taller.
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-Altres: el tècnic informa de convocatòries de concursos, d’activitats d’altres departaments que són
d’interès juvenil, inscripció a cursos de formació continuada o jornades i d’altres aspectes que
consideri necessaris.
●Coordinació amb Bulevard:
La animadora sociocultural es coordina amb el coordinador d’activitats del Bulevard per tal
de mantenir un bon funcionament de l’espai. Les tasques realitzades són:
-Difusió d’activitats: el coordinador d’activitats elabora un cartell de difusió de les activitats,
concerts, campionats etc. que entrega a la informadora per tal que faci fotocòpies sobre un cartell
mut amb les dades i logotip del Bulevard, i el reparteixi als corresponsals per penjar-los a les
cartelleres dels instituts.

-Coordinació amb el responsable del Bulevard per fer les inscripcions dels tallers, així com de la
seva difusió per mitjà del web de joventut despijove.cat, i portar al dia el facebook i el twitter.
-Controlar l’accés dels joves, procurant que entrin de forma ordenada i que no es quedin a
l’escala.

-Programació conjunta de les activitats trimestrals del Bulevard, casal de joves.
●Coordinació amb el serveis externs
La informadora del Jovespí i després la informadora de l’Oficina Jove es coordina amb
diverses entitats, per tal de programar activitats trimestrals en l’àmbit de salut, com xerrades,
tallers, dinàmiques,...

b) Empresa externa
La relació amb l’empresa Iniciatives i Programes s’estableix un cop al mes amb la directora
de programes i serveis, la qual s’encarrega de portar les nòmines i el control d’hores de la
informadora així com de qualsevol altre tema o incidència.

c) Corresponsals
Els nous corresponsals, durant el curs 16-17 es reuneixen amb l’animadora sociocultural del Casal
del Bulevard ( anterior informadora juvenil del Jovespí) i la nova informadora de
l’Oficina Jove, els dijous de 17.30 a 19.30.
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Primerament, es realitza una formació que consisteix en l’adquisició d’habilitats comunicatives i
expressió corporal i d’habilitats socials, combinant amb conceptes més teòrics d’informació.
També es fa la coordinació per realitzar els passaclasses o activitats municipals, resoldre
qüestions conjuntament amb ells i elles derivades de les consultes dels centres de secundària,
supervisar els registres de consultes i supervisar la seva tasca.

d) IES
S’ha establert el contacte amb els coordinadors pedagògics dels quatre centres educatius
a principi de curs, per definir el dia dels PIDCES, i especificar trimestralment les campanyes que
es volen dur a terme, per tal de que puguin treballar-les si les troben interessants i/o necessari.

e) Consell comarcal
El Jovespí i l’Oficina Jove formen part de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, el qual facilita material informatiu trimestral, i disposa d’una
Intranet on es pot penjar la programació de les activitats.
Les tasques de la informadora amb relació al Consell Comarcal són:

A)Difondre el material ofert pel Consell
B)Difondre les activitats proposades per a joves, com el Baix Aventura
C)Participar de les activitats per a professionals, com les jornades comarcals
D)Valoracions:
- La informadora s’encarrega de valorar les guies i material elaborat pel Consell a través de la
intranet, normalment cap a final d’any.
-Entrega del full de registre d’usuaris: La informadora s’encarrega d’anotar les consultes i el
nombre d’usuaris setmanalment, per poder fer el recompte anual i entregar-lo al Consell1.

f) Secretaria de Joventut
La Secretaria de Joventut disposa d’una intranet en què ofereix diversos recursos per a
informadors i informadores i dóna la possibilitat de treballar en xarxa amb altres Serveis
d’Informació Juvenil, tant a l’hora de fer difusió de les activitats com de plantejar dubtes i
propostes.
Les tasques de la informadora amb relació a la Secretaria de Joventut són:
1

Model de registre de consultes del Consell Comarcal
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A) Difondre el material ofert per la Secretaria de Joventut: a través de la intranet la Secretaria
informa sobre temes d’interès i de les trameses de correu i material que envia directament als
Serveis per tal que en fem ús i difusió.
B) Venda de carnets juvenils: la Secretaria és l’encarregada de dotar el Servei dels carnets
juvenils. Per fer-ho, anualment la informadora s’encarrega de fer la comanda de carnets, abonant
l’import dels venuts i retornant aquells que no s’han venut.
A més, la Secretaria ofereix la possibilitat de

participar en diferents activitats adreçades

a

professionals:
-Cursos de formació contínua: la Secretaria ofereix diversos cursos de formació continua
adreçades a professionals, entre els quals es troben els informadors, que hi poden participar si ho
desitgen.
3.6 Recursos (humans, tècnics, infraestructura i equipaments, materials i
econòmics)

JOVESPÍ
-MATERIALS: El Jovespí està dotat amb material de molts tipus i formats, alguns de consulta i
altres que els usuaris poden emportar-se: díptics i tríptics de difusió, revistes, guies de viatges,
llibres d’ensenyament...

-TÈCNICS: Tenim la Sala 3.0 habilitada amb 8 ordinadors, on els i les joves poden realitzar
treballs i/o autoconsultes, per tal de crear un ús formatiu i consultiu.
-INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS: El Jovespí es troba a l’avinguda Barcelona número 8385, dintre del casal de Joves El Bulevard.

-HUMANS: La figura professional que gestiona el Servei és la informadora juvenil contractada per
30 hores setmanals repartides de la següent manera:
-20 hores: atenció directa a l’usuari des del Servei
-4 hores: dedicades als PIDCES
-6 hores: de treball intern

També cal destacar les 15 hores que dedica mensualment el tècnic informàtic per fer un
manteniment dels equips.
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OFICINA JOVE SJD
-MATERIALS: L’oficina està dotada amb material de molts tipus i formats, alguns de consulta i
altres que els usuaris poden emportar-se: díptics i tríptics de difusió, revistes, guies de viatges,
llibres d’ensenyament...
-TÈCNICS: Tenim 2 ordinadors, on els i les joves poden realitzar autoconsultes, per tal de crear un
ús consultiu.
-INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS: L’oficina jove es troba a la casa Rovira, carrer Jacint
Verdaguer,27.
-HUMANS: La figura professional que gestiona el Servei és la informadora juvenil contractada per
30 hores setmanals repartides de la següent manera:
-22 hores: atenció directa a l’usuari des del Servei
-4 hores: dedicades als PIDCES
-4 hores: de treball intern

-ECONÒMICS: no es disposa d’informació sobre líquid, però en tot cas destacarem els conceptes
que s’han de tenir en compte:
-Recursos humans
-Recursos materials d’ús quotidià (blocs de notes, cinta adhesiva, clips, grapes...)
-Carnets juvenils (s’ha de fer un dipòsit previ a la Secretaria de Joventut).
-Beques per als corresponsals
-Beques o premis dels concursos
-Tallers programats trimestrals
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3.7 Comunicació
La comunicació des d’un servei, com és el d’informació juvenil, és molt important. Per una banda,
ha d’adaptar-se al col·lectiu al qual, es vol dirigir, i per una altre, ha d’utilitzar un llenguatge que el
permeti mantenir la proximitat als destinataris i, que els mateixos, es sentin identificats. És per
aquest motiu, on el servei d’informació juvenil, ha fet un pas per endinsar-se en les plataformes de
comunicació virtuals, al mateix temps que es “despenja” del bloc departamental, anomenat
Despijove, que permet mostrar el servei com particular amb un perfil de twitter i blog individual.
Enguany, cap al últim trimestre, es va realitzar un estudi de comunicació virtual, community
manager, per poder conduir al servei d’informació Jovespí, cap al món de les xarxes socials, i
poder possibilitar que sigui un servei més visible.
SIJ Jovespí
-

Blog (jovespi.wordpress.com): És l’espai virtual on es desenvolupa la informació de
manera extensa, tant en l'àmbit formal, amb informació concreta, com informal, a l’hora de
“relatar el diari” del servei, per tal de mostrar el servei viu, actiu i proper. A més a més,
aquest espai fa possible una identificació individual del servei i facilita poder dirigir a
l'usuari al punt de trobada del servei a la xarxa.

-

Twitter @PiJovespi: Espai de relació a la xarxa social entre joves, entitats i serveis, tant
en l'àmbit municipal com en el sector professional. La utilització d’aquesta via de
comunicació és per poder fer ressò de les qüestions que es publiquen en el blog, ja que és
una plataforma directa de comunicació tant per anunciar activitats que es realitzen des del
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servei com informació important que requereix una immediatesa.

