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1. Objectius generals

 Tenir un espai físic adequat pels joves, que respongui a les seves necessitats i
on se sentin identificats com a grup. Aquest espai físic ha de reunir: un espai de
trobada, de joc, de lectura, de reunió, d’assaig per grups de música, de teatre...,
un espai per fer-hi tallers, cursos, xerrades, activitats, sales per cedir als grups
de joves que ho sol.licitin, d’una sala amb equip informàtic pels serveis
d’ocupació (SLO) i d’un equipament informàtic, tenint en compte la
importancia de les noves tecnologies,(TIC).
Ha de ser un espai educatiu, formatiu, informatiu, tecnològic i de lleure.
 Oferir un punt d’informació permanent a l’equipament, sobre els temes que
interessen als joves: estudis, viatgeteca... (Punt informació juvenil), treball
(SLO), activitats, sortides, cursos, transport... a nivell municipal i fora del
municipi. Dins d’aquest punt tenir-ne un altre sobre salut jove amb els
següents continguts: sexualitat i mètodes anticonceptius, drogues, alimentació,
tatuatges i pírcings. D’aquesta manera, l’ equipament juvenil, és un punt de
referència de recollida d’informació a partir de fulletons, targetons, adreces,
telèfons, adreces de pàgines web, de les campanyes informatives i dels
informadors juvenils que els poden orientar i si escau derivar a altres centres
d’informació.
 Coordinar-se transversalment i institucionalment per dur a terme diverses
activitats, cursos, sortides, xerrades, tallers, serveis permanents...El Tangram
s’ha de coordinar amb diferents departaments de l’ajuntament per realitzar
accions especifiques o permanents: SLO, Biblioteca, Serveis socials, Dona al dia,
esports, medi ambient, promoció econòmica... i de fora de l’Ajuntament :
IES El Foix, Consell Comarcal, Generalitat i Diputació.
 Potenciar la participació dels joves del municipi a través de les activitats, tallers,
cursos, sortides... (culturals, formatives, educatives, de lleure...) que
s’organitzen des de l’equipament i també a partir de les propostes que realitzin
els joves.
S’ha de tenir en compte que algunes d’aquestes accions es poden realitzar fora de
l’equipament juvenil, però que es gestionen des del Tangram, com per exemple el
Punt d’Informació a l’ INS El Foix que s’ubica al mateix institut, quinzenalment, els
dimecres a l’hora del pati.
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 Mantenir el Punt d’informació a l’ INS El Foix. Aquest servei ofereix, en primer
lloc, un punt informatiu i divulgatiu de les accions que es realitzen al Tangram,
al municipi i fora d’aquest, destinades als joves, també es facilita informació
sobre les campanyes informatives que tracten sobre els següents temes: SIDA,
DROGUES, SOLIDARITAT, ALIMENTACIÓ... que s’organitzen des del Tangram,
aquest servei és molt interessant perquè l’informador juvenil manté un
contacte personal quinzenalment amb els joves d’entre 12 a 18 anys, amb
aquest contacte es pot informar als joves sobre el que és i ofereix el Tangram,
resoldre dubtes, descobrir quins són els seus interessos i també recollir les
seves propostes per intentar dur-les a terme.
 En segon lloc, des de aquest servei es coordina i gestiona els tallers – xerrades,
activitats... que es realitzen a l’ INS El Foix subvencionades per la Diputació i
amb la col·laboració d’altres entitats sobre diversos temes: violència juvenil,
violència de gènere, formació delegats/des, associacionisme, sexualitat,
drogues, alcohol, tabac, alimentació i medi ambient.
 Afavorir el moviment associatiu com a eina d’expressió de la gent jove. A través
de les associacions els joves poden expressar les seves inquietuds i dur-les a
terme.
Per afavorir la creació d’entitats juvenils, l’equipament es converteix en un
punt de referència per aquests joves que volen crear una associació ja que se’ls
informa i assessora sobre el procediment que han de seguir per crear una
associació, se’ls facilita la documentació necessària, se’ls hi cedeixen sales
perquè es puguin reunir i també dur a terme les seves activitats, un equip
informàtic i se’ls dóna una subvenció.
En aquests moments existeixen les següents entitats i associacions juvenils amb
seu al Tangram: Color de Ritme (percussió), Grup de teatre Tangram, Escuderia
Turboslot (slot), el grup de joves FDR (organització d’esdevenimets festius),
l’associació Moviment infantil Si Fa Sol (Esplai, YMU (activitats d’oci juvenil),
Tocats del bolet (món del disseny i de l’audiovisual) i grup de skaters
(organització de campionats de skate). També col·laborem en l’organització
d’esdeveniments culturals i d’oci amb Diables Spantus, Ball de diables de la
Ràpita i Grup de Joves de la Ràpita.
 Difondre el que és i ofereix l’equipament juvenil. La informació ha d’arribar a
tots els joves d’entre 12 a 35 anys a partir de cartells, tríptics, targetons, cartes,
premsa, ràdio i pàgina web (tangramjove.com), que s’ha d’actualitzar
mensualment i a partir d’una pàgina web creada pel consell comarcal on tots
els equipaments juvenils de l’Alt Penedès poden penjar la informació que
creguin oportuna.

