
 

Pàgina 1 de 6 

 

 
 
Fòrum de la Joventut d’Andorra 

 
QUI SOM? 
Una organització de joves per a joves, d’entre 16 i 29 anys d’Andorra (Nacionals i Residents).  
 
PROPÒSIT 
Portem la veu de la gent jove d’Andorra a les institucions (locals, nacionals i internacionals), 
defensant els nostres drets, oportunitats i interessos, i participant en la construcció de les 
polítiques públiques que afecten les nostres vides. 
 
 
Proposta de metodologies innovadores en participació juvenil  
 
ORGANITZACIÓ 
 

• Impulsors: Fòrum de la Joventut d’Andorra  
• Disseny tècnic: Fundació Marianao 
• Coordinació de les activitats: Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat 
• Formadors i dinamització: Fundació Marianao i Fòrum 

 
 
ENTITATS VINCULADES  
 

• Administracions parroquials 
• Andorra Recerca + Innovació 
• Escola Andorrana de Batxillerat (Projecte PAS) 
• Altres actors professionals vinculats a joventut 

 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Es proposa als professionals de joventut una formació impulsada pel Fòrum de la Joventut i 
acompanyada per la Fundació Marianao en metodologies innovadores per millorar el seu 
coneixement del territori i ampliar el ventall d’eines per actuar amb els col·lectius juvenils del 
territori. Una jornada formativa donarà el tret de sortida a tot el procés d’anàlisi del territori fent 
servir eines innovadores d’intervenció social i comunitària. 
 
Per la implementació es comptarà amb la participació de joves voluntaris usuaris dels espais de 
joventut parroquials, o altres que vulguin participar, que acompanyats pels professionals de 
joventut, dinamitzaran i dirigiran les accions de recerca col·lectives. A part, el Fòrum contactarà 
també amb l’Escola Andorrana de Batxillerat per captar alumnes en el marc del Projecte 
d’Actuació i Servei (PAS). 
 
L’abast del projecte i les eines emprades dependran de la quantitat de recursos humans que les 
entitats puguin destinar al projecte. Un cop finalitzada la fase de desplegament, es farà un retorn 
comú i s’analitzarà el projecte des de diferents punts de vista fent servir eines d’anàlisi social. 
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• Justificació: 
 
El procés de reformulació del Fòrum de la Joventut ha motivat una revisió de la informació 
disponible sobre el jovent i de les metodologies emprades en la detecció de necessitats. De la 
mateixa manera que el nou pla estratègic del Fòrum requereix un nou apropament als joves i a la 
seva realitat, es formula una proposta de formació i acció adaptada a les administracions 
públiques i altres actors per tal d’encetar una visió de futur comuna a tots els agents de joventut. 
 

• Impacte social: 
 
S’espera que el projecte promogui el desenvolupament de nous canals de participació que 
impulsin polítiques públiques amb la mirada del jovent incorporada i l’establiment d’estructures 
de comunicació i participació juvenil en els territoris. 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 

1. Identificar els actors clau en matèria de joventut. 
2. Ubicar els diversos espais físics, temporals i socials d’oportunitat en matèria de 

joventut. 
3. Identificar els temes estratègics en l’àmbit de la joventut sobre els quals 

articular l’estratègia de joventut. 
4. Generar sinergies entre els diferents actors de joventut sota la base d’un 

projecte concret i comú. 
5. Explorar noves metodologies de treball per augmentar la participació juvenil i 

adaptar les polítiques públiques a la realitat del jovent. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS (mesurables) 
 

1. Omplir la base de dades dels actors de joventut (formals i informals). 
2. Obtenir una llista exhaustiva de recursos per joves que es puguin incloure en el 

nou web informat.ad. 
3. Obtenir un mapa de calor de les parròquies que expressi l’ús de l’espai públic 

dels joves als nuclis urbans (si és possible). 
4. Obtenir una anàlisi de necessitats expressades pels mateixos joves. 
5. Obtenir una llista de temes que mobilitzen els joves. 
6. Sondejar el flux de mobilitat dels joves inter i intra-parroquial (si és possible). 
7. Capacitar els professionals de joventut de tot el país en noves metodologies de 

participació juvenil. 
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METODOLOGIA 
 
Com a marc metodològic de referència partim de la lògica de la recerca participativa, el treball 
socioeducatiu amb joves i la intervenció comunitària: 
 

• Recerca participativa: s’ha de facilitar un procés on emergeix el coneixement 
necessari sobre la temàtica investigada, garantint que tots els agents 
potencialment implicats tinguin veu i un rol actiu i protagonista dins del procés. 

• Treball socioeducatiu: es posa el focus en la relació i vincle entre la persona 
professional i el jovent, amb actuacions adreçades a l’acompanyament de 
processos de transformació social, educativa o cultural, per tal d'afavorir el 
desenvolupament i l’apoderament personal i/o col·lectiu.  

• Intervenció comunitària: partim del que existeix, afavorint les relacions entre tots 
els agents protagonistes (l’administració pública, la ciutadania i els recursos 
tècnics) i els incorporem en l’estratègia d’acció, de forma que es donen 
respostes col·laboratives a necessitats i inquietuds compartides.  

 
Les eines concretes, d’acord amb aquest marc, es construiran durant l’espai de co-creació, 
enriquint la proposta amb les mirades de les persones professionals de joventut i el jovent 
implicat en el procés, sempre respectant els principis metodològics assenyalats i mantenint el 
focus sobre la innovació (fer coses diferents, per aconseguir resultats diferents). Alguns exemples 
d’eines poden ser: 
 

• Espais de co-creació. 
• Grups focals. 
• Observació no-participant. 
• Observació participant. 
• Converses informals en espais improbables (sofàs al carrer, food trucks, bancs     …). 
• Acció o concurs artístic. 
• Enquestes. 