Oficina Jove
-

Facebook @OficinajoveSJD

Com ja hem comentat anteriorment, la comunicació és molt important per a una bona informació,
per això, a l’Oficina Jove utilitzem com una eina la xarxa social Facebook. És una de les xarxes
socials més conegudes actualment i l’utilitzem per poder fer ressò dels tallers i assessories que es
realitzen des de l’Oficina. També per recordar dates importants com inscripcions a cursos o
beques, ofertes de feina, dies commemoratius...
Els joves miren sovint el Facebook i per això, és una eina important per arribar a ells de manera
ràpida i eficaç.
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3.8 Avaluació quantitativa i qualitativa:
3.8.1Quantitativa: gràfics i registres
A continuació presentem la taula de registre d’usuaris al Jovespí durant el 2016:
REGISTRE DE CONSULTES DE:
JOVESPÍ
ANY: 2016
GE

FE

MA

AB

N

B

R

R

JU
MAI N

JU
L

Matí
Tarda

OC

NO

DE

TOTA

SET T

V

S

L

5

3

2

1

11

60

32

30

44

58

77

89

36

53

63

21

563

Home

27

15

13

20

26

40

44

9

14

19

9

236

Dona

33

17

17

24

32

36

45

33

42

50

13

342

4

2

2

8

USUARI
Sexe

Edat
Infant
Jove

55

Adult

5

32

30

42

46

66

81

35

40

49

16

492

2

8

5

8

7

14

17

4

70

5

5

39

41

65

79

36

52

56

17

501

8

6

10

4

4

11

4

52

1

1

3

DESTINATARI
Professional
Personal

54

Familiar/amic

5

32

30

1

Entitat

11

1

CANAL
Personal

42

28

Telèfon

8

4

30

37

36

56

76

23

55

62

15

460

5

10

4

3

9

3

5

2

53

2

8

11

2

10

1

3

47

29

36

23

49

35

41

12

341

Correu
Correu electrònic 10

TIPUS
Informació

25

23

14

54
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Assesorament

21

9

16

10

16

8

11

7

12

Enseny. Reglat

7

6

7

15

16

9

2

9

3

reglat

7

5

1

1

Treball: Borsa

6

Enseny.

9

7

126

2

76

No
2
3

16

1

2

1

1

14

1

1

8

3

19

1

1

3

Treball:
Recursos

1

1

4

Viatgeteca

1

Lleure, cultura

13

7

6

19

19

20

12

5

Salut

5

8

7

9

8

10

5

2

3

2

2

Habitatge
Vida

7

3

111
4

61
4

social,

Participació

6

Altres

8

3
5

3

2

4

23

5

46

6

28

8

4

94

12

15

8

2

5

4

9

12

14

5

TRAMITS
Carnets
Servei

0

20

Català

Col.
Inscripcions
cursos:
Altres

11

8
3

5

42

12

67

62

107

SERVEIS
Internet
Autoconsultal
Exposicions
Xerrades

1

Cursos

3

5

6
3

Altres
Altres
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CONSULTES PER SEXE
60
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Home

30

Dona

20
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SET OCT NOV DES

Tal com es pot observar a la taula i en aquest gràfic, enguany el nombre de consultes per
sexes ha sigut bastant similar al Jovespí, però trobem que a l’Oficina Jove, és considerablement
superior el nombre de dones. No sabríem explicar el motiu.


CONSULTA PER EDAT
90
80
70
60
50

Infant

40

Jove

30

Adult

20
10
0
GEN FEB MAR ABR MAI JUN

JUL

SET OCT NOV DES
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Al tractar-se d’un Servei adreçat als i les joves, la majoria de consultes i utilitzacions dels
serveis els fan els i les joves, tot i que a vegades s’hi adrecen infants o adults a fer alguna
consulta de manera puntual. Destacant als adults, sent les seves consultes, majoritàriament,
demanda d’informació per a terceres persones (familiars: fills/es). Els mesos d’octubre i novembre
augmenta el nombre d’infants, segurament, a causa de les inscripcions a la cavalcada de reis, ja
que aquests poden participar en la Quitxalla. L’Oficina Jove va ser un dels espais de referència
per a la realització d’aquestes inscripcions.


CONSULTA SEGONS EL CANAL
80
70
60
50

Personal

40

Telèfon
Correu

30

Correu electrònic
20
10

0
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL SET OCT NOV DES

Segons aquesta gràfica, les consultes són realitzades, bàsicament, de forma personal,
s’observa, les consultes per correu electrònic com la segona via de comunicació amb el servei, i
per últim, amb una mínima diferència amb el correu electrònic trobem les consultes per telèfon. El
correu ordinari el consideraríem una via nul·la de comunicació amb els joves, no s’ha rebut cap
consulta durant aquest any.



CONSULTA PER TIPUS
Les consultes que predominen són sobre lleure-cultura, ensenyament reglat i altres. Ara

bé, en funció del mes de l’any, predominen un tipus de consultes o unes altres. A continuació, els
gràfics representatius:

 Pàgina 101

Enseny. Reglat
Enseny. No reglat
Treball: Borsa
Treball: Recursos
Viatgeteca
Lleure, cultura
Salut
Habitatge
Vida social, Participació
Altres
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70

Enseny. Reglat

60

Enseny. No reglat

50

Treball: Borsa

40

Treball: Recursos

30

Viatgeteca

20

Lleure, cultura

10

Salut

0

Habitatge
GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

SET

OCT

NOV

Com mostra aquestes gràfiques, les consultes que predominen durant tot l’any són les de lleure i
cultura, ja que és en aquest apartat on s’enumeren, majoritàriament, les consultes sobre les
activitats joves que es realitzen en el Bulevard o en altres espais municipals. A mode general, cal
destacar que, durant tot l’any les consultes són bastant variades, pel que fa a les diverses
categories temàtiques, les consultes es realitzen de forma moderada sense acumular-se en un
mes concret. Finalment, cal aclarir la categoria “Altres” on es classifiquen les consultes on els i les
joves s’adrecen per tractar temes personals, on la figura de la informadora es transforma cap a
una basant més psicològica inclús, en casos, psicopedagògica, encara que al mes de juliol,
aquesta categoria d’”altres”, a més d’alguna consulta d’escolta activa, també agrupa als i les joves
que s’adreçaven al Jovespi per informació i/o a recollir la seva invitació de la festa dels 18.
Com en el Jovespí, a l’Oficina Jove les consultes són variades durant els 4 mesos. Però durant el
mes de novembre podem destacar un augment en les consultes relacionades amb treball, ja que
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coincideix amb la cerca de feina per treballar al Nadal. També hi ha un augment considerable amb
les consultes relacionades amb l’ensenyament reglat i no reglat, sobretot, durant el mes de
novembre. Això, coincideix amb les inscripcions d’accés a cursos subvencionats o gratuïts pel curs
2017. També, en el mes de novembre, els joves que han començat a estudiar al setembre i no els
hi agrada el que fan, busquen una alternativa als seus estudis, i necessiten informació.
Durant el mes de desembre el nombre de consultes disminueix, segurament, perquè coincideix
amb època d’exàmens en instituts i universitats i per tant els joves, se centren a estudiar.

3.8.2 Qualitativa: anàlisi DAFO per objectius general i específics

Objectiu general:
-Elaborar i posar a l’abast de la gent jove informació per facilitar una presa de decisions meditada
millorant la seva autonomia i emancipació.

Objectiu específic:
-Fer arribar informació als joves de 14 a 35 anys sobre diferents àmbits com: educació,
treball, lleure i cultura, vacances , habitatge i salut per mitjà de canals com: la web
www.despijove.cat i del material d’autoconsulta del Jovespí.

Febleses

Fortaleses

-La informació arriba, però a conseqüència -L’Oficina Jove com equipament propi en el
d’on està situat el Jovespí, molts cops la barri centre, facilita la visualització del
marca Jovespí quedada invisibilitzada i la servei.
informació surt del Bulevard en lloc del - Les assessories com un servei programat,
servei d’informació jove.

és un reclam pels joves interessats.
-La difusió del servei per mitjà dels PIDCES,
d’activitats als IES i del Pla Jove.
- La integració de les xarxes socials i la
creació d’un blog al punt d’informació, com a
nova via de traspàs d’informació.
-Mantenir

la

mateixa

informadora

del

Jovespi dins de la plantilla de professional
del Bulevard, permet poder acollir els joves
que estaven familiaritzats amb el Jovespi i
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fer una derivació directa a l’Oficina Jove.
Amenaces

Oportunitats

-Amb la revolució d’Internet, com ja fa -El fet d’adoptar un format digital de la
temps, facilita l’accés a la informació, per informació és un factor que dóna una
aquest motiu, els Punts d’Informació es resposta ràpida al jovent si se li facilita a
quin lloc d’Internet pot trobar la informació.

veuen directament afectats.