4

Memòria Programa d’ Activitats del Servei de Joventut, Tangram 2015

Objectius específics Punt d’informació. (Punt Taronja, P.I. Salut, Borsa jove
habitatge, Punt d’Informació IES El Foix, Punt d’Informació Tangram dins de la
xarxa catalana de punts d’informació de l’Agència Catalana de la Joventut).
Identificar el Tangram com a punt de referència d’informació, assessorament i
orientació per a joves.
Oferir un servei informació, orientació i assessorament sobre salut, educació,
ocupació, habitatge i altres temes d’interès juvenil.
Donar un servei personalitzat i privat .
Coordinar un treball transversal entre diferents serveis de l’Ajuntament i altres
organismes que treballen per la joventut per donar un servei de qualitat.
1.2. Objectius específics dinamització. (Activitats, cursos, entitats juvenils,
participació, Punt informació INS El Foix INSTANjove).
Identificar el Tangram com a punt de referència de dinamització juvenil i punt
de trobada per part de totes les persones joves d’entre 12 a 35 anys.
Fomentar la participació del jovent del municipi a partir de les activitats
programades des de l’equipament juvenil Tangram.
Respondre a les inquietuds i necessitats de la joventut
Implicar els i les joves en l’organització i desenvolupament de les activitats.
Donar a conèixer l’entorn natural del municipi.
Acollir la diversitat cultural que hi ha al nostre municipi perquè tots els i les
joves se sentin identificats en el servei de joventut municipal.
Facilitar eines perquè els i les joves s’organitzin en entitats i associacions
juvenils i d’aquesta manera gestionin les seves pròpies activitats culturals,
formatives, lúdiques... adreçades a la resta de la població.
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2. Espais de l’equipament juvenil Tangram
Planta baixa: despatx privat per assessories privades, equipament informàtic, espai de
trobada i jocs amb equip d’audiovisuals per a projeccions, espai de lectura i lavabos.
1r pis: despatx entitats, espai d’estudi, espai de trobada i jocs i lavabos
2n pis: 2 sales polivalents per a activitats i cursos i un petit magatzem.
3. Serveis Tangram
3.1. Què ofereix el Servei de Joventut Tangram (INFORMACIÓ)
3.1.1. Punt Taronja

Què és el Punt Taronja?
És un servei d’informació i assessorament acadèmic i professional per a joves.
Educació:

Borsa de professors/es de repàs.

 Vols formar part de la nostra borsa
- ESO i Batxillerat
de professors/es de repàs?
- Formació professional
 Busques un professor/a de repàs.
- Estudis universitaris
- Estudis de tercer cicle i recerca
Vine i informa’t al Punt Taronja del
Tangram
- Estudis d’idiomes
- Estudis de música, teatre i dansa
- Formació ocupacional
- Formació d’adults
- Educació en el lleure
- Beques i ajuts
Món laboral:
- On buscar feina
- Currículum

Assessories privades i gratuïtes.
S’ofereix assessorament i orientació sobre estudis i com accedir al món laboral.
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3.1.2. Punt d’Informació Salut Jove

Què és el Punt d’Informació salut jove?
El Punt Jove de Salut és un espai de consulta destinat a joves que cerquen resposta o
acompanyament en qualsevol tema de l’àmbit de la salut.
Què ofereix?
Informació i assessorament sobre:
-

Sexualitat i anticoncepció.
Prevenció consum drogues
Alimentació i trastorns alimentaris
Esport
Tatoo i pírcing

3.1.3. Borsa Jove habitatge

Què és la bosa jove d’habitatge?
És un servei públic i gratuït d’habitatge per a joves de l’Alt Penedès, que consisteix en
una borsa d’habitatges de lloguer que ofereix informació i assessorament als
propietaris i als llogaters
Què ofereix?
Informació i assessorament sobre:
-

Funcionament del servei. Llogaters/propietaris
Els pisos disponibles. Llistat actualitzat mensualment
Inscripcions. Sol·licitud pis.
Ajuts per a jovent
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3.1.4 INSTANjove

Què és l’INSTANjove?
És un servei que ofereix el Tangram a l’ INS El Foix durant el curs escolar.
- Gestió de les activitats realitzades a l’ INS El Foix sobre salut, prevenció d’accidents,
formació per estudiants, associacionisme, solidaritat i reciclatge
- Es facilita informació a través del punt, els dijous, sobre:
o
o
o

Serveis, campanyes informatives, exposicions, cursos, tallers i activitats
del Tangram
Inscripcions.
Activitats del municipi i fora del municipi.

Podràs sol·licitar tota la informació relacionada en aquests punts i sobre estudis,
activitats, concursos que es realitzin a la comarca i fora de la comarca, com fer-se els
carnets de l’estudiant i de l’alberguista, albergs, hostals, hotels, cases de colònies per
si teniu pensat anar de viatge i proposar-nos activitats, cursos, sortides i altres.
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3.1.5. Punt d’Informació Tangram

El Punt d’Informació Tangram forma part de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils
de l’Agència Catalana de la Joventut des del juny de 2010.
Aquest Punt d’Informació ofereix:
-

Informació actualitzada sobre diferents temes de Joventut del territori català
(formació, cultura, salut, treball, habitatge...)
Tramitació i venda de carnets i guies:
Alberguista juvenil
Alberguista adult
Alberguista de grup
Alberguista familiar
ISIC (estudiant internacional)
ITIC ( Professor internacional)
IYTIC (Jove Internacional)
Carnet Jove
Guia Internacional d’albergs juvenils Reaj

3. 2. Què ofereix el Servei de Joventut Tangram (DINAMITZACIÓ)
Programació anual de cursos, activitats i tallers
Punt informació juvenil
Punt informació salut jove
Equipament informàtic amb: 4 ordinadors i connexió Internet gratuïta.
Espai de lectura amb revistes
Espai d’estudi
2 Espais de trobada
2 Sales polivalents
Futbolí
Jocs de taula
Impressió i fotocòpies
Disponibilitat d’un espai per fer-hi reunions adreçat a les entitats juvenils o
grups de joves que ho sol·licitin.
Locals d’assaig grups de música (Ajuntament vell i casa del polígon)
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3.3. Horari atenció públic
Tangram Informació.
Dimarts de 10 a 13 h
De dimarts a divendres de 16 a 19 h
Tangram Dinamització.
De dimarts a divendres de les 16 a les 19 h.

3.4. Calendari activitats Tangram 2015
GENER
Activitats
Campanya informativa sobre
sexualitat
Cavalcada Reis

Dates/horaris
Tot el mes
5 a les 18.30 h

Trobada d’entitats juvenils

20 a les 19 h

Taller de Dj

22 a les 16 h

Mural British culture week

28 a les 16 h

Karaoke British culture week

29 a les 16 h

Tea time British culture week

30 a les 16 h

FEBRER
Activitats
Decoració Carnaval

Dates/horaris
3 a les 16 h

Inici sessions fotogràfiques “GIREM
LA TRUITA”

10 a les 16 h

Taller de cuina freda

20 a les 16 h

10

Memòria Programa d’ Activitats del Servei de Joventut, Tangram 2015

MARÇ
Activitats
Campanya informativa sobre
prevenció consum de drogues

Dates/horaris
Tot el mes

Sopar de dones

6 a les 21.30 h

Inici Lliga Ping pong

10 a les 16 h

ABRIL
Activitats
Decoració primavera

Dates/horaris
10 a les 16 h

Tarda cultural i inauguració de
l’exposició “Girem la truita”

17 a les 17.30 h

Taller de roses

22 a les 16 h

Torneig de bàdminton

24 a les 16 h

Sessió informativa sobre sortides
professionals
Scooter’s day

27 a les 19 h
30 a les 16 h

MAIG
Activitats
Dates/horaris
Campanya informativa sobre hàbits Tot el mes
saludables
Taller pintar ungles

8 a les 16 h

Competició Futbolí

21 a les 17 h

Surt al carrer i munta-t’ho bé!

