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1 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
El Pla Local de Joventut de Vilanova de Prades 2021-2024 (a partir d’ara PLJ) és l’eina que,
durant els pròxims quatre anys, agruparà i connectarà de manera funcional les polítiques de
Joventut i les línies de treball impulsades des de l’Ajuntament de Vilanova de Prades,
destinades a satisfer les necessitats juvenils, a transformar la realitat dels joves i a millorar la
seva qualitat de vida en l’àmbit rural.
Aquest pla ha d’ajustar-se, en primer lloc, a les característiques específiques de l’administració
que l’impulsa, en aquest cas l’Ajuntament de Vilanova de Prades; després, a les
característiques del territori on s’ha d’aplicar, Vilanova de Prades; i, per últim, al marc general
on s’ha d’executar, el Pla Comarcal de Joventut 2021-2024 i al Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2020.
Per a la redacció del PLJ s’ha tingut també molt present tota la documentació i la bibliografia
que, sobre el tema, ha anat produint la Direcció General de Joventut de la Generalitat i
especialment les Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques
locals de Joventut (DGJ, 2012) i la Guia per elaborar la diagnosis del Pla local de Joventut (DGJ,
2011). També s’ha fet ús dels documents propis com els plans locals de Joventut que
precedeixen aquest i tots els projectes de dinamització juvenil que s’han dut a terme al
municipi al llarg dels últims 10 anys.
Es vol destacar que el PLJ manté l’essència que caracteritza el nostre poble i comarca pel que
fa a la disposició natural a optimitzar recursos i serveis mitjançant la mancomunitat, i de
sumar esforços amb altres àrees i administracions per aconseguir les fites del Pla.
Per últim, però no per això menys important, s’ha comptat amb el suport metodològic de les
tècniques de Suport Integral al Territori de la Coordinació territorial de Joventut a la
demarcació de Tarragona i amb el suport tècnic de l’Oficina Jove de la Conca de Barberà.
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2 DIAGNOSI
La diagnosi s'ha elaborat a partir de les consideracions detallades al Pla Comarcal de Joventut
2021-2024, realitzat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà en estreta col·laboració amb
les tècniques mancomunades de Joventut. Aquest conté una diagnosi acurada del context
socioeconòmic de la comarca que és extrapolable a la realitat territorial de Vilanova de Prades.
Per aquest motiu, la diagnosi del PLJ 2021-2024 no farà al·lusió a les característiques
territorials i socioeconòmiques que es podran consultar al Pla Comarcal de Joventut.

2.1 Descripció territorial i demogràfica


Característiques del territori

Vilanova de Prades pertany a la Conca de Barberà, comarca situada al nord de la província de
Tarragona. Aquesta comarca té tres zones limítrofes que pertanyen a tres comarques naturals
diferents: la Conca estricta on hi ha la capital de la comarca, Montblanc; la Baixa Segarra i el
sector nord-est de les Muntanyes de Prades, on es troba Vilanova de Prades.
Terme municipal situat a l'extrem sud-oest de la Conca de Barberà, al límit amb el de les
Garrigues, el Priorat i el Baix Camp, i sota els cingles de la serra de la Llena, on es troben els
punts geogràfics més alts (entre 800 i 1.000 metres d'altitud): la punta del Curull (1.023 m.) i
l'Abellà (1.002 m. d'alt). Les successives divisions històriques l'han inclòs en una o altra
comarca o jurisdicció. L'orografia és molt
accidentada i apareix drenada pel riu de Prades
o de Montsant, el qual rep, per la dreta, les
aigües dels barrancs de Mataró, de la Coma i
del mas d'En Freixes i, per l'esquerra, els
d'Anover, de Badarreig, dels Lladres, dels
Enllosats i dels Segalassos. Hom troba un bon
nombre de fonts aprofitades per a l'agricultura
i la ramaderia.
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El terme és travessat per la carretera local d'Ulldemolins a Vallclara, amb un brancal que
enllaça amb la carretera de l'Espluga de Francolí que comunica amb Flix.
Dels 21,14 Km2 del territori municipal, un 20% és ocupat pel botjar i per roca, un 41% pel bosc
-principalment de pins-, un 7% de bosquina, i un 38% per pasturatges. La vinya, en altres
temps important, ha sofert una considerable regressió, substituïda per l'avellaner. El conreu
més important de regadiu és la patata, de gran qualitat, com les tòfones.
Té una altitud mitjana és de 889 m