- La informació arriba al públic desitjat, però -Trobar una persona referent en el servei
en molts casos falta el feedback et dificulta d’informació, facilita que la informació que
poder apropar-se als seus interessos

rep el jove sigui individual i personalitzada, a
diferència si trobés informació a la xarxa.
- L’aposta de l’Ajuntament per un nou servei
dins del Departament de Joventut, per fer
presència en el barri centre.

-Aconseguir que el Jovespí/Oficina Jove sigui un referent per als joves a l’hora de cercar
orientació i assessorament en els temes que els afecten, augmentant tant el nombre de
consultes l’any com la qualitat de les mateixes.

Febleses
-Molts

Fortaleses

dels

joves

necessiten

venir -El fet de que siguin els únics espais amb

acompanyats o tenir confiança amb la aquestes funcions en el municipi, fa que els
informadora, per poder donar el pas i joves es passin pels serveis quan tenen
preguntar, resoldre els seus dubtes o cercar alguna necessitat o interès concret.
informació.

- Trobar una persona de referent del servei
que acompanya als i les joves amb consells,
orientacions i assessorant facilita poder
garantir que seguiran utilitzant el servei.
-La visibilitat a la xarxa a través del
facebook, twitter, blog i web.

Amenaces
-L’actual
davant

crisi
les

Oportunitats
dels
actuals

Punts

d’Informació -El Pla Jove i poder fer del Jovespi/Oficina

tecnologies

que Jove un punt mòbil, en el cas dels PIDCES,
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permeten un major accés a la informació.

i apropar-se als joves, a través de la difusió
de la informació per mitjà d’activitats o
tallers és una oportunitat perquè els i les
joves de Sant Joan Despí tinguin millor
coneixement del servei.

Objectiu general:
-Descentralitzar la informació existent al SIJ/Oficina Jove per tal d’arribar a joves que no vénen
directament al servei.
Objectiu específic:
-Facilitar i potenciar l'apropament entre els centres d'ensenyament i els espais juvenils del
municipi mitjançant la coordinació d'activitats conjuntes i complementàries, com són els
PIDCES, els passaclasses, xerrades puntuals, exposicions i altres activitats locals.

Febleses

Fortaleses

-És necessari coordinar-se millor amb els

-L’atenció directa als IES fa que els

centres de secundària per poder fer una usuaris/es puguin resoldre els seus dubtes
intervenció més continua i que el que passi de forma més ràpida.
en els patis tingui continuïtat, com podria -El programa corresponsals i els PIDCES
ser a l’hora de tutoria.

permet que la informació sigui donada
entre iguals i, per tant, de forma més
propera. El vincle que es crea entre els
corresponsals i els seus companys/es, fa
més fàcil conèixer les seves necessitats i
interessos.
- El fet de realitzar els PIDCES als quatres
centres d’educació secundària de Sant
Joan Despí, facilita poder arribar a més
públic jove.

Amenaces

Oportunitats

-L’esgotament dels centres de secundària -El fet que els centres és on es trobi gran
davant l’allau de programes i propostes pot part

dels

fer que acabin tancant portes a algunes coneixement

i

les
del

joves

possibilita

servei

a

el
més
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d’aquestes propostes on es poden incloure usuaris/àries.
els PIDCES.

-Els

PIDCES

són

el

vehicle

per

descentralitzar la informació. El fet d’haver
d’apropar
selecció

informació
acurada

requereix

d’aquella

una

informació

d’interès dels i les joves.
-El suport d’alguns centres educatius per
fer possible la continuïtat de la difusió dels
patis a les aules.
-L’interès

i

les

ganes

del

grup

de

corresponsals per ser una figura visible
dins el centre educatiu i arribar a ser un
referent.

Objectiu general:
-Impulsar la dinamització com a eina imprescindible per a la participació.

Objectiu específic:
-Fomentar la participació dels joves estudiants per mitjà del programa corresponsals i a la
resta de joves per mitjà d’activitats dinamitzades i programades des de joventut.

Febleses

Fortaleses

-La dificultat que tenen els joves estudiants

-La

diversitat

de

tipologies

d’activitat

de veure com a referent la figura del ofertes als joves (esportives, culturals,
corresponsal.

d’oci...)

-La manca de participació en les activitats -El paper dels corresponsals a l’hora de
dinamitzades quan l’activitat no és de convèncer a altres joves perquè participin
l’interès general dels i les joves. D’aquesta de les activitat.
manera, en aquests casos, es pot arribar -La facilitat que tenen els/les companys/es
només a un nombre reduït de joves.

de curs dels corresponsals, per tenir-los
com a referents.
-La motivació de l’equip de corresponsals
per desenvolupar la seva tasca.
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-El

Pla

Jove

perquè

contempla

les

necessitats dels joves i defineix les línies
de treball.

Amenaces

Oportunitats

-La manca de participació del col·lectiu jove, -La condició de jove que inclou la vitalitat i
en general, quan en el PIDCES no es la inquietud per a fer coses diferents quan
dinamitza la informació realitzant activitats.

se sent motivat. Per tant, el fet d’introduir
les campanyes fa que els joves tinguin més
ganes de participar.

-Dotar d’eines educatives els corresponsals per tal que assumeixin un paper de lideratge i
de referència davant els seu grup d’iguals, ajudant-los a millorar l’autonomia personal i a
crear xarxa amb altres joves perquè participin en els activitats de joventut i de ciutat2.
Febleses

Fortaleses

-La immaduresa general dels membres de

-La

l’equip

corresponsals,

s’ha

hagut

formació

que

han

rebut

els

de corresponsals els ha permès conèixer

treballar primer altres aspectes per tal, que diferents

eines

per

millorar

la

seva

assumissin el rol de lideratge, i replantejar autonomia i ha fet que superin certes
objectius inicials, havien de conscienciar-se barreres de timidesa i inseguretat. La seva
de la responsabilitat que adquirien com a actitud positiva i d’interès ha permès
corresponsals.

complir amb els objectius replantejats.

-Falta de formació formal dels corresponsals - Focalitzar les sessions formatives en
sobre les seves tasques.

aspectes

de

desenvolupament

de

la

persona per tal de poder enfrontar-se al
col·lectiu amb més habilitats.
-La beca remunerada permet exigir i alhora
garantir més compromís per part dels
joves.

2

Annex 6: Valoracions qualitatives realitzades pels corresponsals l’últim trimestre curs 2015/2016.
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Amenaces

Oportunitats

-Que el programa no resulti interessant per -La jornada de corresponsals fa que el
als joves i no s’inscriguin o ho facin només programa creixi i pels joves és una
pel reclam de la beca sense mostrar interès motivació per conèixer altres joves, poder
real pel programa.

viure

una

experiència

enriquidora

i

-Si no hi ha un bon treball en equip és difícil participar des d’una posició de referent.
garantir la durabilitat del programa, fet que -Engrescar als corresponsals per què en
provocaria substituir algun corresponsal per un futur segueixin tenint relació estreta
un altre i per tant, costaria més que fos amb el departament.
referent als IES.
-Oferir una alternativa d’oci nocturn saludable als i les joves per mitjà de la festa dels 18
anys o els tallers No t’adormis.
Febleses

Fortaleses

-La informació arriba per més vies de les

-La diversitat de reclams i d’elements

necessàries a cada persona, via correu motivadors que inclou la festa: grup
ordinari i telèfon.

En tractar-se d’una d’animació, piscina, begudes, gelats...

activitat lúdica i en els cas de la festa dels -La recollida prèvia d’entrades al Jovespí
18, exclusiva entre els joves, l’acceptació per garantir l’assistència i explicar en què
d’aquells que hi volen anar amb el correu consisteix l’acte.
ordinari, ja hi tenen bastant.

-La difusió a partir de l’enviament de
targetes individualitzades a cada jove.