29 a les 21.15 h

Surt al carrer i munta-t’ho bé!

30 a les 16 h

JUNY
Crèdit de síntesi

10,11, 12 i 15 de 16 a 19 h
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Programació ACTIVITATS ESTIU TANGRAM 2015 Juny/juliol
Aquest any s’ha dut a terme un projecte “Procés participatiu per dinamitzar les
activitats d’estiu del Servei de Joventut, Tangram” amb l’objectiu de concretar
programa d’activitats d’estiu 2015 treballant colze a colze amb el jovent que han
proposat les activitats. (annex 1).
Enguany aquesta ha estat la programació establerta per l’estiu (juny/juliol 2015).
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SETEMBRE
Activitats
Obertura Tangram
Trobada entitats juvenils

Dates /horaris
15 a les 16 h
28 a les 19 h

OCTUBRE
Activitats
Dates /horaris
Taller folrar agendes+pintar ungles
8 a les 16 h
Scooter’s day

19 a les 16.30 h

Competició futbol sala 5x5

23 a les 16 h

Castanyasso terrorífic

28 a les 19.30 h

Castanyada popular

31 a les 21.30 h

NOVEMBRE
Activitats
Campanya contra la V.G.

Dates /horaris
Tot el mes

Escola skate

20 a les 16.30 h

Competició de futbolí petits

26 a les 16 h

DESEMBRE
Activitats
Campanya informativa sobre
sexualitat

Dates /horaris
Tot el mes

Decoració Tangram amb motius
nadalencs

3 a les 17 h

Berenar nadalenc

18 a les 18 h

Programa activitats NADAL
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3.5.Cursos Tangram 2015
Curs de carretillers

12 alumnat

3.6. Programació anual entitats i associacions juvenils Tangram 2015
Escuderia Turboslot

Competicions municipals mensuals
Competicions comarcals trimestrals
Curses de slot Festa Major dels Monjos

Color de Ritme

Carnaval Jove
Taller de percussió
Nit Jove

Teatre Tangram

Assaig setmanal
2 representacions a l’any al municipi.
“Gotims en la penombra”

Associació de joves dels Monjos

Activitats oci juvenil

FDR

Concert Boncopderock

Dj’s Music Factory

Festa Dj

Esplai Si Fa Sol

Jornades de lleure infantil
Escola d’estiu

Grup jovent Skaters

Competicions skate
Dinamització del Skate park

Grup de Joves Artistes

Mostra artística

Tocats del Bolet

Grabacions i muntatges audiovisuals
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3.7. Grups de música 2015
Spririts in the machine

Assaig setmanal
Concert Jove
Concert Per la Plataforma independència
Concert Festa Major dels Monjos

Grup assaig

Assaig setmanal

Booing

Assaig setmanal
Concert Jove

4. Difusió Tangram

4.1. Adhesiu presentació Servei de Joventut Tangram
En aquest adhesiu hi consta el contacte, adreça i l’horari de
l’equipament juvenil, Tangram.
Aquest ha estat el segon any que s’ha repartit l’adhesiu a tot
l’alumnat de l’INS el Foix durant les presentacions.
El jovent es pot enganxar l’adhesiu en algun lloc visible i així
recorda-se del servei de Joventut, Tangram. També és un element
que esperen pel seu disseny, cada any és dieferent.
4.3. Agenda d’ activitats d’estiu Tangram
Es dissenya un targetó especípic i diferent per aquesta època de l’any
que recull les activitats d’estiu, dels mesos de juny i juliol.
Enguany també s’han inclòs les activitats esportives adreçades al
jovent.
Aquesta agenda la fem arribar a finals de maig a través de dues vies:
- INS El Foix, adolescents i joves d’entre 12 a 18 anys.
- Comerços, entitats i serveis municipals.

4.4. Cartells divulgatius
De tots els cursos, activitats i tallers se’n fa difusió a través de cartells
(es pengen per tot el municipi).
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4.5. Premsa local i comarcal
Les activitats i cursos programats esfan arribar al Servei de comunicació de
l’ajuntament i des d’aquest se’n fa difusió a la premsa local (Nosaltres, Agenda
municipal), premsa comarcal del Penedès (Cargol).
4.6. El Punt d’informació a l’INS El Foix INSTANjove
També és un punt de difusió de l’equipament juvenil, ja que es manté un contacte
personal amb joves d’entre 12 a 18 anys , que et poden preguntar sobre qualsevol
qüestió respecte l’equipament i sobre tot el que fem i també ens poden fer arribar les
seves propostes.
4.7. Pàgina web del Tangram
www.tangramjove.com
Va ser creada per un grup de 8 joves l’any 2004 i ha estat actualitzada al 2009.
Al 2014 hem estrenat la nova cara de la pàgina web, es tracta d’una pàgina molt més
atractiva i on el jovent hi pot participar comentant tot el que es va realitzant des del
servei de Joventut.
Aquesta pàgina la renovat la dissenyadora gràfica local, Laia Martí.
Aquesta pàgina consta de diversos apartats amb la següent informació:
-

-

Presentació (qui som, on ens trobem, horari d’atenció a l’usuari, contacte)
Serveis (Punt d’informació IES El Foix, 4 ordinadors, 4 web cams, impressores,
connexió a internet gratuïta, fotocopiadora, punt d’informació salut jove, espai
de jocs i lectura, préstec de sales...)
Cursos
Activitats
Propostes, amb un fòrum per intercanviar opinions.
Xarxes socials
Canal Youtube