L’economia

La seva economia és bàsicament agrícola i ramadera, encara que el 1992 es va inaugurar un
càmping de 1a. categoria i una casa de colònies que poden suposar la dinamització econòmica
del poble. És un dels famosos pobles d'estiueig de la comarca que es veu afavorit per la seva
climatologia suau.
Principalment se'l coneix com un poble productor de castanyes per bé que l'avellaner sigui el
cultiu més estès.
Disposa d'un espai de lleure municipal conegut com el Casal on a més de piscina, pista
poliesportiva i jardins, hi ha un restaurant.
És un poble amable, tranquil i hospitalari. Veniu a la muntanya!



Estructura de la Població

Vilanova de Prades té 112 habitants dels quals 19 són joves de 12 a 30 anys. Això suposa un
17% de població juvenil. Cal destacar el grup de joves menor de 18 anys és el més nombrós.
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Podem observar al gràfic que aquests últims anys s’ha experimentat una pèrdua constant i
significativa de població que ha arribat a un mínim històric.



Formació i educació

Dels 14 als 16 anys els joves de Vilanova de Prades estudien Educació Secundària Obligatòria a
l’Institut Joan Amigó de l’Espluga de Francolí, el seu centre públic de referència. Tot i que
també poden optar per estudiar al centre de secundària concertat MD Serra de Montblanc, o
bé a l'Institut Martí l’Humà de Montblanc.



Participació

Els joves de Vilanova de Prades van constituir una associació juvenil l’any 2007 que van
anomenar Els torrats de Vilanova de Prades. Actualment aquesta associació està composta per
joves amb edats compreses entre 12 i 35 anys. Les actuacions més destacades que organitza i
executa aquesta associació són la Flaütada, setmana cultural i de la joventut i la festa de la
cervesa i la festa de la Castanyada. Tot i que són una associació des del juliol del 2007, fa 17
anys que ens van ajuntar per començar a fer activitats per la gent del poble.
Per assolir les seves finalitats el grup de joves participa en la realització de les festa major; és
organitzadora la Setmana de la Joventut, realitza activitats per la Castanyada i activitats
solidàries, col·labora en les activitats nadalenques i esportives.
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També destaca l’Associació Cultural la Miranda, creada el 2019, amb la voluntat de
dinamitzar la cultura local des de qualsevol vessant.
Tot i que és un poble molt petit, els dies d’aquests esdeveniment les famílies que tenen una
segona residència pugen per celebrar i trobar-se en el següents actes:
 Fira de la tòfona i Concurs de gossos tofonaires
A mitjan gener
Durant la fira es pot gaudir de conferències amb especialistes del sector, tast i
maridatges de vins i tòfona, mercat de productes de proximitat i del concurs de gossos
tofonaires.
 Setmana Santa
Actes religiosos tradicionals
 Sant Antoni de Pàdua
13 de juny. Festiu a la localitat
Missa i dinar popular
 Festa Major de Sant Salvador
6 d'agost i dies anteriors i posteriors
És la festa patronal de la localitat i se celebren tot tipus d'activitats festives
 La Flaütada
Segona setmana d'agost
Dies amb activitats culturals i per a la joventut
 Recital Poesia | Música | Cultura
Penúltim diumenge d'agost
Recital de poesia i música
 Diada Nacional
Cap de setmana i 11 de setembre
Dinar popular de cassola de tros i ofrenes


