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INTRODUCCIÓ
Des de l’Ajuntament de Gavà es fa la demanda d’un acompanyament extern per a la
dinamització de la jornada presencial de la fase d’elaboració i recollida de propostes joves,
emmarcada en el procés participatiu del Projecte Jove 2019.
El Projecte Jove 2019 sorgeix arran d’una trobada amb joves en el marc del programa
“Alcaldessa als barris”, on es va fer palesa la voluntat d’alguns col·lectius de joves de
desenvolupar iniciatives pròpies i la manca de recursos –sobretot econòmics- per dur-les a
terme.
A partir d’aquesta necessitat, des de l’Àrea de Participació Ciutadana, amb el suport de
l’Àrea de Joventut, es dissenya el Projecte Jove 2019, un primer tastet pilot de pressupost
participat, a través del qual es reserva una partida del pressupost de l’Àrea de Joventut del
municipi, al finançament d’iniciatives juvenils impulsades per joves i grups de joves de Gavà.
El procés de formulació, recollida, priorització i selecció de propostes serà eminentment
telemàtic i es realitzarà a través de la plataforma digital Gavà participa, Gavà Decideix. No
obstant això, hi ha prevista una sessió presencial oberta a joves i grups de joves del municipi,
com a espai on generar propostes que siguin susceptibles de presentar a través de la
plataforma.
Des de l’Àrea de Participació, conjuntament amb els i les professionals de Joventut, es
donarà a conèixer el projecte i el funcionament de la plataforma digital als diferents espais
de referència per a joves entre 16 i 29 anys.
Així doncs, la finalitat d’aquest encàrrec és, d’una banda, donar a conèixer presencialment
el procés impulsat a través del Projecte Jove; i, de l’altra, generar un espai on motivar els i
les joves assistents a dissenyar i concretar propostes que donin resposta a les seves
inquietuds i motivacions en relació a la seva vida com a veïns i veïnes de Gavà.
El present document correspon a la memòria executiva de la jornada.
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RECULL DE LES APORTACIONS
Objectius formatius


Sacsejar els i les joves en relació aquells aspectes que els inquieten o preocupen.



Identificar temàtiques d’interès i fomentar la generació d’idees.



Promoure la seva implicació en el desenvolupament d’idees per transformar la seva
realitat i/o la del municipi.



Donar a conèixer el Pressupost Jove com una oportunitat.

Execució
La jornada va tenir lloc el dimecres 6 de febrer de 2019 a l’equipament municipal La Casa
Gran. Hi van assistir 9 joves que, en algun moment, van arribar a ser 11. La durada de la
sessió va ser de dues hores i mitja.
Es va distribuir en diferents moments de treball:
MOMENT 1. Acollida de les persones participants
A partir de les 18h, els i les joves que s’hi van apropar, van anar entrant a l’espai on es
realitzava la jornada.
A banda d’omplir el full d’autorització dels drets d’imatge i berenar, des de l’equip
dinamitzador s’havia preparat la dinàmica “Busca algú...” perquè els i les joves presents es
poguessin conèixer una mica més. A cadascú se li va lliurar un targetó amb algunes
característiques de persones a qui calia buscar, preguntar el seu nom i anotar-ho a la targeta.
Alguns dels trets a cercar eren: persones que celebressin el seu aniversari el mateix mes que
tu, persones que practiquin algun esport, persones a qui els agradi cuinar i persones que
formin part d’algun grup o entitat de Gavà.
Aquest breu exercici va permetre que els i les joves es relacionessin amb altres joves que no
coneixien anteriorment i descobrir que, casualment –o causalment- tenien motivacions
bastant semblants.
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MOMENT 2. Benvinguda institucional
Durant la primera estona de la jornada, els i les joves van estar acompanyats i
acompanyades per l’Alcaldessa que es va mostrar molt interessada en escoltar les opinions
i propostes que les presents li feien arribar.
MOMENT 3. Presentació procés ParticipAcció – Pressupost Jove
A continuació, amb el suport de l’equip tècnic municipal de Participació i Joventut, s’explicà
què és, d’on sorgeix i els requisits per participar en el procés d’elaboració i selecció
d’iniciatives juvenils.
Per complementar la presentació, l’equip dinamitzador va elaborar una diapositiva amb un
diagrama visual de les diferents fases del ParticipAcció i de les seves dates (difusió i
recollida de propostes, filtratge, votació, comunicació de resultats i execució de les
propostes escollides.
De cara a enllaçar amb el següent moment d’elaboració de propostes per part de les
persones joves presents, la dinamitzadora, a partir d’un símil esportiu, va explicar els
criteris que regeixen les propostes a escollir (públiques, inclusives, realistes, sense ànim
de lucre, municipals, participades i amb un pressupost màxim de 7.000€ per proposta).
Tenir aquesta informació a l’abast des d’un primer moment és bàsic perquè tothom tingui
clares quines són les regles del joc.
MOMENT 4. Dinàmica “Recollim propostes des dels joves i per als joves”
Tot seguit es va passar a detectar què ens preocupa, què ens inquieta, què ens engresca en
els diferents àmbits de la nostra vida com a joves. El grup es divideix en dos subgrups i es
convida a que cadascun d’ells imagini diferents propostes que podrien impulsar-se en el
marc del Pressupost Jove, per donar resposta a les seves motivacions i necessitats.
S’insisteix en la importància de fer propostes des dels joves, adreçades a altres joves i a
tirar-les endavant des dels propis joves (des dels joves, per als joves i amb els joves).
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Propostes que es van formular
 Crear algun tipus d’eina / plataforma pública (tipus web / blog...) que permeti:
o

