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El Consellet Adolescent del Palau d’Anglesola es

considera un espai de participació juvenil, del qual se’n

pot enriquir qualsevol jove d’entre 12 i 17 anys, tot

participant de forma crítica i col·laborativa en el seu

propi municipi, transformant tot allò que les afecta.

La participació en aquest espai juvenil permet observar els

diferents elements del municipi, analitzar-los i, si s’escau,

transformar-los proactivament, gràcies a l’espai que

l’Ajuntament ha afavorit per reconèixer la seva veu i

cobrir el dret a ser escoltada.



L’objectiu principal del projecte és afavorir la participació

juvenil del municipi, a través de la implicació i compromís

en projectes comunitàris, que permeti adquirir el

sentiment de pertinença de les joves en el seu propi

municipi.

A més, és una manera de provenir, d’oferir estratègies i

experiències que les permeti aprendre els valors que es

basen amb els Drets Humans Universals, com són la

cooperació, l’altruisme, el respecte, el compromís i la justícia

social, en un món on la competitivitat, l’enveja i la

individualitat tenen el prestigi.



NECESSITATS A LES QUE ES DONEN RESPOSTA

En un principi, a la manca de participació juvenil en les activitats lúdiques que s’ofereixen a

nivell local. Seguidament, analitzant més profundament la realitat, es detecta la manca

d’atenció als Drets de la Infància i Adolescència, com n’és el dret de participació.

Així doncs, indirectament s’està atenent la manca de sentiment de pertinença de les joves en

el seu municipi, on, a través de la seva participació es pretén cobrir aquesta necessitat de

valorar i respectar el seu entorn proper.



MESURES D’EQUITAT

• El Consellet s’enfoca dins d’un lideratge amb perspectiva de

gènere, on permet afavorir la igualtat entres els i les joves alhora

de relacionar-se mentre desenvolupen accions comunitàries i

alhora, sensibilitza a la comunitat entorn aquesta desigualtat.

• És totalment gratuït. Es compta amb el recolzament econòmic

del propi Ajuntament, destinant una partida anomenada

Educació 360, a la realització del projecte. Paral·lelament, el

grup intenta autogestionar-se econòmicament, tot

participant a diferents premis i concursos.

• Intenta incorporar la diversitat i la inclusió com a principis

fonamentals



CONNEXIÓ D’AGENTS I APRENENTATGES FINS I FORA DE L’ESCOLA 



IMPACTE DE L’EXPERIÈNCIA

IGUALTAT:

• Tothom pot formar-n’hi part

• No impedeix la participació de cap jove

• A nivell intern, tothom té dret a dir la seva

• Tothom té dret a assumir responsabilitats

AMPLIACIÓ D’OPORTUNITATS:

• Creació d’un espai de participació adolescent

• Atenció als Drets i les Oportunitats de l’Adolescència

• Experiències socioeducatives comunitàries de valor

• Sensibilització a la població sobre participació

• Iniciació d’una transformació organitzacional en 

l’estructura de les polítiques públiques



APRENENTATGES

• El compromís a les responsabilitats i a

la resta de persones.

• El treball equip, la cooperació i la

col·laboració.

• La cura i el respecte a l’entorn i al medi

ambient.

• La igualtat entre totes les coses i tothom.

REPTES DE FUTUR

• Assolir major diversitat cultural en el grup.

• Augmentar i millorar la competència. 

comunicativa de les joves.

• Apropar al grup a la situació de pobresa 

internacional.



MOLTES GRÀCIES 
A TOTHOM