Festa i Mercat de la Castanyada
Darrer cap de setmana d'octubre
Festa declarada d'interès comarcal que aplega milers de persones durant l'esmorzar
popular, el mercat, trobades geganteres i l'exposició col·lectiva de pintura
"Homenatge Àngel García"
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2.2 Les polítiques de Joventut
Les polítiques de Joventut estan formades per tres estrats diferenciats: el nacional, el comarcal
i el local. En cada un d’aquests trobem diferents documents guies com són el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya, el Pla Comarcal de Joventut de la Conca de Barberà i el Pla Local de
Joventut de Vilanova de Prades. Tots aquests documents queden sota la cobertura de la Llei de
polítiques de Joventut de Catalunya, aprovada el setembre del 2010.
Aquests documents de referència s’ubiquen dins l’engranat de polítiques públiques i
s’executen des de diferents nivell de concreció per tal d’unificar criteris conceptuals i amb la
voluntat de correlacionar els diferents documents de referència.



Antecedents

L’any 1994 el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va iniciar les polítiques comarcals de
joventut gràcies a la signatura del conveni de delegació de competències amb la Direcció de
General de Joventut.
El 2005 Vilanova de Prades va signar el primer conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de la Conca de Barberà per tal de disposar del Servei Comarcal de Joventut, és a dir,
del tècnic compartit.
A Vilanova de Prades s’han dut a reunions i activitats amb els joves que han permès donar
continuïtat a les actuacions descrites al Pla.
Des del 2016 i a través del Consell Comarcal de Joventut, l’Ajuntament de Vilanova de Prades
forma part del Contracte Programa, un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals que permet, entre
d’altres coses, un escenari pluriennal que ofereix més estabilitat financera als ajuntaments.
Actualment, l’Ajuntament de Vilanova de Prades està compost per set regidors. La regidora de
Joventut de Vilanova de Prades és la Neus Aulet Casas polític de referència i regidora de
Festes, Cultura i Joventut. És la persona que marca les directius i polítiques a seguir en matèria
de Joventut a través del Pla Local de Joventut.
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2.3 Les necessitats de les persones joves
Destacar que relacionat amb l’enquesta comarcal que es va fer a la joventut. Van
proposar, les activitats culturals, sortides a la natura que els agradaria que
s'organitzessin a Vilanova de Prades. Els equipaments més motivadors per a ells son un
Local de joves, Rocòdrom i esports d'aventura, Sala d'estudi.

2.4 Avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2020
El PLJ 2016-2020 de Vilanova de Prades, s'ha executat mitjançant els projectes de dinamització
juvenil 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 per tal d’afavorir la continuïtat de les polítiques de
Joventut del municipi emmarcades dins del Pla.
L’àmbit de la participació i l’arrelament és el més ampli i el que ha tingut major incidència
perquè la realitat del territori rural -desequilibri territorial, manca de serveis i recursos,
fenòmens demogràfics estructurals que afavoreixen el despoblament,etc.-

afavoreix la

problemàtica del desarrelament juvenil.
Així doncs, s'han realitzat accions encaminades a generar un sentiment de pertinença i
d’arrelament municipal i comarcal entre els joves donant suport a les entitats juvenil i a les
activitats que organitzen els joves, i s'han organitzat activitats participatives que fomenten
l’arrelament. Cal destacar la Flautada, la setmana cultural i de la joventut i sobretot la creació
de la geganta Salvadora. Aquestes amb altres accions més arrelades com la Festa de la
Castanyada han fet que els joves que hi tenen una segona residència pugin en èpoques festives
per organitzar i participar als diferents actes. La colla gegantera és portada pels joves.
També s'han realitzat accions amb la finalitat d’apoderar i capacitar les persones joves per a la
seva implicació crítica, activa, voluntària i responsable en un context local donant suport
logístic a les entitats juvenils i realitzant trobades i espais de discussió amb joves, en totes les
anualitats excepte la del 2020 arran de la pandèmia.
També s'han treballat en l’àmbit de la cultura accions amb l’objectiu d’apropar la cultura a la
població juvenil i procurar que allò cultural i transformador que aporta cada generació de joves
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sigui visible i realitzable. En aquest sentit, s'ha donat suport a les activitats culturals i
artístiques impulsades per joves, es va vetllar perquè els joves reconeguin com a propis els
costums i tradicions locals i es van realitzar accions de promoció cultural, una de les accions
més destacades és la col·laboració dels jovent en la Festa Major, la Fira de la tòfona, els actes
de Marató i Nadal.
Pel que fa l’àmbit de salut, es van dur a terme accions dirigides a promoure una vida saludable
de la joventut. Això es va fer amb activitats de prevenció de conductes de risc a la carretera i
informant i assessorant en matèria de drogues, sexualitat, alimentació, entre d’altres.
L'objectiu de les accions ha estat el de contribuir a desincentivar el consum de begudes
alcohòliques i altres tòxics.