Amenaces

Oportunitats

-Cal controlar bé l’accés de les persones, ja -El Pla Jove contempla la demanda
que a vegades poden entrar joves que d’aquest tipus d’activitats i per tant, és una
hagin pres algun tipus d’estupefaent fora del oportunitat que des de l’administració
recinte i la seva conducta a l’interior no sigui s’aposti per l’oci saludable.
del tot adequada. Per tant, el que en un
principi és una activitat d’oci alternatiu i
saludable podria convertir-se en el contrari
si no es controla bé l’accés i no es deixa
clar l’objectiu i creant mala fama de
l’activitat.
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-Prevenir conductes i hàbits de risc a través de diferents campanyes com: el dia del SIDA,
el dia contra la violència de gènere etc.
Febleses

Fortaleses

- La informació s’ha de transmetre de forma

-La joventut és una etapa de la vida d’una

clara i directa, que no pugui donar lloc a persona en la qual s’implica al màxim en
malentesos.

allò que realment creu que val la pena, i

-Són temes delicats i s’han de tractar amb causes tan transcendentals com aquesta
especial cura, per tal de no ferir sensibilitats mereixen molt la pena.
o incomodar algú.

-Treballar

aquesta

conscienciació

des

- S’han de dirigir les campanyes cap a un d’edats joves implica un coixí de seguretat
camí preventiu, que pugui arribar a tot el pels
públic diana.

comportaments

futurs

d’aquestes

persones.
-L’educació és clau en el procés de
sensibilització en temes tan socialment
importants, i les polítiques de joventut són
un òrgan educatiu més.
- El fet de realitzar activitats dinàmiques
sobre el tema, fa que els joves trobin sentit
participar en la campanya i és més fàcil
que aquests rebin la informació de forma
més directa.

Amenaces

Oportunitats

-Amb els temes tan socialment rellevants i -Malauradament, el fet que es repeteixin
tan normalitzats, es corre el risc de patir episodis desagradables referents a temes
certa immunitat i no poder captar, així, de sexualitat amb risc o desigualtats de
l’atenció

de

les

persones

joves,

tan gènere, fa que cada vegada ens toqui de

infinitament informades i estimulades al més a prop a tots i totes, ens pot donar
respecte.

l’oportunitat, també, de tenir molt de camí
recorregut

en

el

trajecte

cap

a

la

sensibilització de tot el conjunt de la
societat.
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JOVESPÍ - Revisió qualitativa del servei
Febleses

Fortaleses

El fet de conviure el Jovespí dins de El

S’ha obert una nova porta per garantir la visibilitat

Bulevard, dificulta que la gent distingeixi el

del Jovespí a través dels nous canals de difusió

SIJ sense parlar abans del Bulevard.

de la informació com són les xarxes socials i el
blog.

La falta de comunicació entre el Departament
de Joventut i els centres de secundària. El

La difusió del servei per mitjà dels PIDCES,

que es fa en els PIDCES podria ser més

l’activitat als IES i les activitats obertes al

significatiu si hagués una continuïtat des de

municipi.

les aules.
Trobar
Una

millor

coordinació

interdepartamental

facilitaria la potenciació de campanyes
conjuntes que podrien funcionar molt be.

La situació geogràfica del Casal i del Jovespí

una

persona

referent

en

el

servei

d’informació, facilita que la informació que rep el
jove sigui individual i personalitzada, a diferència
si trobés informació a la xarxa.

La seva situació: dins el Casal de Joves.

impossibiliten que molts i moltes joves del
municipi no vinguin, per la distància a la
qual es troba del centre de la ciutat.

L’atenció directa als centres educatius a l’usuari o
usuària fa que la resolució dels dubtes i la difusió
de la informació sigui més ràpida i eficaç i el
servei es doni a conèixer entre els i les
estudiants.

El programa de Corresponsals i la presència
d’aquests i aquestes als PIDCES permet que la
informació sigui donada del jove cap al jove,
entre iguals, de manera més propera.

Els PIDCES tenen protagonisme amb la figura del
corresponsal, si aquesta no estigués, el PIDCES
perdria força.
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El paper dels i les Corresponsals en la difusió
d’activitats i campanyes entre els companys i
companyes d’institut potencia un major èxit

i

participació d’aquests i aquestes.

La intervenció dels i les Corresponsals dins el
funcionament del servei garanteix moltes de les
fortaleses d'aquest.
Amenaces

Oportunitats

Les Tecnologies de la Informació i la facilitat
de

l’accés

autònom

i

independent

a

qualsevol tipus d’informació.

Els formats digitals informatius que s’ofereixen des
del Departament: la web jove i el Facebook, es
troben molt més propers i són d'accés més
senzill per al jove que la informació personal.

La facilitat actual de disposar d’Internet a les
llars

i

d’equips

informàtics

a

preus

L'actual situació de crisi ha fet replantejar el futur

accessibles o mòbils multifunció, fa que la

al un nombre significatiu de joves, fent que

sala multimèdia i els ordinadors que

aquests s'hagin decidit a fer ús del servei per

s'ofereixen des del servei no tinguin un èxit

l'assessorament en quant a itineraris curriculars i

massa important fora del col·lectiu que

cerca de feina.

quotidianament sempre en fa ús.
La condició intrínseca del grup de població amb el
La manca de participació i interès del
col·lectiu jove, en general, en totes aquelles

qual treballem: la vitalitat i inquietud per conèixer
i fer coses noves dels i les joves.

accions i propostes que sorgeixen de
l’Administració Pública..

La necessitat d'un possible referent que ofereixi
seguretat i fiabilitat en la difusió d'informació i en
l'assessorament de joves, una població que és
constat i diàriament bombardejada amb estímuls
per a tots els sentits.
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OFICINA JOVE- Revisió qualitativa del servei
Febleses

Fortaleses

La ubicació del servei, és molt cèntric.
És un espai molt nou, i encara desconegut per
alguns joves de Sant Joan Despí.

Encara estem adaptant les novetats a les
demandes de la situació. És a dir, és un
punt nou i això requereix provar per poder
valorar.

És un espai còmode i modern.
L’horari, ja que hi ha possibilitat d’accedir al servei
tant de matí com de tarda.
L’oportunitat

de

poder

comptar

amb

tres

assessories diferents dirigides per professionals
especialitzats en cada un dels àmbits.
El preu, tot és gratuït.

La difusió del servei per mitjà dels PIDCES,
l’activitat als IES i les activitats obertes al
municipi.
Trobar

una

persona

referent

en

el

servei

d’informació, facilita que la informació que rep el
jove sigui individual i personalitzada, a diferència
si trobés informació a la xarxa.
L’atenció directa als centres educatius a l’usuari o
usuària fa que la resolució dels dubtes i la difusió
de la informació sigui més ràpida i eficaç i el
servei es doni a conèixer entre els i les
estudiants.

El programa de Corresponsals i la presència
d’aquests i aquestes als PIDCES permet que la
informació sigui donada del jove cap al jove,
entre iguals, de manera més propera.
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Els PIDCES tenen protagonisme amb la figura del
corresponsal, si aquesta no estigués, el PIDCES
perdria força.
El paper dels i les Corresponsals en la difusió
d’activitats i campanyes entre els companys i
companyes d’institut potencia un major èxit

i

participació d’aquests i aquestes.

La intervenció dels i les Corresponsals dins el
funcionament del servei garanteix moltes de les
fortaleses d'aquest.
Amenaces

Oportunitats

Les Tecnologies de la Informació i la facilitat
de

l’accés

autònom

i

independent

a

Els formats digitals informatius que s’ofereixen des
del Departament: la web jove i el Facebook.

qualsevol tipus d’informació.
L'actual situació de crisi ha fet replantejar el futur a
La facilitat actual de disposar d’Internet a les
llars

i

d’equips

informàtics

a

preus

un nombre significatiu de joves, fent que aquests
s'hagin

decidit

a

fer

ús

del

servei

per

accessibles o mòbils multi funció, fa que

l'assessorament en quant a itineraris curriculars i

l’espai d’autoconsulta

cerca de feina.

no tinguin molt

d’èxit.
La condició intrínseca del grup de població amb el
qual treballem: la vitalitat i inquietud per conèixer
i fer coses noves dels i les joves.

