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1. Presentació
El voluntariat Jove d’estiu és un projecte impulsat per la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. El projecte va ser pensat per poder oferir una
experiència de lleure i voluntariat als joves pradencs durant el mes de juliol, un mes
que no hi ha gaires activitats programades per a ells.
Durant el Segon Voluntariat Jove d’Estiu de Prats de Lluçanès, es va voler arreglar la
Sala del Mig del Casal del Jovent. Una sala que els joves poden utilitzar per a jugar a
jocs de taula, ping-pong, billar, futbolí, així com informar-se a la prestatgeria
d’informació

sobre

sexualitat,

drogues,

programes

de

mobilitat,

formació,

habitatge,...així com tenir un espai per a compartir entre ells. Per tant s’adequava a la
perfecció per portar a terme el voluntariat les tasques de pintura de la sala, de
construcció de 5 sofàs i dues taules i de reparació dels jocs.
A continuació presentem la memòria del projecte, explicant punt per punt cada una de
les tasques que s’han portat a terme, tant les d’arranjament de la Sala del Mig del
Casal del Jovent (feines de fuster/a, pintor/a, d’inventari de material) com les tasques
més socials que s’han realitzat en diferents serveis del municipi (Escola Bressol “La
Pitota” i Centre de Dia). A més, també s’han realitzat reptes esportius, des d’anar a la
piscina municipal a fer proves aquàtiques, a fer una gimcana pel poble i el circuit
d’orientació fix. Finalment també s’ha fet una excursió al Parc d’Anigami de Les Comes
(L’Esquirol). Tot plegat, està explicat en els següents fulls.
Per acabar, a la part final d’aquesta memòria trobareu el pressupost detallat del cost
del projecte, juntament amb les factures que justifiquen les despeses realitzades.

2. Què

hem

fet

al

VOLUNTARIAT JOVE D’ESTIU?
2.1 Arranjament de la Sala del Mig del Casal del Jovent
FUSTERIA
Què vam fer?
Els matins dels dilluns de juliol els voluntaris els van
utilitzar per arranjar la sala. Les tasques relacionades amb
la fusteria es van centrar en la construcció de cinc sofàs
fets amb palets de fusta, el muntatge de dues taules de
fusta amb rodes i la col·locació de sis plafons (un per a
posar-hi plantes i els altres per a fer exposicions de fotos.
És una de les tasques que ha ocupat més hores d’aquest
Voluntariat Jove i que ha aportat un canvi més significatiu
a la sala.

Material utilitzat: Serra, visos, eina per introduir visos amb bateries, cola, grapes, puntes,
cargols, caixa d’eines, taladre, palets.
Valoració: Ha estat una activitat entretinguda i amb ràpids resultats de la feina feta i per l’ús
de la sala.
Pressupost:
FerBikes Prats ................................................ 112’57€
Bazar Lanye ................................................................................................................. 3€
Palets, aglomerat i material de fusteria ....................................................................... 329’08€
Espumaamedida ..................................................................................................... 397’80€
Spar ....................................................................................................................... 3’40€

PINTURA
Què vam fer?
La tasca de pintura és l’altra
de les tasques que més hores
ha portat al voluntariat i que
ha reportat el canvi més
significatiu a la sala. Durant la
primera setmana es van pintar
totes les parets de la sala.
Abans estaven pintades de color blanc de fons amb grafits fets durant un taller al Casal del
Jovent. Els voluntaris, després de diverses capes, han pintat la sala de color blanc i verd
festuc.
També es va pintar la porta d’entrada, de color lila.
D’altra banda, la feina de pintura continuava la segona setmana havent de pintar quatre
palets, tres dels que anirien més endavant col·locats a la paret per penjar-hi fotos i un que
aniria col·locat al balcó per penjar-hi plantes.