S’ha d’actualitzar mensualment i ho fan els joves que la van crear. Aquesta pàgina la
pot consultar tothom i és una eina de difusió molt utilitzada pels joves.
4.8.Pàgina web del servei de joventut del consell comarcal
www.dinamo.cat
És una pàgina que es troba a disposició de tots els equipaments juvenils de l’Alt
Pendès, en aquesta pàgina hi podem penjar mensualment les dades de l’equipament i
les activitats, cursos, tallers.... D’aquesta manera la informació arriba al jovent de tota
la comarca.
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4.9. Facebook Tangram
Des del Servei de Joventut s’ha creat un perfil facebook Tangram on es pengen totes
les activiats programades i els jovent agregat ens pot fer arribar les seves consultes.
4.10. Twitter Tangram
Des del Servei de Joventut s’ha creat un compte twitter per penjar i fer difusió
d’ activitats i noticies, reflexions, etc... d’interès juvenil.
4.11. Anunci Servei de Joventut Tangram
Es tracta d’un anunci promocional del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos, realitzat per una entitat juvenil del món del disseny i de
l’audiovisual del municipi, anomenada TOCATS DEL BOLET, novembre de 2012.
4.12. Pàgina web de l’Ajuntament
www.santamargaridaielsmonjos.cat

de Santa

Margarida

i

els

Monjos

La pàgina web de l’ajuntament conté un link que t’adreça a la pàgina web del Tangram
i també anuncia a la capcelera les activitats més destacables.
4.13. Agenda municipal mensual.
Mensualment es reparteix a totes les llars del municipi l’agenda municipal mensual. En
aquesta agenda es recullen totes les activitats mensuals del municipi, per tant, també
surten les activitats que es programen des del servei de joventut, Tangram.
4.14. Base de dades jovent del municipi.
S’ha creat una base de dades informàtica, octubre de 2009, per recollir les dades
personals dels joves que realitzen activitats i cursos programats pel Servei de Joventut,
que formen part de les entitats i associacions juvenils i tots els i les joves que en
vulguin formar part, a partir de l’emplenament d’una fitxa amb les seves dades
personals o per la subscripció gratuïta que es troba en la pàgina web.

5. Valoració general

5.1. Participació juvenil Servei de Joventut Tangram.


Participació juvenil. Usuaris/àries equipament juvenil i consultes Punt
d’Informació 2015 en horari d’obertura del Servei: Mitjana de 40
usuaris/àries diariament. (Enguany ha baixat la mitjana de jovent
usuari de l’equipament juvenil en horari d’atenció entre els mesos de
febrer i maig, però ha tornat ha augmentar amb nous usuaris/àries a
partir de la nova obertura del setembre)
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Cursos 2015: 12 alumnat
Tallers i activitats 2015 anual: 500 persones joves
Entitats Juvenils 2015: 192 persones joves
Grups de música 2015: 47 persones joves
Activitats i tallers INS EL Foix 2015: 487 alumnat

Enguany s’ha dut a terme per quart any consecutiu un programa d’ activitats d’estiu al
carrer, com tallers varis, piscines nocturnes, Tro de rock, competició de skate, nits
joves, nits joves, etc... tot i mantenint un horari de matí pel Punt d’Informació. El
resultat ha estat molt satisfactori, creiem que l’estiu és per viure’l al carrer, han
participat aprox. 1300 persones joves.
Aquest any amb les activitats juvenils també han gaudit com a participants altres
ciutadans del municipi, ja que els joves han organitzat activitats adreçades a la resta de
la comunitat, com per exemple la segona edució de “Surt al carrer i muntat-ho bé”.
El Tangram durant aquests mesos ha estat un punt de referència pels joves, on s’han
escoltat les seves propostes i realitzat algunes d’elles, també s’ha convertit en un punt
de trobada per molts joves del municipi, es reuniexen per passar estones amb els seus
amics/gues, parlar de les seves coses, llegir revistes i per utilitzar els serveis que els hi
ofereix el Tangram.
En conclusió, podem fer un balanç positiu sobre la utilització de l’equipament i sobre la
participació a partir dels cursos, activitats, tallers... i també a través de les entitats
juvenils, per part del jovent del nostre municipi. Tot i que ha baixat el nombre
d’usuaris a l’equipament i la participació del jovent organitzat.
Davant d’aquesta baixada del nombre d’usuaris i de participació, l’equip del servei de
joventut, Tangram té previst de posar en marxa el projecte de participació juvenil
emmarcat en el Pla educatiu del foment de la participació ciutadana de Santa
Margarida i els Monjos
6. Pressupost 2015















Personal: 24.000€
Transports Joventut: 800€
Atencions protocolàries: 1500€
Publicitat i propaganda: 400€
Reunions, conferències i cursos: 600€
Activitats culturals i esportives: 400€
Despeses diverses Joventut: 4500€
Premis i concursos: 800€
Contractacions Joventut: 40.000€
Aportació consell Comarcal: 2.200€
Subvenció entitats juvenils: 1.200€
Material inventariable Joventu: 800€
TOTAL: 77200€
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7. Annex

Avaluació programa activitats Servei de Joventut Tangram fins octubre de 2015.
GENER 2015
ACTIVITAT
Taller de pintar
ungles

DIA, LLOC I HORA
Dijous 15 de gener
a les 16 h al
Tangram

Taller de Dj

Dijous 22 de gener
a les 16 h al
Tangram

British Culture
Week_mural

Dimecres 28 de
gener a les 16 h al
Tangram

British Culture
Week_tea time

Dijous 29 de gener
a les 16 h al
Tangram

British Culture
Week_karaoke

Divendres 30 de
gener a les 16 h al
Tangram

AVALUACIÓ
La desena de noies que van participar en el taller
van gaudir durant tres hores a càrrec d’una
tallerista amb gran habilitat per pintar ungles.
El taller de dj va ser tot un èxit gràcies a la
participació d’una quinzena de joves que van
voler provar les seves habilitats com a punxa
discos. Els participants van poder gaudir d’una
Emmarcat dins la British culture week que
organitza l’INS El Foix, aquesta activitat va tenir
bona rebuda per part d’un grup de noies entre 12
i 14 anys les quals es van implicar activament en
la realització d’un mural on apareixia diferent
informació relacionada amb la cultura britànica:
gastronomia, personatges destacats, bandera,
moneda, etc. Un cop finalitzat el mural, va estar
exposat durant uns dies a l’equipament juvenil
Tangram.
L’hora del te va tenir bona acollida entre el jovent
de l’equipament juvenil perquè es va convertir en
un berenar. Tot i que l’activitat va funcionar
correctament, caldria dotar-la de contingut o
complementar-la.
La última activitat de la British culture week que
organitzàvem a l’equipament juvenil va ser un
karaoke per practicar la llengua anglesa. Tot i que
es va cantar algunes cançons en llengua anglesa
l’activitat es va desviar cap a una sessió de ball
improvisada. Les noies que van participar de
l’activitat van gaudir d’una bona estona tot fent
cohesió de grup.
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FEBRER 2015
ACTIVITAT