Conclusions de la diagnosi
Les dades demogràfiques i territorials de Vilanova de Prades mostren que ens trobem davant
un fenomen de despoblament que es tradueix en la pèrdua de serveis, l’envelliment de la
població i la falta de sortida pel jovent.
Pel fet de viure a Vilanova de Prades els joves tenen més dificultats per accedir als serveis i
recursos. El transport públic, notòriament deficitari, és l’assignatura pendent a la comarca. La
solució no està en mans de l’administració local, per tant, és una problemàtica que s’assumeix
amb resignació i que des de l’ajuntament s’està intentant buscar alguna solució.
Conseqüentment, els joves que cursen estudis superiors es queden a viure fora, un fet que es
viu amb naturalitat, però que sovint comporta el desarrelament del jove amb la comarca i el
poble. Aquesta problemàtica, que ja es va tenir en compte en l'anterior Pla Local de Joventut i
continua latent tot i que s’observa un sentiment de pertinença municipal i comarcal més elevat
respecte fa 4 anys.
En l’àmbit de la participació, es detecta que la participació en algunes accions és fluctuant i
depèn de moltes altres circumstàncies com l’iterés i la necessitat, la temporalitat...
Pel que fa a l’associacionisme, assenyalem que la xarxa d’entitats locals és un dels motors de
Vilanova de Prades com ho demostra la creació de la colla gegantera o bé l’associació cultural
La Miranda.
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D'altra banda la situació actual de pandèmia de la COVID-19 afecta a la situació
socioeconòmica general i de retruc al municipi de Vilanova de Prades. La vida quotidiana dels
joves de Vilanova de Prades i de la Conca de Barberà s'està veient afectada pels efectes de la
pandèmia (canvis estructurals en el sistema educatiu, creixement de l'atur juvenil, incertesa
social, estrés emocional...).
Per tant, cal fer front als reptes que afecten directament als joves, sense obviar que cal
treballar actuacions que promoguin l'empoderament i la corresponsabilitat dels joves davant
la pandèmia i alhora fomentar accions que motivin als joves en l'optimisme intel·ligent i la
salut emocional.
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3 OBJECTIUS
3.1 Objectius estratègics
Els objectius estratègics marquen les grans línies de treball que seguirà la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de Vilanova de Prades durant la vigència del Pla.
La seva concreció s'ha tingut en compte, a partir de la diagnosi detallada anteriorment, les
voluntats i les necessitats expressades pels responsables polítics de l'Ajuntament de Vilanova
de Prades.
Per donar resposta a les necessitats detectades el Pla Local de Joventut 2020-2024 treballarà
en el marc de dos àmbits:
1. Arrelament
2. Salut emocional


Arrelament

Contribuir a generar entre els joves un sentiment de pertinença i d’arrelament al municipi de
Vilanova de Prades, motivant-los a la participació i a la implicació en l'organització
d'esdeveniments.


Salut emocional

Proporcionar als joves actuacions que els ajudin a gestionar les seves competències
emocionals, l'autoestima, l'assertivitat i l'autoconfiança en ells mateixos per tal d'afavorir una
actitud positiva davant la vida.
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3.2 Objectius operatius
Els objectius operatius són aquells que s'estableixen per a fer possible l'assoliment dels
objectius més generals. Aquest es relacionen amb uns indicadors que han de permetre
mesurar quin ha estat el seu grau d'acompliment.