Material utilitzat: Pintures (blanca, verda, lila i marró), vernís, paper de llimar, pinzells,
cubetes, brotxes, escala d’alumini, dissolvent i guants de làtex.
Valoració: Ha anat molt bé. Els resultats parlen per si sols i creiem que la part de pintura ha
significat en canvi més rotund de la sala. Els voluntaris la valoren com una de les que més han
gaudit fent-la.
Pressupost:
Fomar Pintures ......................................................................... 348’36€

INVENTARI DE JOCS I NORMES DE LA SALA DEL MIG
Què vam fer?
Els voluntaris van buidar de trofeus d’entitats esportives les dues vitrines de la sala del mig,
així que van habilitar-hi espai per tal de desar-hi els jocs de taula i el material per a jugar a
ping-pong i a billar. Aprofitant l’avinentesa, van repassar a quins jocs els mancaven peces per
tal de fer-ne un inventari. D’aquests, van rehabilitar el futbolí: van posar un mànec que hi
faltava i van arreglar els jugadors que havien caigut.
D’altra banda, els voluntaris van aprofitar per acordar normes pels jocs de futbolí, billar i pingpong, així com les normes de la zona de sofàs i les normes generals de la sala.

Material utilitzat: folis, plastificadora de l’ajuntament, mànec futbolí
Valoració: Ha anat molt bé fer endreça dels diversos jocs que hi havia a l’armari de jocs i saber
a quins els falta alguna peça. També ha anat molt bé de tenir paletes noves al ping-pong
(cedides pel Gerard, el monitor del voluntariat) i haver col·locat els jugadors de futbolí que
faltaven i haver posat el mànec del futbolí que faltava. Hauria faltat de comprar les peces que
falten als 5 jocs que es va detectar que els mancaven peces.
Pressupost:
Mànec futbolí ......................................................................... €

2.2 Serveis a la comunitat

CENTRE DE DIA
Què vam fer?
Alguns matins dels dimarts de juliol,
els voluntaris els van destinar a fer
servei a diversos col·lectius de Prats
de Lluçanès. Ens vam dirigir al Centre
de Dia on havíem pactat dur a terme
diferents jocs barrejant els jocs
actuals (consola de la wii) amb els jocs
d’abans (dominó, scrabble, bingo i bitlles).

Es van crear tres racons de joc i els joves voluntaris es van encarregar de dinamitzar aquests
espais de joc. En cada espai hi havia un coordinador de l’activitat que s’encarregava del bon
funcionament del joc.

Els espais de comunicació i de
compartir

experiències

transcórrer

amb

respecte

van
i

entusiasme. L’activitat va acabar
amb un esmorzar comú amb coca,
trufes i sucs. Els joves van ajudar a
tot el muntatge i desmuntatge de
l’activitat.

Material utilitzat: Una Wii, Scrabble, bitlles i un dominó.
Valoració: Molt positiva. Es van crear espais de joc molt autèntics i en general hi va haver
molt bona entesa entre els avis i les àvies i els joves encarregats de realitzar l’activitat.
Pressupost: --

ESCOLA BRESSOL LA PITOTA
Què vam fer?
Durant un matí els voluntaris i voluntàries van
acompanyar els nens i nenes a la piscina, cada
jove tenia un infant al seu càrrec i per tant se’n
cuidava de canviar-lo, posar-li crema, i vigilar-lo
durant el bany. Un cop acabada la sessió de
piscina se’ls acompanyava a la Pitota de nou.

Material utilitzat: en aquest cas no vam necessitar cap material, cada voluntari portava els
seus estris de bany.
Valoració: Molt positiva, els joves van crear vincles amb els infants més petits i amb les
mestres de la Pitota, podent portar a terme l’activitat de manera autònoma i molt correcte.
L’activitat no va acabar a les 13h, sinó abans, ja que els nens i nenes havien de preparar-se per
dinar. Els voluntaris demanaven poder-se quedar i ajudar amb la tasca del dinar.
PROPOSTA PER L’ANY QUE VE: que els voluntaris ajudin a donar el dinar als més petits,
sempre hi quan a les mestres els hi sigui una ajuda i no un problema. D’aquesta manera
allargaríem el voluntariat fins a les 13h.
Pressupost: -

2.3 Reptes esportius

ORIENTACIÓ / GIMCANA / PISCINA
Què vam fer?
Els voluntaris destinaven els divendres als reptes esportius. El primer divendres van fer el
circuit fix d’orientació de Prats de Lluçanès. El segon divendres van fer una gimcana al mig del
Passeig del poble. El tercer divendres van intentar fer proves aquàtiques a la piscina, però com
que feia mal temps ho van canviar de dia i les van acabar fent el següent dilluns. I el darrer
divendres de mes ja no van fer reptes esportius perquè era el dia de la inauguració de la Sala
del Mig del Casal del Jovent.
El fet de fer reptes esportius va ser escollit per procés participatiu dels voluntaris a l’hora
d’escollir la temàtica del voluntariat d’enguany.