DIA, LLOC I HORA

Decoració del
Tangram de
carnaval

Dimarts 3 de febrer
a partir de les 16 h
al Tangram

Inici sessions
fotogràfiques de la
campanya
#giremlatruita

Dimarts 10 de
febrer a diferents
espais del municipi

Taller de cuina
freda

Divendres 20 de
febrer a les 16 h al
Tangram

AVALUACIÓ
Amb l’arribada de la festivitat de carnaval i
després de la bona rebuda que l’activitat va tenir
el curs passat, vam organitzar un taller perquè el
jovent pintés màscares per posteriorment penjarles a l’equipament juvenil. No obstant, tot i que
van participar algunes noies, no va tenir l’acollida
del curs passat. Per tant, potser seria convenient
realitzar el taller al llarg de la setmana i no
únicament durant un dia.
Emmarcat dins la campanya de sensibilització
ciutadana perquè els homes col·laborin i no
únicament ajudin en les tasques domèstiques i de
cura, les fotografies volen mostrar a nois i joves
realitzant tasques que tradicionalment han
realitzat les dones. És per això, que una vintena
de nois del municipi s’han deixat fotografies en
alguna d’aquestes escenes per tal de realitzar una
exposició fotogràfica que tombarà per diferents
espais municipals.
L’activitat, proposada per un jove, va funcionar
correctament, ja que cada una de les persones
joves que van participar van poder decorar un
dònut amb diferents ingredients (xocolata, nata,
etc.) Un cop acabada la decoració, que cadascú
feia lliurement, van poder assaborir el seu plat.
Valorem positivament l’activitat perquè van
participar tant nois com noies de diferents edats.
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MARÇ 2014
ACTIVITAT

DIA, LLOC I HORA

Taller de trenes de
fils de colors

Divendres 6 de
març a les 16 h al
Tangram

Sopar de dones

Divendres 6 de
març a les 16 h al
Tangram

Inici lliga de ping
pong

Dimarts 10 de març
a les 16 h al parc de
Ca l’Antic

AVALUACIÓ
Vora la desena de noies van participar en el taller
per fer-se trenes de fils de colors al cabell.
L’aspecte més remarcable de l’activitat és que
crea un ambient idoni per tenir conversacions
amb les noies i per tant, un ambient de confiança
on pots parlar de temes que afecten al jovent.
Valorem positivament la participació que va tenir
el Servei de Joventut en el Sopar de dones 2015.
Unes 360 dones de diferents edats van poder
gaudir d’un sopar preparat i servit per l’entitat
cultural Diables Spantus i posteriorment van
poder ballar al so de la música d’un dj. Tant la
preparació prèvia com el desmuntatge de l’espai
va funcionar correctament i el desenvolupament
de l’acte va seguir el guió marcat.
Tant l’inici com el desenvolupament de la lliga de
ping – pong ha funcionat correctament. Els
participants inscrits a la lliga han jugat els partits
corresponents per tal d’aconseguir el màxim de
punts possibles. Passades dues setmanes des de
l’inici, es va realitzar la final de la lliga amb unes
semifinals i la final. Els guanyadors i els segons
classificats es van endur premis. Valorem
positivament la lliga de ping – pong perquè crea
bon ambient al parc de davant de l’equipament
juvenil, ja que un grapat de jovent s’hi aplega per
realitzar una activitat saludable.
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ABRIL 2015
ACTIVITAT

DIA, LLOC I HORA

Decoració del
Tangram per
primavera

Divendres 10
d’abril a partir de
les 16 h al Tangram

Inauguració
exposició
fotogràfica
#giremlatruita

Divendres 17
d’abril a les 18:30 h
a la biblioteca
municipal

Taller de roses

Dimarts 21 d’abril a
les 16 h al Tangram

AVALUACIÓ
En aquesta activitat podem diferenciar dos
moments: el primer que fa referència a la
preparació de la decoració (dibuixar i retallar
elements primaverals) i el segon que consistia en
penjar aquests elements.
La primera part del taller va funcionar bé ja que
nois entre 16 i 20 anys van dibuixar i retallar
diferents cartolines amb dibuixos. No obstant, en
el moment de penjar aquesta decoració no va
participar ningú. Cal dir que això coincideix en un
moment on a l’equipament juvenil hi ha poca
afluència de persones joves.
Després de realitzar les sessions fotogràfiques
durant el mes de març amb nois representant
escenes que tradicionalment s’han relacionat
amb dones, ha arribat el dia d’inaugurar
l’exposició. La sala d’actes de la Biblioteca
municipal acollia aquest acte on hi estaven
convidats els mateixos participants i els seus
familiar i amics. No obstant, valorem
negativament la poca assistència de públic. De
totes maneres, l’exposició s’ha penjat al web del
Servei de Joventut, al Flicker de l’Ajuntament i al
Facebook del Servei de Joventut. En aquesta
última xarxa social està tenint molt d’èxit.
Per tant, pensem que les activitats relacionades
amb la imatge personal tenen una bona acollida
entre les persones joves. Per tant, cal omplir de
contingut cada una de les activitats que d’ara en
endavant es puguin fer relacionades amb la
imatge i la fotografia.
El taller de roses organitzat per celebrar la
festivitat de Sant Jordi va ser un gran èxit. El
mateix dia 21 d’abril però també al llarg de la
setmana, nois i noies de diferent edat han
realitzat el taller que consistia en retallar una rosa
d’una cartolina vermella, dibuixar i retallar una
fulla en una cartolina verda i enganxar-ho en un
pal de pinxo. A més a més, aquells qui volies
podien escriure unes paraules a la fulla.
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Torneig de
bàdminton

