Formació per
a professionals
de joventut

Forum Jove

de Quart de Poblet

CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
Des de la restauració de la democràcia i la constitució
dels
ajuntaments democràtics, el municipi de Quart de Poblet ha apostat
per la participació de la joventut i l’associacionisme juvenil.
Es van fer els primers passos amb la OMIDAJ (Oficina Municipal
d’Informació i Assessorament Juvenil), passant després a Quart Jove
(Centre de Recursos per a Joves), es dóna suport a la creació del
CJQP (Consell de Joventut de Quart de Poblet), associacions juvenils
diverses i la implantació al llarg del temps d’una Xarxa de Centres
Juvenils per a la implicació directa dels joves en el seu entorn, creant
escoles de democràcia a través de la participació directa de joves,
mitjançant un conveni de col·laboració amb la Federació de Cases de
Joventut, el qual, actualment, manté actius els dos centres juvenils
de Barranquet i Cebollera, i la Casa de Joventut Amagatall, al costat
d’altres projectes de participació juvenil i activitats per a joves, com ara
el Consell de la Joventut, el Consell Municipal d’Infància i Adolescència,
Cibercorresponsals, Quart de Nit, Joc Solidari, Fireta de Nadal, entre
altres, o espais com l’Espai de Creació Jove.
El treball en xarxa amb altres municipis reforça el nostre treball a
través de la Xarxa Joves.net, i Xarxa Jove, que ens ofereix la possibilitat
d’impulsar coordinadament programes i oferir una oferta formativa per
la dinamització juvenil des de la participació i l’educació en valors, com
el Curs de Formació de Dinamitzador/a d’Activitats de Temps Lliure
Infantil i Juvenil.
Després de realitzar estudis de la joventut i la valoració de les necessitats
de les persones joves amb els professionals dinamitzadors de la
Federació de Cases de Joventut als instituts, la Federació Valenciana

www.facebook.com/quartdepoblet/posts

de Cases de Joventut amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Quart de Poblet han dut a terme un projecte d’àmbit local
on l’alumnat (des dels instituts de secundària) donen la seua visió dels
problemes del municipi i els acompanyen amb les possibles solucions
que troben.
Aquesta és la primera convocatòria del Fòrum abans de la seua
denominació.A Quart van participat 14 grups de, 3r i 4t de l’ESO fins a
1r de Batxillerat dels centres de secundària IES Riu Túria i IES La Senda,
quasi 400 alumnes implicades en la millora de la localitat.
Les jornades de conclusions finals es celebraren el dia 15 de novembre i ens
plantegem el Fòrum Jove de Quart de Poblet com un espai amb continuïtat,
de trobada i diàleg entre joves i responsables polítics, on donar cabuda a
totes les persones joves que vulguen aportar i enriquir, amb la voluntat de
parlar del poble que desitgen.Volem que el Fòrum siga un espai flexible,
obert i ampli al qual hem convidat el Consell de la Joventut, el Consell
Municipal d’Infància i Adolescència, associacions juvenils del municipi,
el grup d’Alumnat Actiu dels instituts (Corresponsals), associacions
d’estudiants, grups designats per cada institut, col·lectius juvenils i
qualsevol jove que tinga interés a assistir amb voluntat constructiva.

OBJECTIUS
· Oferir nous espais per a la participació directa de joves i grups de joves.
· Promoure i facilitar el diàleg directe entre joves i responsables polítics.
· Escoltar i recollir propostes, idees i necessitats per a la construcció del
projecte de municipi que volem.
· Donar resposta a les preguntes, dubtes i interessos plantejats per les
persones joves i contribuir a fer efectiu el diàleg democràtic.

DESTINATARIS
· Consell de la Joventut de Quart de Poblet.
· Adolescents del Consell Municipal de Infància i Adolescència.
· Adolescents i Joves pertanyents a associacions juvenils.
· Associació d’estudiants.
· Joves del Centre Obert
· Alumnat dels centres de Secundària del Municipi.
· Joves de les diferents associacions no específicament juvenils, però
que treballen amb adolescents i joves.
· Representants polítics del municipi
· Professionals de joventut del municipi
· Qualsevol jove que tinga inquietud de participar-hi.

METODOLOGIA
La metodologia de treball requereix la dinamització des de l’animació
sociocultural i el treball amb joves, del treball conjunt de voluntaris,
professionals de joventut, entitats i centres educatius, pelr la qual cosa
cal destacar metodològicament el treball de dinamització des dels
mateixos grups de joves, i la coordinació i la necessitat d’implicació
professional i política.
· Avaluació inicial i enquestes als instituts
· Conclusions finals del estudi i anterior trobada entre joves i polítics.
· S’informa els possibles participants un mes abans perquè puguen
plantejar preguntes i dubtes.
· Es fa una convocatòria de dia i hora del Fòrum Jove.