Material utilitzat: Per l’activitat d’orientació només vam necessitar el circuit fix d’orientació.
Per la gimcana vam necessitar diferents materials tangibles, que cadascun dels dos grups va
espavilar-se a recollir pel poble. Per les proves aquàtiques no vam necessitar cap material,
cada voluntari portava els seus estris de bany.
Valoració: La valoració general dels reptes esportius és molt positiva. És l’activitat
complementària a l’arranjament de la Sala del Mig del Casal que van escollir els voluntaris per
fer aquest juliol, i s’ho van passar molt bé els tres dies. Pel que fa al repte d’orientació, arran
de la calor extrema d’aquell dia i la falta d’aigua, el grup va decidir acabar abans del previst
l’activitat.
Pressupost: -

2.4 Comunicació: Instagram i Facebook
Què vam fer?

A partir de les imatges que s’anaven fent amb els diferents dispositius mòbils dels joves i dels
monitors s’anaven penjant i comentant imatges a la pàgina de facebook Voluntariat Prats
Jove. El grup de noies encarregades el van anar actualitzant amb poca periodicitat. Pel que fa
a Instagram, tot i haver-lo creat el primer any, no es va recuperar la contrasenya i no es va fer
cap publicació.

Material utilitzat: mòbils.
Valoració: Positiva per la difusió però poc constant. Les xarxes socials tenen un impacte
immediat sobre el que està passant i va ser una tasca que van dur un grup de noies del
voluntariat de manera totalment autònoma i eficaç. És un registre visual del procés de
transformació de la sala. Ara bé, la constància en la periodicitat de pujades s’ha de tenir en
compte pel següent any.
Pressupost: -

2.5 Samarretes
Què vam fer?
Es va utilitzar el mateix logo que l’any anterior, però enguany només a una tinta, de color
negre. I es va escollir plasmar-lo damunt samarretes de color festuc, que per casualitat
combina amb el color de la paret més extensa que també van pintar aquest juliol al casal.

Material utilitzat: Valoració: És una peça simple però amb un reconeixement molt potent ja que crea una senya
d’identitat i d’identificació com a grup.
Pressupost:
Graficser Vic (Samarretes + Estampació) ........................................................................ 175’06€

2.6 Excursió al Parc d’Aventura Anigami (Les Comes, L’Esquirol)
Què vam fer?
Com a cloenda i agraïment als voluntaris, vam anar a fer tir
amb arc, slakline, tirolina i circuit aeri al Parc d’Aventura
Anigami, a Les Comes (L’Esquirol). Va ser una activitat molt
positiva on vam poder observar la cohesió de grup real que
s’havia creat només amb quatre setmanes del voluntariat.
Els joves i monitors s’ho van passar molt bé.

Material utilitzat: El subministrat pels monitors d’Anigami. (arc, fletxes, casc, ernes).
Cada jove es portava el banyador, tovallola i entrepà per dinar i berenar.
Valoració: Els voluntaris s’ho van passar molt bé, la participació va ser màxima.
Pressupost:
Parc d’Aventura Anigami .......................................................................................... 344’96 €
Autocars Mir (Transport L’Esquirol) ............................................................................ 297 €

2.7 Inauguració Sala del Mig i torneigs ping-pong i futbolí
Què vam fer?

L’últim dia del voluntariat
vam organitzar una festa
d’inauguració de la Sala del
Mig. Els voluntaris van
organitzar una exposició de
fotos

del

procés

d’arranjament de l’espai.
Van exposar les fotos als
palets

penjats

com

expositors a les parets de la sala. D’aquesta manera, tothom que passi per la sala podrà veure
com es va realitzar el quadre. La regidora de Joventut i Educació, la Laia Font, va fer entrega
per part de l’Ajuntament d’una targeta de reconeixement dels participants al Voluntariat Jove
’17 que quedarà fixa a la sala. D’altra banda, també es va organitzar un torneigs de futbolí i de
ping-pong, obert a tothom. Així que
hi van participar els voluntaris,
amics

i

guanyadors

familiars,
van

i

els

aconseguir

tres
de

premi un sopar al Bar La Fassina.
Per concloure, els voluntaris van
organitzar un aperitiu, i els monitors
van aprofitar l’avinentesa per donarlos el diploma per la feina feta.