Arrelament

1. Facilitar, a través de la participació activa, l'intercanvi de coneixements, competències,
habilitats i valors.
2. Apoderar i capacitar les persones joves per a la seva participació i implicació voluntària
en l’organització d’activitats.
3. Reconèixer i fer visible el treball de les associacions de Vilanova de Prades formades
per joves
4. Vetllar perquè no es perdin els costums i les tradicions, com a eina d’inclusió, de
dinamització i cohesió social.
5. Potenciar, difondre i revalorar les manifestacions culturals i artístiques juvenils.
6. Afavorir accions que tinguin en compte l’eliminació de barreres culturals i socials.



Salut emocional

1. Impulsar programes i accions municipals que fomentin entre els adolescents la presa
de consciència i responsabilitat davant la crisi sanitària i socioeconòmica de la COVID19.
2. Afavorir hàbits saludables impulsant accions que fomentin l’oci alternatiu, l’esport,
l’alimentació saludable i el benestar emocional, físic i psicològic.
3. Treballar a través l'esport i el lleure el benestar emocional per a prevenir els
símptomes de malestar emocional davant la situació de pandèmia de la COVID-19 o de
danys esdevinguts per aquesta crisi.
4. Fomentar les relacions interpersonals positives entre els grups de joves i prevenir les
conductes irrespectuoses i la discriminació d’aquells que són diferents. Actuar en
polítiques d’igualtat i gènere amb el fi de superar i/o no reproduir desigualtats.
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5. Informar, assessorar i sensibilitzar als joves sobre temes de salut, conductes de risc,
valors i drets humans.
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4 PROJECTES
Els projectes i activitats del Pla Local de Vilanova de Prades 2021-2024 són el resultat de les
necessitats i inquietuds expressades pels joves i els agents que hi treballen. Destacar que cada
anualitat es treballa un Pla d'actuació Juvenil municipal en que s'hi recullen totes les activitats
que es duran a terme.
A continuació es detalla una proposta d'intencions relacionades amb les necessitats del jovent
de Vilanova de Prades.


Programa: Arrelament

1. Activitats juvenils coincidint amb les tradicions i cultura popular
2. Casal d’estiu
3. Festa de la Tòfona
4. Activitats del projecte intergeneracional "Aprenem Junts"
5. Activitats juvenils durant l'estiu
6. Flaütada, setmana cultural i de la joventut
7. Suport a les entitats de Vilanova de Prades formades per a joves
8. Tallers d’orientació professional



Programa: Salut emocional

1. Campanya de sensibilització salut jove (drogues i sexualitat)
2. Activitats sobre autoconeixement, autoconcepte i habilitats per la vida del Programa
educació emocional
3. Activitats esportives relacionades amb els equipaments esportius municipals i
encaminades a potenciar l'actitud positiva i l'autoestima.
4. Activitat d'educació viària
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5 INDICADORS D'AVALUACIÓ


Arrelament
Objectiu operatiu

Indicador d’avaluació
-

Reconèixer, fer visible i donar suport a les
accions empreses per grups de joves i/o
associacions formades per persones joves.

com

a

eina

d’inclusió,

joves.
-

-

de -

dinamització i cohesió social.
Potenciar,

difondre

i

Nombre d’accions realitzades en col·laboració
amb els grups de joves

Vetllar perquè no es perdin els costums i les
tradicions,

Nombre d’accions organitzades per grups de

Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions

revalorar

les

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades

manifestacions culturals i artístiques juvenils.
Afavorir accions que tinguin en compte
l’eliminació

de

barreres

arquitectòniques, -

Nombre de joves participants en els projectes o

culturals i socials.

actuacions

Orientar i acompanyar els joves sobre les diferents trajectòries formatives i educatives i
en la definició del seu objectiu professional.