La necessitat d'un possible referent que ofereixi
seguretat i fiabilitat en la difusió d'informació i en
l'assessorament de joves, una població que és
constat i diàriament bombardejada amb estímuls
per a tots els sentits.
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Annex 6: Valoració qualitativa realitzada pels corresponsals
Valoracions dels corresponsals curs 2015-2016 (3er Trimestre)
IES: Jaume Salvador i Pedrol

Nom: Maria Poveda

1. VALORACIÓ PERSONAL
- Valoració general de la teva experiència com a corresponsal (la teva evolució,
que et sembla l’experiència, el grup,..)
Fer de corresponsal ha sigut una de les experiències que més m’ha agradat, he
conegut gent nova i he après sobre diversos temes que afecten als joves. És una tasca
que va millorant amb la pràctica, per tant, crec que poc a poc he anat millorant, tant
personalment com amb tot el grup de corresponsals.
2. PIDCES
-

Valoració general de la teva experiència en els PIDCES (quantitat de gent que
s’apropa, mètode que utilitzeu per crida l’atenció dels company/es, en quines
ocasions observeu més afluència de participació, considereu important aquesta
funció?):
La quantitat de gent que s’apropava depenia de l’activitat o tema que estiguéssim
tractant. Si fèiem una activitat més participativa, com l’activitat de les pomes, o on
regalàvem alguna cosa, com la campanya ‘snap botle’, la gent mostrava molt més
interès que quan només repartíem informació. Per arribar a més gent, també ens
anàvem movent pel pati i repartíem informació, en comptes de quedar-nos sempre al
carro. Jo sí que considero important el PIDCES, perquè és una forma de que els
alumnes del institut s’assabentin de molt temes que, normalment, tenen curiositat, però
no força mètodes per saber-ne més.

3. Formació rebuda
-

Formació entorn al consum d’alcohol SNAPBOTTLE?
o Què us va semblar?
Una campanya molt interessant, ja que és un tema que està molt present a la
societat jove i del qual s’ha de prendre consciència. Normalment a les aules no
es parla d’aquest tema i per això va estar molt bé que nosaltres ho tractéssim.
Crec que també vam aprendre coses noves nosaltres.
o

Creieu interessant la temàtica?
Si, sobretot amb el tema de còctel sense alcohol. Vam repartir uns còctels a
l’hora del pati per tal de conscienciar a la gent que no només cal veure alcohol i
que t’ho pots passar bé, però sense perdre el control.

o

Com vau generar la campanya?
Primer ens vam reunir amb el Joan per estructurar la campanya. Vam fer una
pluja d’idees i d’aquí va sortit la possible idea de fer un vídeo o unes fotografies
sobre les situacions que es donen quan hi ha consum d’alcohol. Això va se el
que vam portar a terme. Vam fer les fotos amb les seves frases
conscienciadores corresponents basant-nos en el mètode de l’aplicació
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o

Snapchat. Personalment, crec que va ser un èxit. Després a l’hora del pati, vam
repartir els còctel sense alcohol que havíem preparat anteriorment i els vam
repartir juntament amb l’ informació.
Valoració general
Personalment, ha sigut una de les campanyes que més m’ha agradat fer i que
veig que ha agradat més. La gent es va mostrar molt interessada.

4. Campanyes i activitats
-

PIDCES
o Difusió de la programació de El Bulevard.
Com sempre, la gent ja havia rebut el programa a casa i per això no va haver
tant d’interès, encara que trobo que repartir-lo amb la Laura va bé, perquè
poden resoldre dubtes sobre les activitats que es proposen, com dates, preus...
o

Cóm va anar el final alternatiu de Sant Jordi?
 Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves? La gent es va mostrar
força participativa, encara que com sempre hi va haver gent que s’ho va
prendre a broma i no s’ho va currar massa. Però fer dinàmiques com
aquesta fa que s’apropi molta més gent i que es mostri més participativa.
I això de que hi hagués un guanyador incrementa la motivació i la
creativitat alhora de fer el mini relat.
 Valoració personal
Va ser interessant veure la creativitat que tenen els nostres companys, i va
haver molta gent que em va sorprendre. És diferent al que fem sempre, i per
això va cridar l’atenció més.


o

Proposta de millora
Si hi hagués més temps es podrien fer votacions entre els presents per
escollir un guanyador.

Cóm va anar la campanya VIDA SALUDABLE?


Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Crec que van parar més atenció en guanyar la poma que en la finalitat de
l’activitat, però va ser interessant veure com feien les activitats proposades.
Van mostrar interès i es van mostrar també molt competitius per guanyar la
poma. Va ser molt interessant.



Valoració personal
Vaig trobar aquesta dinàmica molt interessant, perquè encara que la finalitat
molts no la van acabar de comprendre, s’ho van passar molt bé fent les
activitats i petits jocs preparats. Vam passar una bona estona.



Proposta de millora
Portar més pomes.
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o

-

Cóm va anar la campanya SNAPBOTTLE?


Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Molts del joves crec que no son conscients de tot el que et pot passar quan
consumeixes alcohol sense control. Espero que aquesta campanya hagi
ajudat a aclarir dubtes als nostres companys. Es van mostrar força
interessats.



Valoració personal
A mi m’ha agradat molt fer aquesta campanya, i la meva part preferida va
ser fer al còctels i servir-los.



Proposta de millora
Crec que ho vam fer força bé i no sé com podríem millorar l’activitat.

El Bulevard
o

HOLI
 Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i autovaloració)
 Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)
 Propostes de millora
No vaig estar, però pel que em van explicar va estar ben organitzat i s’ho van
passar molt bé fent-ho.

o

FESTA DELS 18
 Cóm es va organitzar?
 Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i
autovaloració)meus companys.
 Posada en marxa
 Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)
No vaig estar, però pel que em van explicar va estar ben organitzat i
s’ho van passar molt bé fent-ho.


Propostes de millora
Més difusió, perquè va haver molta gent que no es va assabentar de
que els hi tocava, o no saben que existeix aquesta activitat.

5. Propostes de millores (l’experiència ha complert les vostres expectatives?)
Jo m’ho he passat molt bé durant tot el meu trajecte i no canviaria res. He conegut gent del
meu pobre que abans no coneixia i he establert amistats que recordaré sempre. Crec que
tothom hauria d’estar sota la ‘responsabilitat’ que nosaltres hem tingut, perquè t’ajuda a ser
més conscient de com funciona el poble i de les activitats que s’hi fan. Ho tornaria a repetir
sens dubte.
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IES: Gran Capità

Nom: Alex Ramírez Valero

1. VALORACIÓ PERSONAL
- Valoració general de la teva experiència com a corresponsal (la teva evolució,
que et sembla l’experiència, el grup,..)
Aquest any com a corresponsal personalment ha estat màgic, he viscut experiències que pocs
poden, com quan vam anar amb el casal "el NUS" la nit de reis repartint regals als nens, sols
veure la cara dels nen quan anàvem val la pena.
2. PIDCES
- Valoració general de la teva experiència en els PIDCES (quantitat de gent que
s’apropa, mètode que utilitzeu per crida l’atenció dels company/es, en quines
ocasions observeu més afluència de participació, considereu important aquesta
funció?):
La gent s'ha anat interessant per les activitats realitzades al Bulevard, i ens demanava fullets per
estar informats de totes les activitats!
Uns 90 nois i noies. El meu pati és molt petit llavors no fa falta cridar l'atenció. Participem més
segons el dies que es realitzen les activitats i si els agrada aquesta o no. S'ho prenen en serio, i
n'hi ha de persones que ens pregunten dubtes.
3. Formació rebuda
- Formació entorn al consum d’alcohol SNAPBOTTLE?
o Què us va semblar?
M'ha semblat una campanya molt interessant, ja que al introduir la xarxa social "Snapchat" tothom
o un nombre molt gran d'adolescents coneix aquest format i això ha fet cridar més l'atenció.
o Creieu interessant la temàtica?
Sí, perquè parlava de uns temes molt presents en els adolescents com l'alcohol, el sexe...
o Com vau generar la campanya?
Vam agafar el format "Snapchat" i vam fer unes fotos respectes uns actes o acciones que crèiem
que eren bones per posar en marxa i exposar-les als nostres companys.
o Valoració general10
4. Campanyes i activitats
- PIDCES
o Difusió de la programació de El Bulevard.
Vam repartir a tots els companys els tríptics amb la programació de El Bulevard, com el nostre pati
és petit no tenim problema i ho fem arribar a tots els presents.
o Cóm va anar el final alternatiu de Sant Jordi?
 Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Doncs, al principi van estar una mica vergonyosos però ens vam apropar a ells i finalment, van
participar sent creatius i amb molta imaginació, va ser divertit.
 Valoració personal 6
 Proposta de millora
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Encara que no li he posat una valoració molt alta és una molt bona activitat però potser una millora
és fer-ho en algun format que cridi més l'atenció, ja que el premi de les roses no feia molta il·lusió.
o Cóm va anar la campanya VIDA SALUDABLE?
 Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Sorprenentment, quan van veure quin era el premi van apropar-se més companys per participar
en les proves, va anar bastant bé.
 Valoració personal 6
 Proposta de millora
És un activitat difícil ja que molts volem ser saludables i estar sans però és difícil integrar-ho en
forma d'activitat, llavors pot ser fer-ho en un temps raonable i unes activitats preestablertes com
per exemple una cursa en un circuit determinat, així cridaria més l'atenció encara.
o Cóm va anar la campanya SNAPBOTTLE?
 Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Doncs degut al format i que són temes molt però molt propers a nosaltres crec que va cridar molt
l'atenció i va donar molt tema de conversa perquè son temes concrets que passen realment.
 Valoració personal 10
 Proposta de millora
Penso que va ser perfecta no tinc res més a afegir
-