Material utilitzat:
Targeta de reconeixement dels voluntaris
Diplomes
Futbolí, pales i pilotes de ping-pong, taula de ping-pong
Aperitiu (patates, olives, cotnes, coca-cola, galetes salades, fanta de llimona, de taronja i
aigua
Valoració: La festa d’inauguració va ser un èxit, tot i ser bastant íntima entre els voluntaris,
familiars i algun amic. Els voluntaris estaven molt contents i van participar activament en el
torneig de futbolí i de ping-pong. Alguns voluntaris comentaven que potser estaria més bé de

cara un altre any de començar més tard la festa d’inauguració per evitar la calor, o bé que els
joves no hi vagin perquè són a la riera i a la piscina. Valorem molt positivament la part final
del voluntariat.
Pressupost:
-(Aprofitant que el dissabte anterior era el TastaQmarca, vam utilitzar paquets de menjar i
beguda sobrants)
Aperitiu.................................................................................................................................9’74€

3. Joves participants
Durant el segon voluntariat jove d’Estiu de Prats de Lluçanès a la Sala del Mig del Casal del
Jovent hi ha participat un total de 15 joves. La majoria han coincidit tot el mes, però també els
hem deixat apuntar per setmanes de manera que s’ho han pogut combinar amb altes activitats
i/o vacances familiars. Cal dir que es demanava l’assistència dels joves durant tot el mes, però
hem sigut flexibles en els casos que no ha estat possible. Els joves que han gaudit del
voluntariat jove’17 són:
Nom

Contacte

1

Núria Rosiñol Padrós

689 910 384

2

Queralt Rosiñol Padrós

689 910 384

3

Rut Godia Bonila

606 881 266

4

Nadia Huix Ratia

679 824 467

5

Natlàlia Fumaña Ciuró

659 015 873

6

Widad Aaeidda

631 977 636

7

Marina Chicano Guiu

637 508 444

8

Júlia Noblom Quintana

679 552 653

9

Marc Egea Solanas

608 235 948

10

Isaac Estevez Casas

687 191 072

11

Ilyass El Mandili El Kizani

631 984 388

12

Mohamed El Mandili El Kizani

602 057 029

13

Laia Ferrer Mas

616 935 429

14

Roger Vilarmau Muntadas

616 180 872

15

Xavier Pedregosa Pla

626744902

a) Edat
Han participat joves d’entre 13 i 16 anys. El grup més jove és el més majoritari i a mesura que
es van fen gran l’assistència és menor.

b) Procedència
En el requadre podem veure clarament que la majoria de joves són residents de Prats de
Lluçanès. En els díptics informatius s’hi especificava clarament que en cas d’excés
d’inscripcions, es donaria prioritat als joves del municipi. Cal dir, que tots els joves que es van
voler inscriure són els que van participar i no vam haver d’excloure a ningú.

4.1 Valoració dels joves
Per saber l’opinió dels joves sobre el voluntariat els vam passar una enquesta. Aquí en teniu els
resultats extrets:
- Com t’ho has passat en aquest voluntariat?
Molt bona puntuació, mitjana de 9.
-Digues el què més t’ha agradat:
*Pintura 7 vots
*Fusteria 1 vot
*Repte esportiu 8 vots
*Serveis 3 vots
I el què menys:
*Serveis 1 vot
*Comportament dels grup 2 vots
*Pintura 3 vots
*Fusteria 3 vots
*Fer difusió 1 vot
*Fer inventari dels jocs 1 vot
-Com valores el servei a La Pitota?

Una mitjana de vuit de

puntuació.

Com valores el servei al Centre de Dia?
Una mitjana de set de puntuació.
-Com valores els reptes esportius?
Una mitjana de 9 (sobretot la millor valorada la d’anar a la piscina.
-Com valores la gestió i dinamització dels monitors?
Bona valoració, una mitjana de 8.
-Com valores l’acte d’inauguració?
Bona valoració, mitjana de 9.
A les enquestes la majoria dels joves (menys un) van afirmar que els hi agradaria tornar a
participar al voluntariat si l’any que ve es fes. Com a proposta d’activitats, els voluntaris van
aportar anar d’excursió a un parc aquàtic, acampar, crear coses, arreglar coses...
4. Estat de comptes

CONCEPTE

Piscolabis presentació projecte (5coques) Fusté
Ferrer y Ojeda Assegurança
Interprofessionals SCCL
La Guita

DESPESES
18’50€
120€
961’95€
888€

Espumaamedida (espumes i fundes pels 5 sofàs)

397’80€

Ferbikes (caixa d’eines, taladre, joc broques, escala d’alumini...)

