
Procés participatiu per a la definició de les 
polítiques de joventut  

del municipi de Solsona 

 



Raiels neix l’abril del 2015 amb la vocació de treballar pel 

territori i les persones que hi viuen i hi treballen, duent a 
terme projectes per a posar en valor allò que cada territori té, 
l’identifica i el fa únic.  
Som un equip de tres professionals amb àmplia experiència en 
el camp del desenvolupament local. 

TURISME I PATRIMONI 

PRODUCTE LOCAL I 
ARTESANIA 

MEDI AMBIENT I GESTIÓ 
SOSTENIBLE 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SOCIAL 

www.raiels.cat  

http://www.raiels.cat/


Objectiu 

  Animar els i les joves de Solsona (dels 12 als 29 
anys) per a què us impliqueu i participeu 
activament en la definició de les polítiques de 
joventut de Solsona. 

En altres 

paraules... 

Animar-vos com a joves a fer 
escoltar les vostres opinions perquè 
l’Ajuntament les tingui en compte i 
juntament pugueu buscar plegats 

solucions reals i factibles a les 
necessitats i problemes que tingueu 

com a joves. 



I com ho farem? 

Per mitjà d’un Procés de 

participació 

ciutadana...  

 

Una forma de treballar que permet 
escoltar els diferents punts de vista, 

arribar a acords per decidir què cal fer 
i cercar la millor manera per fer 
realitat les solucions que s’hagin 

plantejat. 



Esquema del procés 

Diagnosi 

Pla d’acció 

Implantació 

Identificar les necessitats i 
problemes dels joves de 

Solsona 

Buscar les millors solucions 
a les necessitats i problemes 

detectats 

Portar a la pràctica aquestes 
solucions de forma conjunta 
entre els joves i l’Ajuntament 



Quan es farà? 

Diagnosi 

Pla d’acció 

Implantació 

Novembre- desembre 2016 

Gener 2017 

Febrer-març 2017 

Abril-desembre 2017 

I al 2018 es tornaria a repetir i així cada any identificant noves 
necessitats i buscant noves solucions conjuntament... 



I ho farem tots ELS 

JOVES alhora? 

No... 
• Consell Municipal 

d’Adolescents 
Adolescents 
(12-16 anys) 

• Comissions de 
Treball obertes 

Joves (17-29 
anys) 



I des del consell municipal 

d’adolescents què farem? 

DIAGNOSI: Fer-nos preguntes! 
 
 

1. Què necessitem els adolescents 
de Solsona? Quins problemes 
tenim? 

 

2.  Quines solucions poden tenir 
aquestes necessitats i problemes? 



I des del consell municipal 

d’adolescents què farem? 

PLA D’ACCIÓ: Escollir les millors solucions (accions) 
 
 

1. De totes les solucions proposades, quines són les millors? 
Quines són possibles de fer i quines no? 

 

2.  Decidirem per quines comencem a treballar per fer-les 
realitat (priorització de les accions) 



I des del consell municipal 

d’adolescents què farem? 

IMPLANTACIÓ: Treballem per 
fer possibles les solucions 
 
 

1. Ens organitzarem en Comissions de 
Treball per portar a la pràctica entre 1 i 
3 accions. 

 
2. Vosaltres sereu també responsables 

de les tasques necessàries per fer 
realitat les solucions escollides. 

 
2. Quan l’acció ja s’hagi realitzat, 

revisarem què ha sortit bé i què no, 
per aprendre’n i fer-ho millor la 
propera vegada. 



                                Judit Pardos  judit.pardos@raiels.cat  
                                Núria Alamon  nuria.alamon@raiels.cat  

US ANIMEM A SER 
MOLT PARTICIPATIUS I 
A GAUDIR DE 
L’EXPERIÈNCIA!!!! 
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