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1. PRESENTACIÓ 
 

El Cap de Setmana Jove és un projecte d'activitats que pretén fomentar el protagonisme 

i la participació dels i les joves de Prats de Lluçanès, oferint recursos perquè aquests puguin 

incidir en les activitats juvenils del municipi.  

El Cap de Setmana Jove s’ha programat i gestionat des de la Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, juntament amb una Comissió de joves.  Aquest grup es va 

crear a través del Tècnic de Joventut del municipi, amb l’objectiu de reunir un grup de joves que 

aportés idees, propostes i ganes de participar a l’hora de muntar activitats juvenils al municipi. 

Després de vàries reunions amb els joves i el Regidor de Joventut de l’Ajuntament de 

Prats, va sortir tot un ventall de propostes per realitzar durant el Cap de Setmana Jove. Vam 

treballar conjuntament per decidir quines activitats realitzar tenint en compte el pressupost i 

pensant amb les activitats que agradarien més als joves. 

El Cap de Setmana Jove 2019 es va portar a terme el cap de setmana del 15 al 17 de 

novembre.  
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2. QUÈ HEM FET AL CAP DE SETMANA JOVE? 
 

La programació inicial del Cap de Setmana Jove que van aprovar els membres de la 
Comissió i que es va difondre entre el jovent del municipi va ser aquesta: 

 
 

Tanmateix, va haver-hi 2 activitats que es van haver de modificar posteriorment: 
 Sopar Jove. El dia que es van tancar les inscripcions, s’havia apuntat poca gent, i vam decidir 

substituir aquesta activitat per un torneig de tennis de taula al Casal del Jovent. 
 Torneig de Futbol Sala. Es va haver de cancel·lar perquè només havia 1 equip inscrit. S’està 

parlant amb el jovent del poble per intentar fixar una nova data per a aquesta activitat. 
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A continuació expliquem, amb més detall, les activitats que sí que es van dur a terme. 

  

3.1 JOC DEL KILLER 

JOC DEL KILLER 

Descripció:. Els i les participants assumeixen un nom en clau i reben les dades d’un 
altre jugador, que serà el seu objectiu. El poden eliminar de diverses maneres, però la 
principal és tocant-lo amb una pastanaga. 
Aquest any vam enfocar el joc al públic més adolescent, i vam fer les inscripcions el 
divendres 8 de novembre, a la biblioteca de l’INS Castell del Quer, durant les hores de 
pati. S’hi van apuntar 12 joves. El guanyador es va emportar el joc de taula “UNO”. 
Material necessari:  

 Mòbil, per fer fotos i enviar els objectius als participants. 

 Els joves han de tenir mòbil amb Whatsapp per poder participar. 
Valoració: és una activitat senzilla, però que agrada molt entre el jovent. Un altre any 
convindria fer les inscripcions amb una mica més d’antelació, i convocar a tots els 
participants per explicar-los bé les normes (hi ha hagut alguns malentesos). 

 

3.2 LLUNA JOVE 

Es va donar continuïtat al nou projecte iniciat al 
mes d’octubre, en el qual, 1 cop al mes, s’organitza 
una sessió nocturna d’Esport amb Valors i després 
s’obre el Casal del Jovent fins a les 12 de la nit. 
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TORNEIG DE TENNIS DE TAULA DIVENDRES 15 

Descripció: torneig a la sala del mig del Casal del Jovent. 
Per fer els emparellaments, es va fer servir la pàgina web challonge.com. 
Hi van participar 8 joves. El guanyador es va emportar un trofeu i una invitació per al 
concert de Festa Major d’Hivern 2020. 
Material necessari:  

 Taula de ping pong. 
 Pales i pilotes. 
 Ordinador amb connexió a internet (per fer els emparellaments). 

Valoració: A l’inici va haver-hi un incident amb desconsideracions cap a un jove, que 
va decidir no participar finalment. L’inici es va endarrerir a causa d’aquest fet, ja que 
es va fer una intervenció amb tots els joves presents, per resoldre el conflicte originat. 
Un cop superada aquesta situació, el torneig va funcionar molt bé i els participants es 
van regular, gairebé, de manera autònoma. 