 
ACCIONS PREVISTES 
 

• Jornada formativa sobre metodologies qualitatives innovadores de recollida d’informació 
(acreditades): 

o perquè és important la detecció de necessitats (marc teòric). 
o posició i rol del tècnic i com es relaciona amb el col·lectiu. 
o perfils i com relacionar-se. 
o conceptes bàsics: Participació, implicació, polítiques públiques. 
o eines per generar evidències per la planificació estratègica. 

• Espai de co-creació: 
o compartir el projecte amb les persones col·laboradores (professionals de 

joventut, alumnat del PAS i altres joves voluntaris) i consensuar el pla de treball 
final, resoldre dubtes sobre les metodologies aplicades. 

• Treball de camp en els territoris: 
o implicarà un desplegament humà físic sobre els territoris en estudi, aplicant les 

eines tractades durant la formació i consensuades durant l’espai de co-creació. 
• Sessió de retorn i priorització (jornada participativa): 

o els agents implicats es reuniran per valorar el procés i els resultats finals. 
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CRONOGRAMA 
 

Acció Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Des-21 Gen-22 

Plantejament i definició del projecte 

Proposta               

Revisió               

Aprovació               

Acció Formativa 

Disseny tècnic               

Inscripcions               

Jornada               

Treball de camp 

Espai de co-creació               

Disseny tècnic de la intervenció               

Desplegament i treball de camp               

Retorn i continuïtat 

Sessió de retorn               

Sessió de treball col·laboratiu               
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INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Resultats: S’han assolit les fites del projecte? 

 
Indicador Assoliment Previst Instrument de mesura 
Nombre d’actors 50 mínim Base de dades dels actors de 

joventut 
Nombre de recursos 70 mínim Base de dades de recursos i 

equipaments de joventut 
Nombre de joves participants en 
alguna acció de la recerca 

Mínim 50 joves Diari de camp de les accions 

Àrees d’afluència Totes les parròquies Mapa de calor 
Àrees i vectors de mobilitat Totes les parròquies Mapa de flux de mobilitat 
Nombre i valoració de necessitats Revisió qualitativa i extensiva de 

les demandes expressades 
Llista de necessitats (anàlisi 
qualitativa      de les demandes) 

Nombre i valoració dels temes Revisió dels temes que 
mobilitzen els joves  

Llista de temes (anàlisi 
qualitativa     ) 

Impacte en les polítiques locals i 
nacionals 

Les administracions han introduït 
en la seva cultura organitzacional 
principis del projecte 

Observació, trobada de valoració, 
qüestionari de valoració 

 
Procés: S’està implementant la metodologia de forma adequada? 

 
Indicador Assoliment Previst Instrument de mesura 
S’han establert relacions 
col·laboratives 

Ampli: existeixen relacions plenes i 
sostenibles de col·laboració entre els 
protagonistes 

Observació, qüestionari de 
valoració 

Participació diversa Ampli: hi ha relació entre col·lectius 
diversos durant el procés (diferents 
eixos de poder) 

Observació, trobada de 
valoració, qüestionari de 
valoració 

Cultura de treball comunitari À     mplia:  existeix una plena cultura 
de treball comunitari entre els 
diferents actors que han participat en 
el procés (el protagonisme és 
equitatiu) 

Observació, trobada de 
valoració, qüestionari de 
valoració 

Transparència      Àmplia: existeix un pla 
d’informació consensuat per tots els 
actors com a element estratègic del 
procés 

Observació, trobada de 
valoració, qüestionari de 
valoració 

Eficàcia de la formació i la 
capacitació 

     Àmplia: es percep que les accions 
formatives han contribuït 
notablement a la capacitació dels 
actors per al desenvolupament del 
procés i per la seva feina diària 

Observació, trobada de 
valoració, qüestionari de 
valoració 

Adaptació mútua i adequació 
institucional 

     Àmplia: es constata que s’han 
generat protocols, acords i canvis 
normatius que possibiliten adequar 

Observació, trobada de 
valoració, qüestionari de 
valoració, documentació 
generada 
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les institucions a la diversitat del 
territori 

 
Qualitat de l’acció: s’estan seguint uns criteris tècnics per la realització? 

 
Indicador Assoliment Previst Instrument de mesura 
Nombre d'alumnes del PAS Mínim 5 alumnes durant tot el 

procés 
Registre de participació 

Nombre d'altres joves voluntaris Mínim 5 joves durant tot el procés Registre de participació 
Nombre de parròquies implicades Les set parròquies Assistència a la formació i 

recursos tècnics posats a 
disposició del projecte. 

Grau d’aprenentatge Alt: els participants han assolit 
tots els objectius educatius de les 
formacions 

Trobada de valoració, qüestionari 
de valoració 

Grau de satisfacció Alt: els participants senten que el 
projecte ha satisfet les seves 
expectatives 

Trobada de valoració, qüestionari 
de valoració 

Percepció dels professionals 
participants de l’assoliment dels 
objectius 

Alta: els professionals 
participants i els actors afirmen 
que s’han assolit tots els objectius 
del projecte 

Trobada de valoració, qüestionari 
de valoració 

Percepció dels participants de la 
utilitat del projecte 

Alta: els participants consideren 
que el projecte ha sigut útil per la 
seva tasca  

Trobada de valoració, qüestionari 
de valoració 

Percepció de millora en les 
relacions entre els participants 

Alta: els participants perceben 
una millora de la relació entre els 
actors implicats després del 
desplegament del projecte 

Trobada de valoració, qüestionari 
de valoració 

 
 