El Bulevard
o

HOLI
 Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i autovaloració)

La meva funció va ser organitzar i preparar la meva estació. Jo pertanyia al grup de color rosa i
vam fer un lloc per on havien de passar tothom que i estigués a la festa i nosaltres darrere
llançant-li pols rosa amb unes ampolles. Crec que vaig estar molt bé i vaig gaudir moltíssim.
 Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)
Per començar com a punt fort és la nova activitat del recorregut crec que va estar encertadíssim.
Un altre punt fort va ser fer-ne dos grans explosions ja que els que estem d'organització no podem
estar a la primera. I com a punts febles és millorar la forma de llençar la pols que les vam llençar
amb ampolles en el recorregut.
 Propostes de millora
Com he dit anteriorment la forma de llençar era como una forma d'ampolla, llavors es inventar una
forma d'anar llençant poc a poc i que arribi a la gran majoria de persones perquè no ens
esperàvem tanta gent i no va haver pols per a tothom.
o FESTA DELS 18
 Cóm es va organitzar?
Primer vam ajudar a preparar tot, tant la parada per els còctels com el joc amb premi. Després
vam organitzar a la gent i va començar a beure i més endavant el joc proposat amb una
guanyadora d'una bicicleta. Finalment, per refrescar una mica més es van donar gelats i begudes
normal.
 Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i
autovaloració)meus companys.
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Primer vaig ajudar a organitzar-ho tot, també vaig estar ficant pilotes a l'aigua per fer el joc i vaig
fins i tot preparar còctels amb unes companyes. Finalment vaig repartir uns quants gelats i vaig
poder gaudir també dels inflables.
 Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)
Els punts forts és la festa en general, la organització i les activitats proposades és una festa
increïble. Com a punt feble em vaig adonar que la gent no va participar tant aquest segon any en
el joc que a sobre hi tenia un bon premi o bons premis, potser s'ha de revisar aquest aspecte
encara que a mi m'agrada.
 Propostes de millora
Sols remarcar això que l'activitat amb pilotes i premis aquest segon any vam començar bé però
van agafar una pilota si li tocava bé si no també van deixar de mostrar ganes de participar. Van
estar més per gaudir de la festa.
5. Propostes de millores (l’experiència ha complert les vostres expectatives?)
Aquest dos anys m'hauria de fixar activitat a activitat per treure alguna cosa potser no tan positiva,
però en general no hi tinc res a dir, ha estat una experiència molt emocionant on he pogut gaudir
de moltíssimes avantatges i coses que no m'ho podia imaginar. Si que puc dir alguna cosa i és
gràcies, gràcies tant a la Laura com el Jose per tot com m'agradaria poder continuar dos anys més
amb vosaltres, han estat dos anys plens d'experiències noves. Encara que plego aquí hi ajudaré
en tot el que pugui.

IES: Gran Capità

Nom: Nerea Cantero

1. VALORACIÓ PERSONAL
 Valoració general de la teva experiència com a corresponsal (la teva evolució, que
et sembla l’experiència, el grup,..)
Hem sigut un bon grup en el que em compartit una bona experiència. Per la meva part aquesta
experiència m’ha servit de molt perquè m’he pogut conèixer a mi mateixa i les meves capacitats.
Com a grup estic contenta amb les persones que he compartit aquesta experiència, són unes
grans persones.
2. PIDCES
 Valoració general de la teva experiència en els PIDCES (quantitat de gent que
s’apropa, mètode que utilitzeu per crida l’atenció dels company/es, en quines
ocasions observeu més afluència de participació, considereu important aquesta
funció?):
Aquesta tècnica és molt diferent a la que tenen la resta de companys ja que nosaltres tenim un
problema de temps i hem de ser nosaltres els que ens em d’apropar a la gent. Penso que la gent
mostra més interès quan els parlem de temes que els toquen de més a prop i coses que tracten
dia a dia.
3. Formació rebuda
 Formació entorn al consum d’alcohol SNAPBOTTLE?
 Què us va semblar?
Em va semblar una bona campanya per conscienciar a la resta dels riscos de l’alcohol
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Creieu interessant la temàtica?

Si, perquè és un tema que ens arriba de molt a prop
 Com vau generar la campanya?
Vam fer unes fotografies en les quals les vam representar en una sola frase en format “snapchat”
 Valoració general
Tornaria a fer aquesta campanya ja que tots els joves van posar molt interès i va tenir una gran
influència en ells.
4.


Campanyes i activitats
PIDCES
 Difusió de la programació de El Bulevard.

Els joves van posar interès en les activitats que s’anaven a fer durant l’any en el casal de joves.


Cóm va anar el final alternatiu de Sant Jordi?
 Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Va ser una activitat que va agradar poc però va estar bé, va costar animar als nostres companys
però a última hora van participar.


Valoració personal
Crec que els hi va agradar però no va ser una activitat que va sorprendre molt.


Proposta de millora
Prepararia altre tipus d’activitat més atractiva pels joves.


Cóm va anar la campanya VIDA SALUDABLE?
 Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Penso que va ser una bona idea fer aquesta campanya ja que tots els joves van voler participar.
 Valoració personal
Va tenir un gran impacte en els joves i els hi va agradar molt.
 Proposta de millora
Faria una xerrada per conscienciar als joves de la importància de tenir una vida saludable


Cóm va anar la campanya SNAPBOTTLE?
 Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Els va impactar i van posar molt interès per part d’ells, va ser un tema que els tocava de molt a
prop per això va tenir una gran influència en ells.


Valoració personal
Va ser una gran campanya en la que vam aconseguir conscienciar a molta gent.


Proposta de millora
No milloraria res respecte a aquesta campanya
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El Bulevard


HOLI


Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i autovaloració)
Vam preparar tot el decorat per després muntar-ho tot per estacions de colors, després vam
repartir-nos per colors i ens vam organitzar en l’estació que ens tocava estar. La meva valoració
personal és bona ja que vaig fer tot el que vaig poder i vaig ajudar en tot el que em van demanar.


Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)
Per a mi aquesta activitat és una de les millors que em fet, per una banda, va sortir tot bé, però hi
havia persones que no van seguir el recorregut ja que no van saber per on es començava el
recorregut.
 Propostes de millora
Milloraria la forma en la que es va organitzar el recorregut i no separaria els colors per estació ja
que les persones que arribaven més tard es quedaven sense colors.


FESTA DELS 18
 Cóm es va organitzar?
Vam repartir-nos tota la feina però vam col·laborar tots per igual en tot el que vam poder.


Quina va ser la teva funció
autovaloració)meus companys.

en

la

festa?

(explicació

i

La meva funció i dels meus companys va ser anant destapant els premis i servir a la gent les
begudes i gelats.
 Posada en marxa
Ens vam repartir segons la feina, hi havia qui s’ocupava dels premis, altres de repartir-los i altres
de servir.


Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)

Aquesta va ser una de les activitats que més em va agradar i que més ha agradat a la gent que
participava.


Propostes de millora
Milloraria la forma de buscar els premis

5.

Propostes de millores (l’experiència ha complert les vostres expectatives?)