 
  

ESPORT AMB VALORS DIVENDRES 15 

Descripció: Activitat amb un fort recorregut a Prats de Lluçanès. Cada sessió, de 60 
minuts, es divideix en 3 temps: 

- 1r temps: decisió de jocs i normes per part dels joves. 
- 2n temps: joc. 
- 3r temps: valoració grupal de la sessió i autocrítica sobre si s’han complert els 

3 valors bàsics (respecte a les normes, joc net i treball en equip). 
Aquest curs, 2019-2020, hem començat una prova pilot de sessions només amb joves 
(a partir de 12 anys), 1 divendres de cada mes. 
A aquesta sessió van venir 8 joves. 
Material necessari:  

 Pilotes d’esports diversos (fútbol, bàsquet, pilota d’escuma...). 
 Pitrals.  
 Porteries petites (encara no estaven instal·lades les de futbol sala). 
 Pissarra i retolador (per apuntar les normes que diuen). 

Valoració: el 1r i el 2n temps van anar força bé, però al 3r temps els va costar centrar-
se en el que havien de fer. En funció de com vagi la sessió de desembre, es decidirà si 
es manté aquesta prova pilot només amb joves o no. 
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3.3 LASER TAG 

 

LASER TAG DISSABTE 16 

Descripció: activitat per equips amb pistoles de llum làser. L’objectiu és eliminar a tots 
els membres de l’altre equip. 
Inicialment la Comissió va proposar organitzar una activitat de Paintball, però 
superava el pressupost disponible, raó per la qual van optar per aquesta alternativa. 
Es va dur a terme a l’Avinguda Pau Casals (al costat de la zona de calistènia), de 6 a 8 
de la tarda. Hi van participar 18 joves.   
Material necessari:  

 Tanques per als obstacles. 
 Cinta per delimitar la zona de jocs. 
 Autoritzacions pares/mares/tutors. 
 Material laser tag (aportat per l’empresa). 

Valoració: malgrat el fred, va funcionar molt bé i la majoria dels participants ho van 
gaudir molt. Els obstacles van ser menys vistosos del que esperàvem. Per una altra 
vegada, es pot valorar fer-ho a un recinte tancat. 

 

 

3.4 DISCOMÒBIL 

DISCOMÒBIL DISSABTE 16 

Descripció: Discomòbil amb el DJ Capde. Un jove del poble es va oferir voluntari per 
fer de DJ (mai ho havia fet) i finalment va posar la música durant una hora de la festa. 
Juntament amb l’entrada, cada assistent rebia un braçalet i unes ulleres LED. 
L’horari va ser d’11 de la nit a 4 de la matinada, a la Sala Polivalent. 
Els menors de 16 anys havien d’entrar acompanyats per un adult. 
Es va contractar un servei de seguretat, amb 2 controladors d’accessos i 1 vigilant. 
L’entitat “Fem-hi més” va gestionar la barra. 
Material necessari:  

 Tiquets d’entrades. 
 Fulls d’autorització per a menors de 16 anys. 
 Tanques. 
 Cartells de La Fetillera, sobre què fer en cas d’agressió sexual. 
 Equips de so i llum (empresa contractada). 
 Braçalets i ulleres LED (aportats per l’empresa contractada). 
 Caixa forta i canvi (per a la taquilla) 

Valoració: segons la valoració dels mateixos joves, el fet d’haver d’entrar 
acompanyats va fer que molts menors de 16 anys no participessin.  
Molt poca participació fins a les 3 de la matinada (aproximadament, 70 persones; tots 
menors de 20 anys o adults acompanyants). 
A partir de les 3 de la matinada (a falta d’una hora per tancar), es va duplicar 
l’aforament, íntegrament amb participants de 20 anys o més, que venien d’altres llocs 
de festa. Alguns membres d’aquest grup es van negar a marxar a les 4, quan va acabar 
la festa, i van provocar un petit aldarull a la sala. Després de dialogar repetidament 
amb ells i elles, van marxar cap a ¾ de 5 de la matinada. 
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3.5 TORNEIG DE FUTBOLÍ AMB APERITIU 
 

Diumenge al matí estava programat un torneig de futbolí amb aperitiu. 