· Dins del Fòrum es dóna un temps perquè es puguen presentar preguntes
i dubtes, i s’agrupen per temàtiques.
· Una vegada començat el Fòrum Jove, s’expliquen les temàtiques, es
plantegen les preguntes i es procedeix a votar l’ordre de diàleg de les
preguntes i dubtes. Dinàmica Deliberació.

ACCIONS I TEMPORALITZACIÓ
El projecte Fòrum Jove es va inicial el curs escolar 2016-2017, les
actuacions directes amb joves i la primera trobada es va realitzar el
mes de novembre de 2017, actualment el projecte continua a demanda
dels mateixos participants i té una projecció de continuïtat dins de les
polítiques de participació juvenil al nostre municipi.
· Enquestes i analisis als instituts el curs 2016-17 i 2017-18
· Primera trobada/diàleg entre joves i representants polítics i compromís
de continuïtat. 15 novembre 2017
· Segona fase: S’informa els possibles participants un mes abans perquè
puguen plantejar preguntes i dubtes.
Novembre-desembre 2017
· El Fòrum Jove es convocarà tres vegades a l’any: primer Fòrum, febrer
2018
· La convocatòria de cada Fòrum Jove específic es farà amb una
antelació de 15 dies, i es fa arribar un resum de l’anterior Fòrum Jove.
· Després de cada Fòrum Jove, s’envien les conclusions.
· En cada acció s’inclou la tasca de comunicació, difusió i visibilització,
l’ús de xarxes socials.
· Pròxim Fòrum Jove, ja convocat, 31 de maig.

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
· Professionals de joventut de l’Àrea d’Adolescència i Joventut de
l’Ajuntament. de Quart de Poblet. Quart Jove.
· Professionals de joventut, animadors de les Cases de Joventut de Quart
de Poblet, Federació de Cases de Joventut de la CV
· Professionals del Centre Obert de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
· Professionals dinamitzadors del Consell d’Infància i adolescència de
Quart de Poblet, associació Impuls.
· Professorat dels institut i centres de Secundària del municipi
· Voluntaris de les associacions del municipi.
· Espais i recursos materials i audiovisuals de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Quart de Poblet. Espai de Creació Jove
· Comunicació, xarxes socials i difusió des de l’Àrea de Comunicació de
l’Ajuntament i les xarxes socials de Quart Jove.

AVALUACIÓ: INDICADORS, RESULTATS,
ASPECTES DE MILLORA
Nombre d’entitats participants en el Fòrum, quantitat i diversitat,
implicació, alta aportació i nivell d’implicació en el desenvolupament,
propostes plantejades, valoració dels assistents;
CJQP
Consell Municipal d’Infància, grup d’adolescents del CMI
Casa de Joventut L’Amagatall
Centre Juvenil La Cebollera
Centre Juvenil Barranquet
Escola Coral
Centre Obert
Escola Municipal de Teatre

Joves AM L’Amistat
Joves SAM La Unió
Juniors l’Ermita
Juniors Kerigma
Joves Quart per l’Esport
Esplai Sambori, adolescents
Esplai Somriure, adolescents
Assoc. Lluerna (diversitat funcional)
Associacions d’estudiants del municipi
Alumnat dels IES i centres de Secundaria a Quart de Poblet
Joves del municipi
Total 48 joves, a més dels dinamitzadors.
Participació Política:
Alcaldia i regidories d’Infància, Joventut, Participació, Comunicació,
Cultura, Dona, Educació, Mobilitat, Festes, Urbanisme i Medi Ambient.
Hem aconseguit un ampli nivell de participació, cal destacar la implicació
dels centres educatius i del Consell de la Joventut.
Les temàtiques han sigut de molt interès i també les propostes recollides.
Cal continuar amb les temàtiques més demanades pels mateixos joves,
que per al proper Fòrum són Festes, Sostenibilitat i participació Juvenil.
Cal continuar i consolidar els espais de diàleg, informació i participació
amb els mateixos participants.