112’57€

Fomar (rodet, dissolvent, safates, pintura...)

348’36€

Graficser samarretes

175’06€

Bazar Lanye (cargols)

3€

Spar pinces d’estendre de fusta

3’40€

Autocars Mir (fins a Les Comes, L’Esquirol)

297€

Parc d’Aventura Anigami (excursió)

344’96€

Palets de fusta, aglomerats i material de fusteria

329’08€

Aperitiu Spar
Material DVD TV Passeig
Maneta

9’74€
5€
10€

TOTAL

TOTAL

4024’42€

5. Difusió
La difusió que vam fer per promocionar el voluntariat Jove d’Estiu va ser:
-

Facebook del Casal del Jovent, de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i del Consorci del
Lluçanès.

-

Pàgina web de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

-

Twitter de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i del Consorci del Lluçanès.

-

Instagram del Casal del Jovent (Canal que més funciona per fer difusió entre els joves).

-

Canal de difusió de WHATSAPP.

-

Butlletí municipal “El Safareig”.

-

Revista “La Rella”

-

Cartells per a totes les botigues i serveis del municipi.
PIDCES i Xarxa de Corresponsals: Des del Punt al pati s’ha entregat cartells i octavetes
als Corresponsals. Aquest han penjat el cartell a cada aula i han entregat una octaveta
a cada company de classe. (És la difusió que més funciona entre els joves de 12 a 16
anys).

-

INFO CLASSES: La Tècnica de Joventut va passar per totes les classes d’ESO i Batxillerat
de l’Institut Castell del Quer ha informar sobre el projecte.

6. Valoració
Per avaluar i valorar el segon Voluntariat Jove d’Estiu ho hem fet a tres bandes. Per una
banda, vam passar un full d’avaluació a tots els joves participants, n’heu pogut veure
alguna dada extreta al llarg de la memòria, a més a l’annex d’aquesta mateixa memòria
podreu veure les enquestes. També hem passat un full de valoració als responsables dels
serveis i equipaments on s’han portat a terme les diferents activitats.
Per altra banda, vam reunir-nos els monitors, en Pol Planas i en Gerard Garcés, l’Emma
Ribera com a Tècnica de Joventut, la Regidora de Joventut Laia Font i la Regidora d’obra

Pública

i

Espais

Públics,

la

Montserrat Perarnau. Vam valorar punt per punt cada una de les activitats portades a
terme amb el projecte i els punts més destacats de la valoració, són els següents:
Valoració prèvia el voluntariat:
-

Seria important començar el procés participatiu a finals de gener principis de febrer.

-

Començar abans la preparació del voluntariat, és a dir, al maig.

-

Es valora molt positivament el procés participatiu dels voluntaris.

-

S’ha dut a terme una bona estructura (1 dia voluntariat treball, 1 dia servei a les
entitats, 1 dia esports...)

-

Seria molt positiu fer una prèvia del voluntariat al primer dia per així, cohesionar el
grup.

-

Per part dels monitors, mirar el tipus de contractació que es pot fer de cara l’any
vinent.

-

Tenir més hores de programació prèvia entre monitors i tècnic.

Valoració durant el voluntariat:
-

Bones sensacions de la participació a la Pitota i al Centre de dia.

-

La cohesió de grup ha sigut difícil.

-

Lluitar per intentar omplir totes les places.

-

Fer més publicitat de la cloenda del voluntariat (Fer una cloenda més oberta i
multitudinària).

-

Valoració molt positiva que els voluntaris reformessin el “seu” local però de cara l’any
vinent proposar una acció a la via pública que es pugui veure més fàcilment.

-

Flexibilitzar l’horari del voluntariat, és a dir, si algun dia es plega abans no passa res i si
algun dia s’allarga tampoc.

-

Ha donat la sensació de menys interès de l’equip de govern que l’any passat.

En termes generals la valoració del voluntariat ha sigut molt positiva i per part de totes les
persones que han valorat, es creu que ha funcionat de manera correcte tot i que es poden
modificar alguns aspectes de cara la pròxima edició per acabar de millorar el global
d’aquest.