Ha estat una experiència inoblidable en la que pots conèixer a més persones i a tu mateix, en la
que aportes la teva ajuda per veure com les persones gaudien del treball que has fet i crec que
això és el més important, veure com la gent gaudeix.
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IES: Fransesc Ferrer i Guàrdia

Nom: Andrea Pastor Martin

1. VALORACIÓ PERSONAL
- Valoració general de la teva experiència com a corresponsal (la teva evolució,
que et sembla l’experiència, el grup,..)
Al principi era molt tímida i em donava vergonya pero poc a poc vaig agafar confiança amb el grup
i es va fer fàcil treballar tots junts
2. PIDCES
- Valoració general de la teva experiència en els PIDCES (quantitat de gent que
s’apropa, mètode que utilitzeu per crida l’atenció dels company/es, en quines
ocasions observeu més afluència de participació, considereu important aquesta
funció?):
No s’apropava gaires, havíem d’anar nosaltres a repartir la informació. Encara que quan feiem
activitats diferents o jocs venia més gent
3. Formació rebuda
- Formació entorn al consum d’alcohol SNAPBOTTLE?
o Què us va semblar?
Va estar molt bé, a mi em va agradar massa
o Creieu interessant la temàtica?
Si, ja que l’alcohol es un tema que els joves tenen molt present a l’hora de sortir de festa i no
pensen en els riscos que hi té
o Com vau generar la campanya?
Vam fer reunions i proposàvem diferents idees, llavors vam fer fotos diferents i a cada foto
posàvem una frase que hi tingués relació
o Valoració general
A mi em va agradar, es un tema del qual m’agrada parlar i treballar, i va estar divertit fer las fotos
nosaltres .
4. Campanyes i activitats
- PIDCES
o Difusió de la programació de El Bulevard.
Dimecres a l’hora del pati
o

Cóm va anar el final alternatiu de Sant Jordi?
▪ Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Aquesta activitat va agradar als nens d’ESO ja que van proposar bastants finals alternatius
▪ Valoració personal
Va estar bé ja que s’apropava la gent i ens ho pasàvem bé amb les coses que escrivien
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▪ Proposta de millora
No crec que s’hagi de millorar res d’aquesta activitat
o

Cóm va anar la campanya VIDA SALUDABLE?
▪ Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?
Els més petits del pati s’apropava més que la resta i feia les difernts proves que hi havien
▪ Valoració personal
Aquesta activitat no em va agradar massa, la vaig veure una mica avorrida
▪ Proposta de millora
Realitzar les activitats amb altres reptes
-

El Bulevard
o

HOLI

▪ Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i autovaloració)
Muntar l’estació del color rosa amb els meus companys, i quan comencés i la gent passes per
davant nostre llençar pols de color rosa.
▪ Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)
Va estar tot molt bé, l’únic punt feble que jo vaig trobar es que em vaig quedar sense pintura rosa
molt aviat
▪ Propostes de millora
Tenir més pintura la pròxima vegada o repartir-la millor a l’hora de llençar-la

o

FESTA DELS 18
▪ Cóm es va organitzar?
Vam anar el mateix dia per la tarda i vam organitzar les diferents activitats, vam ficar bosses de
d’escombraries on veien necessari, llençar les pilotes a l’aigua, col·laborar en el joc i servir
begudes.
▪ Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i
autovaloració)meus companys.
La meva funció era repartir gelats a qui ho demanava, aigua, gots de fanta, cocacola.. el que
demanessin. Va estar bé encara que on hi estava la nevera hi feia molta calor, pero va a estar
molt bé. Ha sigut l’activitat que més m’ha agradat
▪ Posada en marxa
Va estar bé la gent participava al concurs, jo treia els paperets amb els meus companys per saber
si havien guanyat el premi o no, i després vaig tornar a repartir gelats i es veia a la gent passars’ho molt bé.
▪

Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)
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L’únic punt feble que vaig trobar es que al lloc on hi estava la nevera feia molta calor i era estiu
▪ Propostes de millora
No hi milloraria res, es la festa que més m’agrada i la gent s’ho passa molt be.

5. Propostes de millores (l’experiència ha complert les vostres expectatives?)
Jo diria que si, quan vaig començar no sabia ben be que era el que faria però poc a poc em va a
anar agradant, vaig fer noves amistats. Ha estat molt bé treballar amb aquest grup, era fàcil de fer
les activitats tots junts. Per mi si que ha complert les meves expectatives, l’únic que a l’hora del
pati no s’apropava massa gent si no fèiem activitats i era una mica

IES: Francesc Ferrer i Guàrdia

Nom: Aira Rodríguez

Valoració dels corresponsals (tercer trimestre CURS 13/14)
1. VALORACIÓ PERSONAL


Valoració general de la teva experiència com a corresponsal (la teva evolució, que et
sembla l’experiència, el grup,..)

Ha sigut increïble. He conegut a persones que poc a poc han acabat per ser el meu racó
d'escapada, la meva petita família. Al principi vaig ser molt vergonyosa però de mica en mica he
anat aprenent molt dels altres i m'he relacionat molt més. M'ha agradat moltíssim aquesta
experiència, la tornaria a repetir altra vegada si tornés a tercer d'ESO.
2. PIDCES


Valoració general de la teva experiència en els PIDCES (quantitat de gent que
s’apropa, mètode que utilitzeu per crida l’atenció dels company/es, en quines
ocasions observeu més afluència de participació, considereu important aquesta
funció?):

Gairebé no s'apropaven molta gent i la majoria de vegades haviem d'anar a repartir informació
encara que quan realitzàvem activitats o jocs, s'apropaven.
3. Formació rebuda


Formació entorn al consum d’alcohol SNAPBOTTLE?
o

Què us va semblar?
Interessant, hi vam obtenir molta informació.

o

Creieu interessant la temàtica?
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Si perquè l'alcohol és un tema per als adolescents molt proper a ells i ens agrada
o

Com vau generar la campanya?

Vam fer reunions i vam posar diferents idees i finalment vam arribar a un acord posant una imatge
amb la seva frase corresponent, tot ho vam crear nosaltres.
o

Valoració general

Ens ho vam passar genial perquè els models de les fotos érem nosaltres i vam haver d'utilitzar la
nostra imaginació per fer fotos originals. Esta molt bé conscienciar a la resta de persones dels
perills que pot causar el alcohol.

4. Campanyes i activitats


PIDCES
o

Difusió de la programació de El Bulevard.

Dimecres a les 11h (hora del pati) repartíem informació.
o

Cóm va anar el final alternatiu de Sant Jordi?

Va ser una activitat que va agradar bastant en cursos inferiors ja que es van inventar bons finals
alternatius.


Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?

Ja que regalàvem globus en forma de roses els hi va impactar i hi van participar força.


Valoració personal

A mi em va agradar ja que molta gent va participar i va ser entretingut.


Proposta de millora

No crec que s'hagi de millorar res.
o

Cóm va anar la campanya VIDA SALUDABLE?


Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?

Els més petits van passar-s'ho bé i van fer moltes activitats ja que era molt divertit per a ells


Valoració personal

Em va fer molta gràcia que tots s'ho pesessin tan bé jugant, tot i que a mi se’m va fer una mica
pesat.
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Proposta de millora

Realitzar l'activitat amb altres reptes nous.
o

Cóm va anar la campanya SNAPBOTTLE?


Quin impacte va tenir la dinàmica en els joves?

Tots el cursos hi van anar a tastar el còctel i els hi van agradar més uns sabors que no pas altres.
Els vam poder informar a tots.


Valoració personal

Tot i que va ser un pati una mica atrafegat m'ho vaig passar molt bé i molta gent s'hi va apropar.
Va ser un èxit.


Proposta de millora

Res a millorar,


El Bulevard
o

HOLI


Quina va ser la teva funció en la festa? (explicació i autovaloració)

Muntar l'estació de color rosa i quan pastessin tota la gent per allà, embrutar-los de pols de colors
rosa
Em vaig pujar a una escala per col·locar unes banderetes a uns pals, va ser molt divertit.


Valoració de l’activitat (punts forts i punts febles,…)

Va estar molt bé, però ens podien haver donat una mica més d'instruccions per muntar l'estació,
ens vam quedar molt secs amb el material i sense pintura molt aviat, però la resta va ser de 10.


Propostes de millora
Més material

5. Propostes de millores (l’experiència ha complert les vostres expectatives?)
Més campanyes i festes que agradin als adolescents com campanyes de sexualitat, etc.
Festes com disco amb música de la que escoltem nosaltres,etc.
L'experiència ha complert totes les meves expectatives menys una: organitzar una disco amb
els joves de sant joan despi amb música actual.
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4.