Malauradament, només hi van assistir 2 joves i van decidir no jugar al futbolí. 

En el seu lloc, van decidir aprofitar aquest temps per fer valoració de les activitats 

del Cap de Setmana Jove.  
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3. DIFUSIÓ 
 

La difusió que hem fet per promocionar el Juguem a Prats s’ha basat en: 

 Passades per classes a l’Institut Castell del Quer. 

 Taula de corresponsals PIDCES, a l’Institut Castell del Quer. 

 Facebook del Casal del Jovent i de l’Ajuntament de Prats.  

 Pàgina web de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

 Twitter del Casal del Jovent i Ajuntament de Prats.. 

 Instagram del Casal del Jovent. 

 Difusió per Whatsapp.  

 Cartells a les botigues i 

serveis del municipi. 
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4. ESTAT DE COMPTES: INGRESSOS I DESPESES 
 

A continuació es detallen els ingressos d’inscripcions a activitats i totes les despeses associades. 

 

ACTIVITAT PARTICIPANTS PREU PÚBLIC INVITACIONS INGRESSOS 

LASER TAG 18 3,00 € 1 51,00€ 

DISCOMÒBIL 150 3,00 € 13 411,00€ 

   TOTAL 462,00 € 
 

 

CONCEPTE DESPESA PROVEÏDOR IMPORT 

Trofeus T52 49,85€ 

Activitat Laser Tag ANIGAMI EXPERIÈNCIES 544,50€ 

Talonaris d’entrades CAL LILA 2,50€ 

Seguretat i control d’accés GONBER CONTROL 448,91€ 

Polseres control d’accés PULSERAMANIA 217,80€ 

Discomòbil / Led Party XANDRIS BROTHERS 1.097,47€ 

Aperitiu diumenge SPAR 12,41€ 

 TOTAL 2.373,44€ 
 

COST FINAL DE L’ACTIVITAT 
(DESPESES – INGRESSOS) 

1.911,44€ 
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5. VALORACIÓ GENERAL  
 
 

PUNTS FORTS 

 Implicació dels membres de la Comissió. Hi van participar alguns joves 
amb escassa trajectòria participativa al poble, juntament amb d’altres 
que sí havien participat en ocasions anteriors, i tothom es va implicar 
força en el disseny i organització de les activitats. 

 Valoració de la Lluna Jove per part del jovent. És una iniciativa que 
agrada molt, i els joves ja han començat a aportar idees per a futures 
edicions. 

 Participació de joves de 1r d’ESO. És important que els joves que han 
entrat aquest any a l’Institut entrin en les dinàmiques participatives i 
d’activitats del Casal del Jovent. 

 

PUNTS A MILLORAR 

 Representativitat de la Comissió. La composició de la comissió era 
força homogènia (en edat i, especialment, en gènere), i això va a 
dificultar que la programació final fos atractiva per al conjunt del 
jovent del poble. 

 Assistència. 3 activitats es van haver de modificar per falta 
d’assistència i una quarta (la discomòbil) es va veure deslluïda per la 
manca de gent durant gran part de la nit. 

 Participants a algunes activitats. S’haurà de considerar la possibilitat 
de reservar el dret d’admissió a determinades activitats, per evitar que 
uns pocs no permetin el seu bon desenvolupament. 

 

IDEES PER A FUTURES EDICIONS 

 Fomentar la recuperació del Consell Jove. Com a òrgan de participació 
juvenil autònom (encara que amb suport des de la Regidoria de 
Joventut), que proposi i organitzi les activitats amb més antelació, i 
asseguri una major representativitat del jovent del municipi. 

 Replantejar el format de Cap de Setmana Jove. Juntament amb el 
jovent. Potser prefereixen organitzar només 1 o 2 activitats, però de 
més pressupost, i espaiar aquestes activitats al llarg de diversos caps 
de setmana, per exemple. 

 