A joves interessats i interessades en activitats culturals, de diferents municipis,
donar-se d’alta per rebre informació d’esdeveniments que s’organitzin a Gavà. Per
tant, disposar d’un cens de persones joves motivades per la cultura en sentit ampli.

o

Esdevenir un aparador de novetats, notícies i mostra de diferents disciplines
artístiques i culturals.

o

Comunicar i difondre activitats i notícies relacionades amb la cultura a Gavà.

 Oferir recursos per a la gravació i edició de propostes audiovisuals amb suport
tècnic competent i qualificat: posteriorment es vincularà a la següent proposta i es
treballarà com una única proposta.
 Taller de realització i creació musical: amb materials i equips tècnics adequats,
instruments, espai de creació i personal remunerat per a l’assessorament i formació
dels i de les joves. Aquest espai de creació i realització seria com el laboratori on joves
i grups de joves puguin experimentar a nivell musical per, en una segona fase, mostrar
les seves creacions a les Jornades Urbanes.
 Espai de creació i imaginació musical, artístic i inclusiu: des del qual promoure la
divulgació musical –per donar a conèixer els diferents estils de música-, que disposi de
recursos tècnics i materials. Un espai on treballar per projectes amb l’objectiu de crear
per mostrar.
 Organitzar unes Jornades de Participació Urbana de Gavà: amb concerts, balls,
graffitis i tallers en viu. Per a les quals es disposi dels equips adequats, que es pugui
pagar als grups que vinguin a tocar, que hi hagi persones dinamitzant-les i que es donin
premis materials per promoure la cultura al municipi.
 Gimcana Urbana: molt relacionada amb la idea anterior. Inscripció per equips
interdisciplinaris (persones motivades en grafiti, ball, música, skate...) que recorren
diferents punts de la ciutat realitzant diferents proves. Es contemplen dues opcions: 1)
realitzar cada prova dos cops, una per aquella persona que sap d’aquella disciplina, i
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una altra, per una altra persona que no en sap; o, 2) que cada prova la realitzi una de
les persones que no en sap d’aquella disciplina per motivar els i les joves a sortir de la
seva “zona de confort”.

MOMENT 5. Dinàmica “El Partijoc”1
A través d’un joc, els i les joves van anar transformant les idees inicials en projectes a
presentar al Pressupost Jove. Les caselles del joc recollien els apartats que cal omplir a la
plataforma Gavà participa, Gavà Decideix per presentar una proposta. A mesura que
avançava la fitxa comuna, cada equip concretava una mica més la seva proposta i ja deixava
les seves idees escrites a la fitxa de suport. D’aquesta manera, tot just finalitzar la sessió, els
i les joves ja tenien una idea una mica més concretar per presentar la seva proposta a la
plataforma digital.

1

Eina creada per MARGES. Itineraris de transformació, SCCL.
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Propostes que es van concretar
Després de la posada en comú, i tenint en compte que algunes persones van haver de marxar
abans, els i les joves presents van decidir organitzar-se en dos equips per desenvolupar les
següents propostes:
 Muntar un taller inclusiu de creació i realització artística, musical i
audiovisual (fusió de les propostes 2, 3 i 4).