Conclusions i reptes de futur

Un any més a El Bulevard, la participació de la gent i la seva funcionalitat ha continuat creixent a
bon ritme fins arribar a un punt de consolidació i a ser centre de referència pels i les joves.
El nivell de satisfacció dels usuaris i usuàries enquestats ha estat molt bo i és un repte de futur
plantejar-se que aquest resultats siguin si s’escau més positius any darrera any, trobant
estratègies on quedin recollits els interessos dels diferents col·lectius de joves que trobem al
municipi.
L’horari del casal es concentra a la tarda, com a conseqüència de l’horari escolar i laboral, deixant
un buit al matí que es podria ampliar i oferir més tallers o activitats per a altres joves que estudien,
treballen a la tarda o no treballen, cosa que ens han plantejat en varies ocasions usuaris/àries del
casal.
A continuació mostrarem a les conclusions que hem arribat, específicament a cadascuns dels ítem
avaluats al llarg de la memòria.
Els espais
La nova imatge i distribució de diversos espais del casal, facilita als usuaris i usuàries a localitzar
quina activitat que es fan en cada sala. També s’ha aconseguit que espais grans que anteriorment
no s’aprofitaven hagi esdevingut zones habituals de la pràctica diària de diverses activitats sense
necessitat de que aquestes hagin estat anteriorment planificades. Finalment, s’ha trobat la
versatilitat dels espais, podent així aprofitar aquests donant diferents utilitzacions.


Bucs

Caldria incorporar un responsable d'aquest espai, per tal de dinamitzar els músics i tenir un
referent per promoure els grups.
En l'actualitat hem observat que hi ha hagut molt interès per part dels joves de formar part dels
bucs del Bulevard, són grups amb moltes ganes de crear, compondre i de trobar un espai que li
permeti expressar-se artísticament dins del seu municipi. Per aquest motiu, s'ha habilitat un dels
bucs per hores per donar l'oportunitat a dos grups locals que formin part dels nostres bucs, deixant
només un buc equipat amb disponibilitat per hores, el qual, setmanalment acull entre tres i quatre
grups.


Espai central

Aquest espai ha esdevingut en el lloc de referència de trobada de tots i totes els i les joves,
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habituals del casal.
S’ha aconseguit que els usuaris i usaries assumeixin i respectin l’horari marcat per les activitats
programades, cosa que ha estructurat l’ús d’aquest espai i ha afavorit la convivència amb la resta
d’activitats. També s’ha incrementat la participació en les activitats que programem en aquest
espai aprofitant la versatilitat que esdevé, realitzant des de tallers, espectacles, esdeveniments
benefics...


Vejuga’t

El futbolí, el ping pong i la play 3 són els jocs més utilitzats en aquest servei.
Amb l’objectiu de promoure l’ús d’aquest espai i l’ utilització del jocs de taula s’ha habilitat un zona
amb sofàs i taules per garantir la comoditat dels i les joves que facin ús d’aquest servei; tot i així
no s’han vist gran avenços en aquest sentit, i els usuaris/àries l’utilitzen més com a lloc de seure i
xerrar que per jugar a aquestos.
Com a repte de futur, pel pròxim any, volem habilitar un espai nou, aprofitant la desaparició del SIJ
Jovespí, poder crear la sala Jovespí, on s’habilitarà amb les comoditats necessàries per duu a
terme els objectius de l’espai vejuga’t, actualitzant els jocs, informar-nos dels interessos ludicosocial dels i les joves per poder garantir l’èxit de la inversió del nou espai.
En la mateixa línia, caldria dinamitzar aquest espai, durant dos dies a la setmana, amb un
professional, per tal de garantir el bon funcionament de l’activitat. Motivant als joves, transmetent
valors, habilitats, estratègies.... entre els i les joves, amb l’objectiu d’arribar a crear el sentiment de
pertinença del que hi ha a la sala i que es pugui autogestionar i no haver d’estar de vigilants per
vetllar pel material.



Espai Exposicions

Caldria incorporar més exposicions de temes d’interès juvenil com podria ser l’art urbà i alternatiu,
per potenciar l’ utilització d’aquest espai entre els artistes més joves.
Aquest espai no acaba d’agradar a la gent que vol exposar, degut a que creuen que l’espai i el lloc
no és l’apropiat.



Rocòdrom

Manca un nivell intermig per usuaris que no siguin habituals d’aquest esport, i la figura del
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professional dinamitzador d’aquest espai continua sent necessària. També caldria treballar més
els campionats, dotant d’una partida econòmica per aquesta finalitat, per tal de motivar als
usuaris/es de l’espai i sàpiguen trobar reptes al rocòdrom.
En ocasions, l’ús d’aquest espai per part d’alguns usuaris i usuàries per realitzar altres activitats
que no són les pròpies del rocòdrom, pot arribar a molestar la gent que utilitza l’espai per escalar.



Tallers

Els tallers, una de les principals apostes que continua per la bona dinamització del casal. Aquest
any s’ha mantingut les inscripcions, omplint la major part dels tallers. Trobada la fórmula d’interès
dels i les joves del municipi, només cal seguir aquest ritme i innovar en les programacions i
propostes de tallers, per no caure en les repeticions. Per aquest motiu hem programat tallers en
aquesta línia, com són pocs tallers de duració trimestral, amb el predomini del Zumba, taller
demandat pels i les joves i un ampli ventall de talleres de curta duració i preu accessible,
majoritàriament, estret de les propostes que ens fan arribar els usuaris/es d’aquests.



Activitats

Les diverses activitats, com els concerts, espectacles, campionats... han tingut molt d’èxit. Cal
destacar que pel que fa a els espectacles i la major part dels concerts es gestiona conjuntament
amb el Departament de Cultura, mitjançant el web de teatresdespi.cat. Donat el resultat, cal
continuar en aquesta línia, invertint més recursos i donant suport a aquest tipus d’activitats,
continuant potenciant activitats com el ja consolidat Buleclub de la comèdia i trobant noves
propostes innovadores, en l’àmbit juvenil el conformisme no s’hi val, cal tenir iniciativa per
mantenir-nos actius i propers.



Entitats i grups dels bucs

Caldria involucrar més els joves que no pertanyen a cap entitat i donar-hi suport. En la mateixa
línia de l’any anterior, seria interessant comptar amb ells i donar-li la possibilitat de implicar-se en
la organització d’activitats.
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Jovespi

Per concloure un seguit d’actuacions, accions i activitats dutes a terme durant un any cronològic,
tant significatiu com aquest, on el Jovespi s’ha transformat en Oficina Jove res té més sentit que
reflexionar, encara que breument, sobre la valoració global que se’n pot extreure i la qual ens
facilitarà notablement la feina en vers un reptes de futur clars i definitius.
El servei que s’ofereix des del Punt d’Informació Juvenil Jovespí necessitava una empenta i poder
donar un salt fora del casal de joves, ja que la marca del segon, que dona nom al equipament de
cara al públic, era més gran i visible, traient protagonisme al Jovespí. Durant aquests últims anys
ha sigut un servei que s’ha anat renovant i adaptant al ritme que marca la societat, per tal de
conservar el sentit, però encara així havia de sortir i ser un equipament propi per ser valorat com
es mereix. Ambdós serveis han seguit les mateixes pretensions, com es deixar la seva empremta
en cada una de les persones que utilitzen el servei. Per aquesta raó, aquests serveis han sigut
capaços de donar un pas endavant i saber donar resposta de forma propera i directa als i les joves
de 12 a 35 anys, al mateix temps que ha d’intentar guanyar-se la confiança d’aquest públic diana,
per garantir noves consultes i/o assessories.
També, s’ha de tenir present que ens trobem amb un grup de joves, on molts d’ells, tenen ganes
de construir un futur millor, mantenir-se actius fent coses i emprendre les seves idees, es en
aquest moment on hem d’estar al costat i ajudar en que la seva il·lusió segueixi viva. Per tant, des
del servei hem d’aprofitar aquesta actitud i ser capaços de mantenir aquesta motivació a través,
de la seva participació, i oferint eines útils per seguir endavant i amb optimisme, a més a més de
poder escoltar les seves propostes i intentar fer un acompanyament en tot allò que ens sigui
possible.
Els serveis de i per a les persones, han d’apropar-se a aquestes, per conèixer i construir una
programació d’interès general, podent així, donar resposta a les necessitats en particular. Per
aquest motiu, es dóna major i millor importància a les propostes realitzades per part dels i les
joves i es potencia el sentiment entre aquests i aquestes de que viuen en una ciutat que els i les té
presents, els i les escolta i per la qual, són fonament imprescindible i necessari.

 Pàgina 130

ANNEXOS BULEVARD
ANNEX 1 Publicitat gener – desembre de 2016

Programa Gener/Abril 2016
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Programa Abril / Juliol 2016
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Programa Setembre/Desembre 2016
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Cartells
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Sol·licitud bucs d’assaig
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Sol·licitud tallers
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Sol·licitud espais
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Sol·licitud inscripcions campionats
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Sol·licitud espai exposició
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Sol·licitud servei de bar
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Valoració tallers
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Valoració bucs d’assaig
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Qüestionari Valoració usuaris/àries
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Valoració activitats
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