Nombre de joves orientats



Nombre de projectes i actuacions realitzades

Salut
Objectiu operatiu

Impulsar programes i accions municipals que fomentin entre els adolescents la presa de
consciència i responsabilitat davant la crisi
sanitària i socioeconòmica de la COVID-19.
Afavorir hàbits saludables impulsant accions que fomentin l’oci alternatiu, l’esport,
l’alimentació saludable i el benestar emocional,
físic i psicològic.

Indicador d’avaluació
Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions
Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions
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Treballar a través l'esport i el lleure el benestar
emocional per a prevenir els símptomes de

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades

malestar emocional davant la situació de -

Nombre de joves participants en els projectes o

pandèmia de la COVID-19 o de danys

actuacions

esdevinguts per aquesta crisi.
Fomentar les relacions interpersonals positives
entre els grups de joves i prevenir les conductes irrespectuoses i la discriminació d’aquells que
són diferents. Actuar en polítiques d’igualtat i
gènere amb el fi de superar i/o no reproduir

Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions

desigualtats.
Informar, assessorar i sensibilitzar als joves sobre temes de salut, conductes de risc, valors i
drets humans.

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions
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6 RECURSOS HUMANS
 Tècnica de Joventut
La tècnica de Joventut és la persona que, a través del conveni de col·laboració entre l’Oficina
Jove i l’Ajuntament de Vilanova de Prades, està a disposició de l’Ajuntament per a realitzar
tasques en matèria de Joventut.
 Tècnics administratius
El personal administratiu de l’Ajuntament de Vilanova de Prades és aquell que té com a
finalitat realitzar processos administratius d’acord amb el seu àmbit d’actuació. Algunes de les
funcions són tramitar expedients, revisar i proposar impresos i formularis, fer treballs
mecanogràfics i de càlcul, elaborar i enviar cartes i comunicacions, recepció i enviament del
correu intern, gestió del padró municipal, organitzar, registrar i arxivar la documentació
generada i rebuda, entre d’altres.
 Secretari
El secretari/interventor de l’Ajuntament de Vilanova de Prades és l’encarregat de supervisar,
gestionar i fer l’exercici de les funcions públiques necessàries de Secretaria d’Intervenció, que
comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, i/o les funcions d'Intervenció que
inclou el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària.
 Altres recursos humans
-

Educadora Social de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal

-

Treballadora Social de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal

-

Agutzil
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7 TEMPORITZACIÓ I AVALUACIÓ
Data
2021

Fase

Gener

Redacció

Febrer
Febrer desembre

Planificació

Aprovació del Pla local de Joventut pel Ple de
l’Ajuntament de Vilanova de Prades.
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual

Execució

Execució dels projectes i activitats

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

2022
Gener
Gener desembre

Planificació
Execució

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

2023
Gener
Gener desembre

Planificació
Execució

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

2024
Gener
Gener desembre

Planificació
Execució

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

Activitat

Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2021 i de la seva
incidència sobre el PLJ
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual
Execució dels projectes i activitats
Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2022 i de la seva
incidència sobre el PLJ
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual
Execució dels projectes i activitats
Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2023 i de la seva
incidència sobre el PLJ
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual
Execució dels projectes i activitats
Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2024 i de la seva
incidència sobre el PLJ

20

L’avaluació del PLJ es portarà a terme anualment, coincidint amb la realització de la memòria
anual. A mitjans d’any es realitzarà una avaluació intermèdia dels resultats d’execució per
revisar el grau d’assoliment dels objectius.
Un cop finalitzat el termini de vigència del Pla, es portarà a terme una avaluació final específica
que agruparà els resultats dels plans anuals i s’hi afegirà una avaluació unitària conjunta de
tipus qualitativa.
La tècnica de Joventut municipal s’encarregarà de vetllar perquè es faci l’avaluació i per
incloure-hi, en cada cas, els agents del territori implicats (joves, regidors, entitats, etc).
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