PLANIFICACIÓ
Existeix una planificació i una programació dels processos pels quals
ha de discórrer cada Fòrum jove, una temporalització, un cronograma,
i una comunicació amb antelació a les diverses entitats i persones que
participen.
El projecte va començar donant resposta a les demandes plantejades pels
mateixos joves. El primer espai de diàleg realitzat suposa la constatació
que els joves han de participar, aportar, opinar i traslladar idees que
puguen orientar la presa de decisions polítiques i que cal mantindre l’espai
de trobada, de manera que els joves proposen temàtiques i dubtes del seu
interés a les persones amb responsabilitat política. L’experiència inclou
la participació de totes les entitats i col·lectius de joves amb activitat al
municipi i dels joves no organitzats.

GESTIÓ
Tota l’activitat desenvolupada, els professionals i els voluntaris actuen
d’acord al Decret 86/2015 de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega
reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat,
de Joventut de la Comunitat Valenciana, pel que fa a la composició, les
funcions i els requeriments dels equips d’animació i altres persones
col·laboradores, i pel que fa a la subscripció d’assegurances d’assistència
i accidents i de responsabilitat civil.
Totes les persones professionals de joventut participants disposen de
un contracte de treball i de la titulació com a mínim d’Animadors/TASOC
i informadors juvenils, a banda d’altres.

INCLUSIÓ
AlFòrumJoveestanconvidadestoteslesentitatstantdedinsdel’associacionisme
juvenil com de la resta del teixit associatiu, en aquest teixit estan incloses les
entitats que treballen amb les persones amb diversitat funcional, el lloc on es
realitza el Fòrum Jove compleix amb les normes d’accessibilitat.
Des de les entitats que treballen amb persones amb diversitat funcional
s’ha participat amb joves, els quals enguany també s’han incorporat al
CJQP. Estem especialment satisfets de la participació nombrosa i activa
dels joves del Centre Obert del Municipi al costat de les seues educadores.
Des de fa un parell d’anys els joves del Centre Obert participen directament
en totes les iniciatives que es desenvolupen des de Quart Jove. També
estem molt satisfetes de la participació activa del grup “Revoluciona” de
la Casa de Joventut Cebollera, que ha format part del procés d’elaboració
del primer pla de diversitat sexual al municipi.
Com a conseqüència d’aquests i altres processos d’educació en
valors, una de les temàtiques triades per a tractar en la trobada inicial,
conclusions i fòrum va ser la igualtat de gènere, la lluita contra la
violència masclista i la convivència.

TREBALL EN XARXA
Estableix vincles de col·laboració entre entitats, institucions i/o
administracions. Fa un ús educatiu de les tecnologies de la informació i la
comunicació, especialment de les xarxes socials com a instrument de gestió
i participació (màxim 300 caràcters) S’estableix un treball en Xarxa, entre
les associacions juvenils, els centres d’educació Secundària, i les diverses
àrees de l’Ajuntament, la informació i la convocatòria es comparteix per
correu electrònic, i s’utilitza Facebook, WhatsApp i Instagram per a difondre
la convocatòria. Així mateix, es disposa d’un hashtag del Fòrum Jove
#ForumJoveQdP. La proposta de participació del Fòrum s’ha completat
mitjançant una enquesta en línia sobre les festes locals, des dels interessos
detectats en el Fòrum. l’enquesta oberta a la participació de tota la població
juvenil de 14 a 30 anys ha estat accessible en el portal de Govern Obert.
http://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/enquesta-jove-de-festes2018-de-quart-de-poblet/

La metodologia de treball requereix la dinamització des de l’animació
sociocultural i el treball amb joves, del treball conjunt de voluntaris,
professionals de joventut, entitats i centres educatius, per la qual cosa
cal destacar metodològicament el treball de dinamització des de els
mateixos grups de joves, i la coordinació i la necessitat d’implicació
professional i política. Per tant, valorem altament els vincles de
col·laboració entre entitats, institucions i administració.

TRANSVERSALITAT
La transversalitat s’estableix en diferents plànols, en la diversitat del
moviment associatiu, amb entitats d’oci educatiu, de bandes de música,
entitats esportives, diversitat funcional...; alumnes de diferents centres
educatius, públics i concertats; Centre Obert, joves amb diversitat funcional,
la representació de les diferents àrees de l’Ajuntament representats per
les regidores i regidors que hi participen. Per tant, estableix cooperacions
reals entre diferents àrees o departaments, de manera que cada unitat
aporta una perspectiva diferent del món juvenil.
Les àrees o departaments participants han sigut:
· Professionals de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
Quart Jove
· Professionals de l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Quart de Poblet. Quart Jove
· Professionals de l’Àrea d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament de
Quart de Poblet. Quart Jove
· Professionals de joventut, animadors de les Cases de Joventut de Quart
de Poblet, Federació de Cases de Joventut de la CV
· Professionals del Centre Obert de l’Ajuntament de Quart de Poblet
· Professionals dinamitzadors del Consell d’Infància i Adolescència de
Quart de Poblet, l’associació Impuls
· Professorat de l’institut i centres de Secundària del municipi
· Professionals de l’Àrea de Comunicació, xarxes socials i difusió des
de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament i les xarxes socials de Quart
Jove Participació Política: Alcaldia i regidories d’Infància, Joventut,
Participació, Comunicació, Cultura, Dona, Educació, Mobilitat, Festes,
Urbanisme i Medi Ambient.

