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INFORME PROJECTE CONSELL MUNICIPAL DE JOVES DE RIELLS I VIABREA  

SESSIÓ I – PRESENTACIÓ 

 

 

 

 

 

Lloc: Centre Cultural de Riells i Viabrea. 

 

Data: 11 d’octubre de 2019. 

 

Hora: De 9 a 13. 

 

Classes assistents: de 1er a 4t d’ESO, Institut “El Bruc”, Mestres, Alba Rubio 

(tècnica Joventut),Carlos Nieto (Dinamitzador Juvenil), Nuria Faucha (Regidora 

Educació) i Ferran Rodríguez (regidor d’esports).  

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS  

 

Des de l’àrea de Joventut conjuntament amb l’àrea de Cultura i la de Participació 

Ciutadana, s’inicia la posada en marxa del projecte Consell Municipal de Joves, amb 

l’objectiu principal de fomentar la participació entre els joves alhora que se’ls 

apropa a la cultura i se’ls fa responsables de la gestió pròpia del seu oci dins de la 

comunitat.  

 

Riells i Viabrea és un municipi amb unes característiques singulars. No existeix un 

nucli poblacional, la trama urbana és dispersa, al voltant d’un 20% dels habitatges 

són segones residències i un 60% de la població fa menys de 20 anys que hi 

resideix. Tots aquests factors dificulten la cohesió social i la participació ciutadana. 

En aquest context, els i les joves reclamen un espai propi que reconegui la seva 

singularitat, no tant un espai físic, sinó ser partícips en la gestió de les activitats 

que els impliquen.  

 

Es per això que el projecte Consell Municipal de Joves és una eina adequada per 

reconèixer i aprofundir ens espais de decisió i gestió dirigits pels propis joves. Es 

tracta que puguin detectar els temes que els hi afecten i proposar i prendre 

decisions al respecte. Aquest consell serà un òrgan de l’Ajuntament constituït per 

tots i totes els joves de Riells que vulguin participar-hi. Estarà dirigit per la 

Comissió Permanent que, com a responsable de l’òrgan, farà una funció anàloga 

entre els joves de la que fa un govern entre el conjunt de ciutadans.  

 

Els membres de la Comissió Permanent seran electes, escollits per l’alumnat de 

l’institut el Bruc. Com Ajuntament, el contacte més directe que tenim amb el 

col·lectiu jove és l’institut. És l’espai on hi trobem gran part de la representació dels 

i les joves del municipi. És per aquest motiu que l’espai que representa l’institut és 

el més idoni per fer el màxim de democràtica l’elecció dels representants del 

Consell Permanent.  

Igualment, és cert que el col·lectiu jove +16 anys resta exclòs d’aquesta primera 

elecció. Ara bé, com a primer any del projecte considerem que serà més fructífer 

iniciar-lo de la mà de l’institut. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 

La primera sessió es desenvolupa al Centre Cultural, a sala de conferències. La 

presentació la du a terme la tècnica de joventut, juntament amb el regidor 

d’esports i la regidora d’educació. S’excusa la regidora de joventut.  

 

La sessió es repeteix una vegada per cicle. La primera és de 9 a 10.30 amb 1r i 2n i 

la segona a partir de les 10.30 amb 3r i 4t.  

 

La presentació s’estructura en dues parts:  

 

1. Explicació del projecte.  

2. Voluntaris per ser escollits en la Comissió Permanent.  

 

Abans de passar a escollir els voluntaris s’explica les funcions de la Comissió 

Permanent i les característiques que ha de tenir el o la representant que en formi 

part.  

 

LA COMISSIÓ PERMANENT  

 

 Dirigir i dinamitzar el consell municipal de joves. 

 Proposa accions i estratègies per la política juvenil.  

 Els representants fan d’interlocutors entre els joves i l’Ajuntament.  

 

A més, es duran a terme unes sessions de treball a l’Aula on es treballaran temes 

que preocupin o en què es vegin implicats els i les joves del municipi. Aquestes 

sessions hauran de ser dinamitzades pel o la representant o representants de cada 

aula, amb l’ajuda de la tècnica de joventut o el dinamitzador juvenil. 

 

CÀRRECS ELECTES  

 

 

A la segona part de la sessió informativa, un cop explicat el funcionament del 

projecte, ens disposarem a escollir els representants dels joves, que formaran la 

comissió permanent.  

Donarem pas a la presentació de voluntaris. El representant ha de ser una persona:  

 Compromesa: Que conegui la importància d’assistir a les sessions i de 

sentir-se motivat per anar al capdavant d’un projecte.  Ha d’estar motivada 

pel canvi, per poder millorar la situació al municipi.  

 Empàtica: Ha de poder posar-se en el lloc dels altres, per fer propostes  pel 

col·lectiu, i no únicament pels interessos individuals o d’una part del 

col·lectiu.  

 Bona comunicadora: Ha de saber transmetre al grup els continguts de les 

propostes treballades durant les sessions de la comissió permanent.  
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REPRESENTANTS  

 

Els representants que han estat escollits, pertanyen a tots els cursos d’ESO, de 

manera que hi ha una bona representació de les edats (12 a 16 anys) en la 

Comissió Permanent del CMJ. De manera que els interessos exposats durant les 

sessions de l’aula es veuran representant en les sessions de la formació permanent.  

 

Llistat de representants  

 

Iker Gonzalez 1er B  

Carol Chica 1er B 

Aleix Belmonte 1er B  

Marco Cruces  1er A 

Maria Pérez 2n B 

Izan Romero 2n A 

Gerard Sanchez 2n B 

Luis Andrés Gimenez 2n A  

Dani Egeda 3er 

Gerard Utrillos 3er 

Alberto Veliz 3er  

Raúl Garcia 4t  

Sandro Lariccia 4t 

Ainhoa Caba 4t  

Lucia Garcia 4t 

 

 

AVALUACIÓ  

 

El primer contacte amb els i les alumnes de l’institut “El Bruc”, durant la jornada de 

presentació del Projecte “Consell Municipal de Joves (CMJ)”, va tenir lloc el passat 

dia 11 d’octubre al Centre Cultural de Riells i Viabrea.  

 

La valoració de la primera sessió ha estat positiva. S’ha observat implicació, interès 

i a més s’ha fet propostes per realitzar a curt i llarg termini dins de l’àrea de 

joventut. 

 

La creació del grup de representant que formaran la Comissió Permanent ha estat 

un dels actes més importants de la jornada. L’alumnat ha pogut presentar-se 

voluntàriament per representar als seus companys i companyes. S’han presentat 

19 alumnes, dels que finalment 15 han estat escollits com a representants.  

 

Durant la ronda de preguntes i propostes, l’alumnat ha pogut fer qüestions als 

representants de l’equip de govern presents a la sessió, a la tècnica i al 

dinamitzador. Una de les demandes més estesa, és l’ampliació de l’Skate Park  i la 

rehabilitació de l’espai d’oci esportiu de Junior Park. Aquesta última proposta també 

ha estat molt més recolzada pels i les alumnes de segon cicle, que han afegit la 

demanda de creació de grup o taller de hip hop i/o dansa urbana, la proposta d’una 

acampada o casal jove durant l’estiu, la realització de partits de futbol o més 

activitats esportives durant la setmana, la recuperació de l’espai musical de l’espai 

jove però amb una sala específica als aularis i una competició d’Scooter a l’Skate 

Park.  
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La presentació de la jornada va finalitzar posant data a la propera trobada, aquesta 

únicament amb la Comissió Permanent, que tindrà lloc el proper 17 d’octubre al 

Centre Cultural de Riells i Viabrea.  
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