Divendres 24
d’abril a les 16 h al
gimnàs municipal

Xerrada sortides
professionals

Dilluns 27 d’abril a
les 19 h a la
biblioteca
municipal

Scooter’s day

Dijous 30 d’abril a
les 16 h al parc de
Ca l’Antic

El torneig de bàdminton estava dividit en dues
categories: de 12 a 15 anys i majors de 16 anys.
Els participants a la primera categoria van ser un
total de 16 mentre que els de la segona eren 8. El
torneig es va desenvolupar al gimnàs municipal
amb l’ajuda de l’entrenador de bàdminton i els
educadors de l’equipament juvenil.
El desenvolupament de l’activitat va ser tot un
èxit ja que els participants van jugar molt
esportivament, s’ho van passar bé i van compartir
una tarda amb joves de diferents edats.
En quan a l’afluència de públic no es pot valorar
positivament ja que només dues famílies van
assistir a la xerrada. Això ens fa pensar que
haurem de millorar aspectes com la comunicació
entre l’INS El Foix i les famílies i en segon lloc,
hauríem de valorar si el format és el correcte. No
obstant, el desenvolupament de la xerrada el
valorem positivament ja que, vam poder atendre
les demandes informatives de les dues famílies de
forma molt personalitzada i individualitzada.
El Scooter’s day va ser tot un èxit. Una vintena de
jovent entre 12 i 15 anys van participar de les
diferents proves que havien de realitzar amb el
scooter. D’altra banda, valorem molt
positivament la organització de l’activitat per part
d’un jove ja que, tot el desenvolupament de la
jornada va ser correcte. És tant l’èxit del Scooter’s
day que s’ha plantejat una competició de scooter
al skate park dels Monjos al mes de juliol.
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MAIG 2015
ACTIVITAT

DIA, LLOC I HORA

Taller de pintar
ungles

8 de maig a les 16 h
al Tangram

Torneig de futbolí

21 de maig a les 16
h al Tangram

Surt al carrer i
munta-t’ho bé!

29 i 30 de maig de
2015

AVALUACIÓ
L’última edició del taller de pintar ungles d’aquest
curs va ser tot un èxit cosa que ens va fer pensar
que era una demanda del jovent i que una segona
edició tindria la mateixa afluència que la primera.
No obstant, en aquesta ocasió han sigut menys
noies les que han participat del taller. De totes
maneres, les participants van estar en un ambient
tranquil i agradable amb la tallerista.
Igual que en l’activitat anterior, el primer torneig
de futbolí del curs va ser un gran èxit tant a nivell
organitzatiu com d’afluència de participants. No
obstant, en aquesta segona edició el nombre de
participants ha disminuït i han sigut un total de 9
parelles les que han participat del torneig de
futbolí. Per tant, tot i ser un nombre inferior de
participants valorem molt positivament el torneig
perquè es va desenvolupar correctament i sense
incidents.
Enguany, per circumstàncies alienes s’ha hagut de
fer en dos dies l’activitat Surt al carrer i muntat’ho bé, ja que dissabte 30 hi havia la final de la
copa del rei de futbol i no veiem viable fer el
sopar durant el transcurs del partit (21:30h). A
més a més, havia de ser aquest dia ja que abans
estàvem en període d’eleccions i les dates
posteriors coincidien amb l’inici del Remeiart.
El divendres 29 de maig es va celebrar la
Botifarrada a la fresca a l’exterior de la Sala
Alguer. L’esdeveniment va desenvolupar-se
correctament a càrrec de l’Associació de Joves
dels Monjos que van preparar sopar per a 200
persones i el servei de barra per la festa de
després de sopar. L’organització i el servei del
sopar va funcionar correctament tot i que es van
endarrerir uns 40 minuts. D’altra banda, després
de sopar van participar de la festa altres persones
que no havien participat de la Botifarrada a la
fresca i van fer que la festa fos animada i sense
cap incident. A l’hora de recollir, els membres de
l’Associació de Joves dels Monjos van recollir a
l’hora establerta. Per últim, valorem molt
positivament l’escenari al costat de la barraUna
de les propostes que fem de cara a l’any que ve,
és millorar la decoració de l’espai amb fanalets o
altres elements. Finalment, la data de
l’esdeveniment de l’any que ve hauria de ser
dissabte 14 de maig perquè pensem que d’una
banda, no coincidirà amb finals de futbol i de
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l’altra que les persones tenen més disponibilitat si
és en dissabte. Per tant, hauríem d’ajuntar tot
l’esdeveniment en un únic dia com en la primera
edició de “Surt al carrer i munta-t’ho bé”
El dissabte 30 de maig es va realitzar la segona
part de Surt al carrer i munta-t’ho bé. Aquesta va
tenir lloc al parc de davant de la biblioteca i
l’organització va funcionar correctament: els
membres de les associacions participants van
arribar puntualment al lloc per a preparar l’espai
que necessitaven per desenvolupar les seves
activitats. Pel què fa al taller de xapes el
desenvolupament va ser molt correcte ja que hi
va haver més ordre que l’any passat per a la
realització de les xapes i a més vam limitar el
nombre de xapes per nen/a. Aquest fet també va
contribuir a que no es creessin aglomeracions.
Continuem pensant que ajuntar les Jornades de
lleure amb una activitat per les diferents entitats
juvenils és positiu. El fet negatiu d’enguany és que
algunes de les entitats juvenils no van participar
d’aquesta activitat com l’Esplai Si Fa Sol perquè
no estan actius, Color de Ritme perquè no han
mostrat interès i FDR perquè la meitat de l’entitat
assistia en un concert.
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JUNY 2015
ACTIVITAT
TALLER DE
MAQUILLATGE
FANTÀSTIC