Taller de creació i realització musical
- Contacte: Carolina Vilar Rédenas (20 anys) – carolvr8@gmail.com
- Àmbit: Cultura i Oci.
- Acció: El projecte consisteix en proporcionar un espai amb medis físics i
personal qualificat, de lliure accessibilitat, destinat a la producció /
creació / aprenentatge de projectes audiovisuals i musicals.
- Motivació: falta de recursos d’educació i motivació intrínseca pel tema.
- Passes a fer: presentar la proposta correctament a la plataforma digital.
- Materials: sales, sala insonoritzada, instruments, micròfons, altaveus,
ordinador dedicat als projectes i targeta de so.
- Lloc: Casa Gran, American Lake, Torre Lluch (jardins i sales inferiors).
- Qui ens acompanya: equips tècnics de l’Ajuntament, professionals de la
música, associacions.
- Calendari: juny – desembre. Seguir els passos de rehabilitar l’espai
(preparació).
- Difusió: xarxes socials, presencialment als instituts, propaganda, diari de
Gavà, televisió de Gavà, ràdio Gavà.
- Pressupost: 7.000€. Part material, part didàctica i formativa.
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 Organitzar les Jornades de Participació Urbana de Gavà, que inclourien la
gimcana urbana com una de les seves activitats (fusió de les propostes 5 i 6).

Gimcana urbana
- Contacte: Mario Andrés González Pinto – 697 73 01 42 –
anderdrawmusic@gmail.com
- Àmbit: Cultura i Oci.
- Acció: Gimcana en la qual hi haurà diferents grups formats per diferents
disciplines (bailarí/ina, MC, graffiters/eres, pintor/ra, skater, etc.). Hi
haurà diferents proves a superar per a cada disciplina, però només les
podran realitzar aquelles persones del grup que no coneguin aquella
disciplina. La gimcana finalitza amb un show o presentació de cada grup
en format festival urbà.
- Motivació: unir a tots els elements urbans.
- Passes a fer: omplir la proposta i entregar-la.
- Materials: cons, equip de so (diversos micròfons, altaveus sense cables,
cartolines, esprais, paper film, rampes, skates, música, instruments,
ordinador, càmeres per registrar la jornada.
- Lloc: tota Gavà (cada prova estaria situada en diferents punts de control
repartits per tota la ciutat.
- Qui ens acompanya: equip de Joventut i 4 Elementos.
- Calendari: estiu.
- Difusió: a través d’Instagram, vídeos de promoció, voladors (flyers),
presencial, difondre per whatsapp, boca – orella...
- Pressupost: 7.000€.

La proposta número 1 no es va acabar desenvolupant perquè el jove que la va proposar va
haver d’absentar-se abans i les persones que van continuar el taller no tenien clar des de
quina perspectiva es volia concretar aquesta.
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MOMENT 6. Presentació de les propostes a través de la plataforma
Inicialment, estava previst dedicar una estona de la trobada a penjar directament les
propostes a la plataforma digital. No obstant, aquest moment no es va realitzar perquè,
d’una banda, una incidència informàtica no permetia accedir correctament a la plataforma
i s’haurien d’haver entrat des de la sessió de la tècnica de Participació; i, de l’altra, els propis
joves van decidir pujar-les més endavant quan haguessin pogut ordenar una mica més les
idees que havien sorgit.

9
MOMENT 7. Compartint iniciatives
S’havia contemplat un moment en que cada equip presentés a la resta d’equips la seva
iniciativa a partir d’una presentació creativa d’aquesta. Finalment, es va valorar deixar
córrer aquesta part perquè, tenint en compte que gairebé la mitat de joves van haver de
marxar abans d’arribar a la mitja part del taller, les dues propostes que es van concretar es
van construir pràcticament amb tot el grup junt i no es va voler forçar aquesta part.

MOMENT 8. Tancament de la dinàmica i recordatori de la continuïtat del procés
S’anima les i els joves, d’una banda, a aprofitar l’oportunitat que obre el ParticipAcció per
impulsar iniciatives joves i, de l’altra, a treballar plegats amb l’equip de Joventut i de
Participació perquè les acompanyin al llarg del procés.

Elaborat per MARGES. Itineraris de transformació, SCCL
coordinacio@marges.coop

Per finalitzar, es va convidar les persones del grup a expressar “Què m’emporto?” de la
trobada a mode de recull de sensacions i valoracions informals d’aquesta. A continuació es
comparteixen les seves respostes.

QUÈ ENS EMPORTEM?
Ganas de participar y ganas de crear.
Conocer gente nueva e ideas muy interesantes.
El punt de connexió entre el jovent de Gavà.

Creo que se pueden hacer grandes cosas en Gavà. Tenemos un pueblo bonito y lleno
de gente joven con propuestas maravillosas.
Preocupació pels joves i per les seves propostes.
Esperanza. Ilusión. Alegría por hacer posible la creatividad y la expresión del arte.
Libertad.
La alegría de conocer gente con mis mismos intereses con quien compartir
opiniones.
Trabajo en equipo y alianzas.
Me sorprendió el interés de los jóvenes durante la jornada para proponer proyectos.
Las divertidas actividades realizadas, trabajo en equipo y la entrega de la encargada
de la actividad. Me voy con la certeza de que cada año se harán más actividades
enfocadas a los jóvenes.
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