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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 tercer Voluntariat Jove d’Estiu de Prats de Lluçanès, es va voler arreglar la
Plaça Perot Rocaguinarda. Una plaça que s’havia de remodelar ja que estava una mica
descuidada i així incentivar que els joves, i no tant joves puguin gaudir d’ella. Per tant
s’adequava a la perfecció per portar a terme el voluntariat les tasques de pintura de la
plaça i jardineria.
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 Plaça Perot
Rocaguinarda 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 i fer una
gimcana pel poble.. Finalment també s’ha fet una excursió al Parc d’Aventura
Pedraforca. 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.
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2. Què hem fet al VOLUNTARIAT JOVE D’ESTIU?
2.1 Remodelació de la Plaça Perot Rocaguinarda.
PINTURA
Què vam fer?
Durant

quatre

matins

els

voluntaris

van

remodelar la plaça. La part de pintura va ser la
que va captar més temps als joves ja que les
principals feines que es van dur a terme van ser
les de pintura. La tasca que va portar més feina va
ser la de pintar el mural a la paret, primer es va
dissenyar, posteriorment es va fer un plantilla, i
un cop presentada a la paret es va pintar. Per
altra banda, també es va pintar la barana, el gronxador i es van envernissar els dos bancs que
hi havia.
Material utilitzat: Pinzells, corrons, gavetes, paper de vidre, dissolvent, aigua, pintures,
vernís.
Valoració: Ha estat una activitat entretinguda i amb ràpids resultats de la feina feta i per l’ús
de la plaça.

JARDINERIA
Què vam fer?
L’últim dia de la remodelació vàrem contar amb la col·laboració del jardiner del poble. Amb
ell, i seguint les seves instruccions es va arreglar el jardí que hi ha la plaça (treure les males
herbes, podar les plantes, recollir les fulles seques...). D’aquesta manera els joves van poder
experimentar una mica com és el dia a dia del jardiner del poble i aprendre algunes tècniques
de jardineria que poden ser molt útils en altres ocasions.

Material utilitzat: tisores de podar, rasclets, escombres, cubells i big-bag.
Valoració: Ha anat molt bé. Els resultats parlen per si sols i creiem que la part de jardineria ha
significat en canvi més rotund de la plaça.
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2.2 Serveis a la comunitat

CENTRE DE DIA
Què vam fer?
El dimarts 3 de juliol, ens vam dirigir al Centre de Dia on
havíem pactat dur a terme diferents jocs (dominó,
parxís, 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
van transcórrer amb respecte i entusiasme. L’activitat va
acabar amb un esmorzar comú amb pa amb tomàquet,
embotit i refresos. Els joves van ajudar a tot el muntatge i desmuntatge de l’activitat.

Material utilitzat: 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.

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 vigilarlo durant el bany. Un cop acabada la sessió de piscina se’ls acompanyava a la Pitota de nou.
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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.

2.3 Reptes esportius

ROVES ESPORTIVES / GIMCANA / PISCINA
Què vam fer?
Els voluntaris destinaven els dijous als reptes esportius. El primer divendres es van fer jocs a la
piscina, tant jocs aquàtics com jocs a la gespa. El segon divendres es va anar a la plaça dels
Països Catalans i es van fer tot de proves esportives i jocs de cooperació. El tercer divendres
es va fer una gimcana per tot el poble o els participants havien d’anar superant proves a
diferents indrets de la població
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: -----Valoració: La valoració general dels reptes esportius és molt positiva. És l’activitat
complementària a l’arranjament de la Plaça Perot Rocaguinarda que van escollir els voluntaris
per fer aquest juliol, i s’ho van passar molt bé els tres dies.
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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 a la pàgina d’Instragram del Casal del Jovent.

Material utilitzat: mòbils.
Valoració: Positiva per la difusió però poc constant. És un registre visual del procés de
transformació de la plaça. Ara bé, la constància en la periodicitat de pujades s’ha de tenir en
compte pel següent any.

2.5 Samarretes
Què vam fer?
Les samarretes d’enguany han sigut de color blanc i amb una estampació de diferents colors
que representen un conjunt de mans alçades i obertes a la vegada. També es pot veure al pit
“Voluntariat Jove 2018”. L´últim dia es va entregar una samarreta per cada participant.

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.
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2.6 Excursió al Parc Aventura Pedraforca (Saldes)
Què vam fer?
Com a cloenda i agraïment als voluntaris, vam anar a fer els circuits aeris que tenen al Parc
Aventura Pedraforca. Circuits de diferents nivells
que passaven entre arbres a diferents alçades. 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: -----------Valoració: Els voluntaris s’ho van passar molt bé, la participació va ser molt activa.

2.7 Inauguració de la Plaça Perot Rocaguinarda
Què vam fer?

L’últim dia del voluntariat vam fer la inauguració de la plaça. A les 7 de la tarda era l’hora que
va començar. Hi havia coca, xocolata, fuet i llonganissa per menjar i coca-cola, fanta i aigua
per beure.
Un cop va anar arribant la gent per veure la feina feta pels voluntaris, aquest també van
començar a oferir menjar i beguda a tots els assistents.
L’alcalde del poble va dir unes paraules d’agraïment als voluntaris i tota la gent que ha fet
possible la remodelació de la plaça i seguidament va fer l’entrega dels diplomes que
acreditaven la participació de cada voluntari.

Material utilitzat:
Diplomes
Taules
Coca, xocolata, begudes i gots
Valoració: La festa d’inauguració va ser un èxit, tot i ser bastant íntima entre els voluntaris,
familiars i algun amic.
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3. Joves participants
Durant el tercer voluntariat jove d’Estiu de Prats de Lluçanès a la Plaça Perot Rocaguinarda hi
ha participat un total de 17 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 2018 són:
NOM
AADNAN
TÀNIA
YLIASS
ROGER
JÚLIA
ÀGUEDA
RUT
QUERALT
NÚRIA
NÀDIA
JUDITH
MARC
SALMA
NATÀLIA
KYLIAN
XAVIER
JORDI

COGNOMS
EL BAKRI LACHAB
GIL SOLER
EL MANDILI
VILARMAU MUNTADAS
ROCADEMBOSCH CASTIAS
VILAMÚ VILALTA
GODIA BONILLA
ROSIÑOL PADRÓS
ROSIÑOL PADRÓS
HUIX RATIA
GIMENO LÓPEZ
EGEA SOLANAS
BOUJLOUD HAOURIGUI
FUMAÑA CIURÓ
LOPEZ MORENO
PEDRAGOSA PLÀ
COMELLAS BASTARDAS

a) Edat
Han participat joves d’entre 13 i 17 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.

9

4. Estat de comptes

CONCEPTE

DESPESES

Parc Aventura Pedraforca

322.00€

Autocars Mir

275.00€

Esports Pujol (Samarretes)

143.99€

Monitoratge Meritxell

700.00€

Monitoratge Nil

500.00€

Forn J.Bruch

18.48€

Cal Janet

30.69€

Spar

12.31€

TOTAL

2002.47€

TOTAL DESPESES

2002.47€

€

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).
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