DIA, LLOC I HORA
5 de juny a les 16 h
al Tangram

TREBALL DE
SÍNTESI I
PROJECTE DE
RECERCA INS EL
FOIX

10, 11, 12 i 15 de
juny de 16 h a 19 h
al Tangram

BERENAR I JOCS
D’AIGUA

19 de juny a les 17
h al Tangram

AVALUACIÓ
El taller de maquillatge fantàstic va tenir una
afluència de participants baixa degut al període
de final de curs en el que ens trobem. A aquestes
alçades el jovent està immers en els treballs finals
del curs i l’equipament juvenil nota la davallada
d’usuaris/es. No obstant, entre cinc i deu
persones van participar del taller, el qual estava
dirigit per una artista jove local.
Habilitar les sales d’estudi de l’equipament per a
la realització del treball de síntesi i el projecte de
recerca del INS El Foix sempre és un encert
perquè més de cinquanta joves han passat
diàriament per l’espai per fer ús d’aquest. A
banda d’això, se’ls ofereix suport acadèmic i la
possibilitat d’impressió.
Amb l’arribada del final de curs acadèmic arriba,
també el final de temporada de l’equipament
juvenil, Tangram. Per celebrar aquest
esdeveniment, es realitza un berenar amb jocs
d’aigua i es fa entrega de l’obsequi d’estiu, aquest
any un lector de targetes. L’activitat va funcionar
correctament i va ser una bona manera per donar
la benvinguda a les activitat d’estiu que es
realizen pel Servei de Joventut sota el nom
“Tangram al carrer”.
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TANGRAM AL CARRER (JUNY – JULIOL 2015)
ACTIVITAT

DIA, LLOC I HORA

TRO DE ROCK

27 de juny a les
22:30 h a la Plaça
Ramon Cabré de la
Ràpita

DIFUSIÓ
ACTIVITATS
D’ESTIU

29 de juny i 6 de
juliol de 18 h a 20 h
pels carrers dels
Monjos

TALLERS VARIS I
(trenes de fils de
colors, pinta
ungles i
estampació de
motxilles)

30 de juny de 18 h
a 20 h a davant de
la Biblioteca
municipal

2X2 FUTBOL I

1 de juliol de 19 h a
21 h a la pista del
costat de la Piscina
municipal

AVALUACIÓ
El primer esdeveniment de les activitats d’estiu
del Servei de Joventut, Tangram estava organitzat
conjuntament amb el Ball de Diables de la Ràpita i
l’entitat juvenil FDR. L’activitat consistia en un
sopar conjunt entre la colla de Diables Spantus i el
Ball de Diables de la Ràpita. Una vegada finalitzat
el sopar, es va iniciar una petita cercavila pel
poble amb les dues colles que va finalitzar amb
una encesa conjunta davant de la Plaça Ramon
Cabré on, acte seguit, s’iniciava el concert amb els
grup Poison Heart (Tribute to Ramones),
Insershow i per finalitzar la vetllada els PD’s
Partysano.
L’afluència de públic va ser majúscula i l’activitat
es va desenvolupar sense cap incident. Des del
Servei de Joventut, Tangram valorem molt
positivament l’activitat perquè el treball conjunt
de dues entitats fa possible que l’esdeveniment
fos tot un èxit.
Durant les dues setmanes que duren les activitats
d’estiu del Servei de Joventut, es realitza la difusió
els dos dilluns de cada setmana pels carrers i
equipaments dels Monjos. Aquest fet serveix per
donar a conèixer les activitats que es realitzaran
al llarg de la setmana i, al ser un canal de
comunicació directe amb els joves, el missatge
arriba perfectament. Per tant, valorem
positivament la difusió que es fa pels carrers al
ser un bon mecanisme, conjuntament amb les
xarxes socials, de comunicació.
Com ja comença a ser habitual en les activitats
d’estiu del Servei de Joventut, no poden faltar els
tallers varis davant de la Biblioteca. La realització
de tres tallers simultanis accessibles a tothom fa
que siguin tot un èxit d’afluència de participants.
Any rere any, mantenim aquest tipus d’activitat
per la bona acollida que tenen.
Després de l’intent frustrat d’organitzar un
Freestyle Soccer, va sorgir la idea d’organitzar un
mini torneig de 2x2 de futbol. Una vintena de
parelles es van apuntar a l’esdeveniment i va ser
tot un èxit tant d’organització com de
participació. A banda dels nois que participaven,
molts van ser els joves que van assistir de públic
per animar als participants. L’èxit va ser tan
rotund que de forma improvisada es va organitzar
un segon torneig 2x2 de futbol pel dimecres de la
setmana següent.
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PISCINA
NOCTURNA + DJ
MAZCU

1 de juliol de 22 h a
24 h a la piscina
municipal

NIT DEL CLUB
JOVE I (monòlegs
+ degustació de
còctels)

2 de juliol a les
21:30 h al Molí del
Foix

SURVIVEL ZOMBIE

3 de juliol a les
20:30 h pels carrers
dels Monjos

PATINADA
POPULAR + VI
COMPETICIÓ DE
SKATE & SCOOTER

4 de juliol a les 12 h
i a les 16 h pels
carrers dels Monjos
i al Skate Park dels
Monjos

Si hi ha una activitat estrella de les activitats
d’estiu del Servei de Joventut, aquesta és la
piscina nocturna. Les persones joves com les no
tan joves esperen aquesta activitat i segueix sent
un èxit en quant a afluència de participants.
Aquest any, tal i com es va iniciar l’any passat,
s’ha comptat amb la participació del DJ rapitenc
Mazcu el qual va amenitzar la vetllada amb
diferents tipus de música.
La novetat de les activitats d’estiu del Servei de
Joventut d’aquest any han estat les dues Nits del
Club Jove. La present consistia en una nit de
monòlegs a càrrec de Gerard Taula i la degustació
de còctels elaborats pel Grup de Joves de la
Ràpita. La combinació d’aquests dos elements va
fer que l’exterior del Molí del Foix s’omplís de
joves i no tan joves per gaudir de la vetllada.
Valorem molt positivament aquesta activitat
novella perquè va funcionar a la perfecció.
Un enèsim èxit d’aquest any de les activitats
d’estiu ha estat la Survivel Zombie organitzada
conjuntament amb jovent del municipi. Després
d’esgotar les places d’inscripcions, vam decidir
ampliar-les i ampliar els espais on es duria a
terme l’activitat.
Una quinzena d’equips inscrits i vora un centenar
de participants van fer que l’activitat fos un èxit. A
més a més, cal destacar les persones que van
vestir-se i maquillar-se per convertir-se en zombis
ja que van ser vora una desena. Amb tot, cal
remarcar que el desenvolupament de la Survivel
Zombie té aspectes a millorar que s’han de tenir
en compte de cara l’any vinent si es realitza
aquesta activitat.
Per tal d’inaugurar la nova ubicació del Skate Park
i la seva pintada, es va creure oportú realitzar una
patinada popular, oberta a tothom qui portés
patins, fins al nou punt. Aquesta part de la
jornada no va comptar amb molta afluència de
públic però cal tenir en compte que les condicions
climatològiques eren d’unes temperatures
màximes i hi havia cloendes de curs de clubs
d’esports. No obstant això, la competició de skate
i scooter, com ja va sent habitual, va ser tot un
èxit tant de participants com d’organització. La
valoració és molt positiva per això, però també
perquè s’intueixen persones més joves que estan
interessades pel món dels patins, tant de skate
com de scooter amb molta motivació per
organitzar diferents activitats.
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TALLERS VARIS II
(cuina freda,
confecció de
clauers i taller de
maquillatge
fantàstic)