PARTICIPACIÓ
Aquesta experiència amb continuïtat en el nostre municipi és una
experiència de participació juvenil per si mateixa, basada en la participació
activa del personal tècnic i de la gent jove, i els fa partícips dels continguts,
del desenvolupament de l’experiència i de la presa de decisions.
Hi han participat:
· Professionals de l’Ajuntament de Quart de Poblet. Quart Jove
· Professionals de joventut, animadors de les Cases de joventut de Quart
de Poblet, Federació de Cases de Joventut de la CV
· Professionals del Centre Obert de l’Ajuntament de Quart de Poblet
· Professionals dinamitzadors del Consell d’Infància i Adolescència de
Quart de Poblet, l’associació Impuls
· Professorat dels instituts i centres de Secundària del municipi
· Voluntaris de les associacions del municipi
· Professionals de l’Àrea de Comunicació i de Govern Obert de l’Ajuntament
· Consell Municipal d’Infància, grup d’adolescents del CMI
· Casa de Joventut L’Amagatall
· Centre Juvenil La Cebollera
· Centre Juvenil Barranquet
· Escola Coral
· Centre Obert
· Escola Municipal de Teatre
· Joves AM L’Amistat
· Joves SAM La Unió
· Juniors l’Ermita
· Juniors Kerigma
· Joves Quart per l’Esport
· Esplai Sambori, adolescents
· Esplai Somriure, adolescents
· Assoc. Lluerna (diversitat funcional)
· Associacions d’estudiants del municipi
· Alumnat dels IES i centres de Secundaria a Quart de Poblet
· Joves del municipi
· Total 48 joves, a més dels dinamitzadors.
· Participació Política: Alcaldia i regidories d’Infància, Joventut,
Participació, Comunicació, Cultura, Dona, Educació, Mobilitat, Festes,
Urbanisme i Medi Ambient.

INNOVACIÓ
L’experiència ha permès detectar inquietuds i interessos dels mateixos
joves de gran interès per part dels professionals de joventut. La
comunicació entre les persones joves i els representants polítics en un
espai de diàleg i d’horitzontalitat és altament beneficiós per a ambdues
parts. En els processos de participació és clau la devolució de les respostes
a les persones participants i aquest espai ho permet. A més, el fet de
compartir l’experiència joves pertanyents al teixit associatiu i persones
no associades obri la comunicació i l’escolta entre actors sovint menys
presents. També volem destacar el caràcter altament inclusiu i l’important
paper que aporta en l’aprenentatge polític dels nostres adolescents

EFICIÈNCIA I EFICÀCIA
El Fòrum Jove es desenvolupa sense recursos addicionals als ja existents,
aprofita les xarxes i sinergies i es centra en la dinamització comunitària
del teixit ja existent, donant suport al teixit associatiu juvenil, establint
sinergies amb el professorat i altres professionals i voluntaris de joventut.
Aprofita els recursos i les oportunitats de manera que aconsegueix els
objectius plantejats amb economia de mitjans. L’execució del projecte no
ha suposat un increment significatiu dels costos de la nostra activitat.

SOSTENIBILITAT EN EL TEMPS
Es demostra que l’experiència,clarament, és sostenible al llarg del temps
gràcies a la implicació de les entitats juvenils i del teixit associatiu local.
Hem aconseguit un ampli nivell de participació, cal destacar la implicació
dels centres educatius i del Consell de la Joventut.
Les temàtiques han sigut de molt interès i també les propostes recollides.
Cal continuar amb les temàtiques més demanades pels mateixos joves,
que per al proper Fòrum són festes, sostenibilitat i participació juvenil. Cal
continuar i consolidar els espais de diàleg informació i participació amb
els mateixos participants.

DIFUSIÓ I EXPLOTACIÓ DE RESULTATS
L’experiència s’ha difós en espais de coordinació tècnic a, amb la voluntat
d’enriquir el debat especialitzat i oferir la pròpia experiència i coneixement
al conjunt de la comunitat professional, especialment en el marc
professional de Xarxa Joves.net i en les xarxes socials.

