
Resultats de la jornada de participació pla Local de Joventut 2018-2021: 

Jornada de participació amb joves d’entre 14 i 18 anys. 

Els més joves del col·lectiu juvenil de Sant Julià de Vilatorta han participat activament en la 

jornada de participació amb prop d’una quinzena d’assistents. La principal necessitat que 

detecten és la manca d’activitats i dinamització per aquesta franja d’edat concreta. Comenten 

que per la seva condició de menors no podem organitzar gaires coses ni formar part del consell 

de joventut “Tupinots” fins els 16 anys. 

Tot i participar amb diferents activitats juvenils com el raid dels ausetans, el torneig de 

bàsquet i futbol i assistir esporàdicament al punt jove, troben a faltar més activitats dirigides a 

la seva franja d’edat. 

Davant d’aquesta necessitat proposen moltes activitats: Cine jove, tallers al punt als divendres 

a la tarda, disco jove als diumenges a la tarda, competició de ball, activitats esportives, més 

festa de carnaval pels joves que no van a Torelló, activitat juvenil emmarcada dins de la fira del 

Tupí, tir amb arc i activitats d’aventura.  

Dins la proposta de tallers al punt jove als divendres proposen: Taller de maquillatge i 

cosmètica, taller de cangur i reforç escolar, manualitats, cursos variats. Un jove que forma part 

de l’entitat gegantera també proposa poder fer tallers de gralla i percussió per a poder captar 

nous joves dins de l’entitat. Una altre jove proposa pagar un euro per taller per tal d’anar fent 

un fons per poder comprar material i organitzar més tallers. 

Referent al servei del punt jove, els joves assistents comenten la realitat del punt com un espai 

que “no hi ha res a fer” a part d’anar a mirar qui hi ha per parlar una estona. Comenten que 

tampoc és un espai adequat per fer deures perquè no hi ha ambient de treball ni biblioteca. 

Així doncs, es concep al punt jove sense cap particularitat que el faci especial o imprescindible. 

Lligat amb aquest tema es reivindica un espai d’estudi o biblioteca. 

Sobre el debat del nou equipament juvenil, els joves assistents proposen diferents espais. Un 

espai per a petits i un espai per a grans, un espai de trobada mes recreatiu i un espai mes 

tranquil i d’estudi.  

També surt el tema de la falta d’espais per aquests joves i la voluntat de poder tenir algun 

local. També comenten la desaparició de l’esplai com un signe evident de la poca participació i 

cultura associativa del poble. Comenten que a Sant Julià només funcionen activitats infantils, 

de festa i relacionades amb l’esport. Les activitats més culturals, educatives o participatives 

sempre costen molt de dinamitzar.  

Per últim plantegen la rivalitat entre les dues escoles del poble i les conseqüències negatives 

que té aquest conflicte en la vida comunitària dels joves del poble. Segons ells, costa que es 

relacionin entre ells i facin activitats o participin de manera conjunta. Els joves apel·len a la 

responsabilitat de la direcció de les escoles en aquest conflicte. No obstant valoren el paper 

del futbol i el bàsquet com a activitat de cohesió i mostren el desig de que facin més tornejos i 

activitats.  



Des de la dinamització de la jornada se’ls proposa vincular-se amb el punt jove per tal de 

canalitzar millor les seves demandes i inquietuds i poder col·laborar en l’organització de tallers 

i activitats. També s’anima als més grans a participar al consell de joventut “Tupinots”.  

Resultats de l’entrevista amb profunditat: 

Entrevista al president del Consell de Joventut “Tupinots” 

El consell de joventut dels Tupinots és una entitat que aglutina més de 20 joves entre 16 i 28 

anys des de fa més de 6 anys. Durant aquests anys ha anat agafant força i incorporant, any a 

any, nous joves amb voluntat de participar i organitzar activitats pels joves i per tota la 

comunitat en general.  

Segons el seu president, el consell té una relació bona i fluida amb la regidoria de joventut i 

l’ajuntament. Tot i que treballen de forma autogestionada, reben una subvenció de més de 

2.000€ anuals per a preparar diferents activitats. A més a més, reben suport logístic i 

assessorament des de l’ajuntament i al punt jove que els hi cedeix espais i tot tipus de 

material. 

A més de relacionar-se amb la dinamitzadora del punt jove per rebre suport puntual en 

l’organització de diferents activitats, el consell té vies de comunicació permanent amb el 

regidor de joventut i es reuneix amb l’alcalde del municipi abans d’arrancar l’estiu, amb totes 

les activitats que en aquestes dates es generen.  

Aquest òrgan compte amb uns estatus que es van renovant quan hi ha noves incorporacions i 

contempla diferents càrrecs propis de les associacions: President, tresorer, secretari, etc. A 

més hi ha persones dins el consell que tenen encàrrecs concrets com liderar l’organització 

d’una activitat o dissenyar el material de difusió i marxandatge de l’entitat.   

El Consell de Joventut dels Tupinots té una molt bona relació amb tot el poble i és de les 

entitats més dinàmiques. Col·labora, a demanda de l’ajuntament, amb una caminada, amb la 

fira del Tupí, amb la festa major i amb activitats d’altres entitats. 

A més de col·laborar en aquestes activitats, el consell de joventut dels Tupinots organitza la 

festa del carnaval, la festa de l’esport, la festa major jove i un bingo per les dates de nadal. 

Durant la festa major organitzen una caminada nocturna, un sopar i festa jove, un espectacle 

comunitari amb el títol de “I tu què fas?” i variades festes sota el nom de tupinada, aigua pels 

joves i la festa dels meravellosos anys.  

Una de les preocupacions del president és el futur relleu generacional de l’entitat i l’assumpció 

de responsabilitat per part dels mes joves de la colla. Sembla que una de les prioritats és poder 

anar vinculant les noves generacions de joves al consell i així poder promoure la cultura 

participativa i associativa. 

Davant del projecte d’un nou equipament pel punt jove de Sant Julià de Vilatorta, el consell de 

joventut fa la demanda que hi hagi una sala per ells que hi puguin accedir de manera 

autònoma. També creuen important que aquest nou espai sigui un lloc que convidi a trobar-se 

i tingui ordinadors amb connexió internet.  



Davant la proposta de la tècnica a fer activitats més de caire social i educatiu, el president del 

consell respon apel·lant a la falta de temps i participació, tot i que reconeix un interès per 

incorporar aquest tipus d’activitats en l’agenda dels Tupinots. També apel·la a la funció 

inclusiva i cohesionadora del consell entre els seus membres i amb la comunitat.  

Davant la proposta de crear alguna via de comunicació amb la regidoria i l’ajuntament, el 

president afirma que les vies actuals són suficients i afectives tot i que sovint el tracte és molt 

informal i poc seriós i planificat.  

Per últim, i a títol individual, el jove proposa la creació d’una borsa laboral d’estiu pels joves 

del poble i un curs de monitors com a política d’ocupació i foment de l’educació en el lleure i el 

voluntariat. 

 

Sant Julià de Vilatorta, desembre de 2017 

 