7 de juliol de 18 h a
20 h a davant de la
Biblioteca
municipal

2X2 FUTBOL II

8 de juliol de 19 h a
21 h a la pista del
costat de la Piscina
municipal

PISCINA
NOCTURNA + DJ
HERMIXTON & DJ
BERNIIX + PUNT
INFO SALUT

8 de juliol de 22 h a
24 h a la Piscina
municipal

NIT DEL CLUB
JOVE II (terror al
Serral)

9 de juliol a les
21:30 h al Refugi
del Serral

RECONEIXAMENT
ALS CASTELLERS
DEL FOIX

10 de juliol a les 20
h a la Plaça Pau
Casals

Com ja comença a ser habitual en les activitats
d’estiu del Servei de Joventut, no poden faltar els
tallers varis davant de la Biblioteca. La realització
de tres tallers simultanis accessibles a tothom fa
que siguin tot un èxit d’afluència de participants.
Any rere any, mantenim aquest tipus d’activitat
per la bona acollida que tenen.
Després de l’èxit de la primera jornada, vam
creure interessant organitzar de forma
improvisada una segona tarda de 2x2 de futbol.
Igual que la primera edició, aquesta va ser tot un
èxit on els participants es van respectar, ens van
ajudar amb la logística del material necessari i on
es va crear un clima saludable i de bon ambient.
Si hi ha una activitat estrella de les activitats
d’estiu del Servei de Joventut, aquesta és la
piscina nocturna. Les persones joves com les no
tan joves esperen aquesta activitat i segueix sent
un èxit en quant a afluència de participants.
Aquest any, tal i com es va iniciar l’any passat,
s’ha comptat amb la participació dels DJs
Hermixton i Berniix els quals va amenitzar la
vetllada amb diferents tipus de música. A més a
més, aquest dia ens va acompanyar el punt jove
d’informació del Consell Comarcal on una
informadora juvenil explicava i resolia dubtes de
les persones joves en quan a sexualitat, prevenció
del consum de drogues, etc.
Al igual que l’any passat, l’activitat ha funcionat
molt bé. Gràcies a l’escenografia de l’entitat
Teatre Tangram, el Refugi del Serral s’ha convertit
en un espai veritablement terrorífic. Al voltant
d’uns cinquanta joves van passar pel refugi on van
gaudir de la petita representació que duien a
terme els actors i actrius.
Des del Servei de Joventut, Tangram vam pensar
que seria molt interessant realitzar un
reconeixement de l’administració local als
Castellers del Foix. A banda de valorar la seva
implicació i participació en la colla castellera del
INS El Foix, volíem emfatitzar els valors que viuen
i transmeten quan realitzen castells.
L’esdeveniment, a banda de tenir parlament de la
regidora de joventut, de les educadores del
Tangram i dels responsables de la colla, va anar
acompanyat de l’entrega per part del Servei de
Joventut d’una pancarta per la colla i d’una petita
actuació dels Castellers del Foix perquè tothom
qui omplia la plaça gaudis amb el seu esforç i
valentia.
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ELECTRO NIGHT

11 de juliol a les
23:30 h a l’exterior
de la Sala Alguer

L’Electro Night és l’activitat que tanca la
programació d’estiu “Tangram al carrer”.
Organitzada conjuntament amb els Diables
Spantus és el punt final a un estiu immensament
intens. No obstant, des del Servei de Joventut es
considera que és necessària un replantejament de
l’activitat ja que no funciona com hauria de
funcionar degut a que hi ha una baixa afluència
de públic. Per tant, de cara l’any vinent serà
necessari introduir canvis i millores a
l’esdeveniment.
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SETEMBRE 2015
ACTIVITAT

DIA, LLOC I HORA

TROBADA
D’ENTITATS
JUVENILS

28 de setembre a
les 19 h al Tangram

AVALUACIÓ
La primera trobada d’entitats juvenils per a
realitzar activitats durant el curs 2015 – 2016 va
ser tot un èxit. Si bé és cert que no totes les
entitats van poder assistir, les que ho van fer es
van mostrar motivades per a realitzar un treball
conjunt amb el Servei de Joventut, Tangram.
D’aquesta manera, la primera reunió va servir per
a llistar totes les persones membres de cada
entitat i per a començar a proposar activitats
noves per a realitzar amb la col·laboració del
Servei de Joventut.
La resposta va ser molt positiva i pensem que serà
un molt bon curs per a realitzar activitats plegats.

OCTUBRE 2015
ACTIVITAT
TARDA DE
TALLERS (PINTA
UNGLES I FOLRAR
AGENDES)

DIA, LLOC I HORA
Dijous 8 d’octubre
a les 16 h al
Tangram

SCOOTER’S
AFTERNOON

Dilluns 19
d’octubre al Skate
Park

AVALUACIÓ
És un taller que funciona molt bé entre les noies
de 12 a 15 anys, però cada vegada participen més
nois en les manualitats com per exemple folrar
agendes. Enguany han assistit 27 nois i noies a
aquests dos tallers simultanis.
Suspès per la pluja. S’ajorna pel dilluns vinent

Novembre i desembre de 2015 pendent de realitzar les activitats per a poder-les
avaluar.
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