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Davant aquesta realitat i la diversitat de problemàtiques, 
qüestions a analitzar i resoldre en el marc de la 
demanda, es planteja un procés d’investigació holístic 
i participatiu, a partir de la focalització en tres 
dimensions: 

És doncs a partir del coneixement i el creuament dels resultats i indi-
cadors que s’extreuen d’aquestes tres dimensions, que es plantegen 
diverses orientacions i propostes que permetran millorar el funciona-
ment de l’organització i fer-la més forta i eficient per a assolir el seu 
propòsit.
 
La Fundació Marianao

El present estudi  ha estat elaborat per l’entitat catalana Fundació 
Marianao. Aquesta entitat, especialitzada en l’acció social i comuni-
tària a la ciutat de Sant Boi de Llobregat, desplega des de l’any 1985 
diversos projectes i programes dirigits a la població jove i articulats a 
partir de la promoció de la participació social, la incidència pública i 
l’oci i la formació com a palanques de canvi. Fruit d’aquesta experièn-
cia, contrastada amb diversos reconeixements nacionals al llarg de la 
seva història, la Fundació Marianao impulsa l’any 2014 una línia de 
consultoria social especialitzada en els àmbits de l’acció comunitària 
inclusiva i la participació juvenil.

L’any 2019, els membres de la Taula Permanent (TP en 
endavant) del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra 
identifiquen la necessitat d’impulsar un procés d’anàlisi 
profund de l’organització, amb la intenció de millorar-ne 
el seu funcionament i orientar-lo amb major èxit al seu 
propòsit.

En la demanda inicial, els membres de la TP identifiquen 
diverses qüestions que els preocupen en relació a la 
representativitat de l’organisme, els mecanismes interns 
de funcionament, la capacitat d’adhesió de la gent jove o 
l’estratègia de comunicació entre d’altres.
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Aspectes 
previs

A 

1. PRINCIPIS I MARC TEÒRIC QUE INSPIREN L’ESTUDI

Si entenem el Fòrum com el mecanisme d’implicació i de participació de la 
gent jove d’Andorra en les polítiques juvenils del seu país, no podem obviar la 
relació existent entre aquest òrgan de participació i les polítiques i actuacions 
que es despleguen al territori tant a escala nacional com local. Les dimensions 
sobre les quals s’articula l’estudi seran, per tant, joventut, participació i políti-
ques públiques. 

Quan parlem de joventut, participació i política, plantegem un posicionament 
determinat respecte a la manera d’entendre-les, ja que no són conceptes exac-
tes ni exempts de controvèrsia i al voltant dels quals hi ha diverses mirades i 
interpretacions. A continuació, presentem les definicions de joventut, partici-
pació i polítiques públiques en les quals es basa conceptualment aquest estudi. 

1.1. EL CONCEPTE DE JOVENTUT

Què és la joventut? Quan s’és jove? Quan es deixa de ser-ho? La joventut no 
és només una franja d’edat amb marges difusos. És una etapa vital en la qual 
intervenen moltes variables.

No podem parlar d’un únic perfil homogeni de joves. Els diferents elements 
que configuren el que entenem per joventut, ens aboquen a una imatge de la 
joventut  polièdrica, amb multitud de condicions materials i culturals que cons-
trueixen l’imaginari de què és ser jove. 

Amb aquest estudi, abastem àmpliament tota l’heterogeneïtat i diversitat de 
joves, visibilitzant els diferents perfils que es configuren entorn a variables 
educatives, econòmiques, laborals, relacionals, territorials i de salut, que mol-
tes vegades deriven en situacions de desigualtat en els processos d’integració 
a la vida adulta (Bourdieu, 1993). 

Tanmateix, existeix cert consens acadèmic i social sobre la joventut com una 
etapa de transicions, ja sigui des de les corrents que estudien el cicle vital i el 
conflicte entre generacions, com des de la perspectiva de l’agency que parla 
més de biografia, trajectòria i itineraris cap a l’adquisició d’un lloc dins de les 
estructures socials (Casal et al, 2011). Altres autors, també han destacat el 
paper històric dels i les joves com a grup promotor de canvis socials (Clarke 
et al, 1976; Inglehart, 1990; Gonçalves, 2004), discurs que sustenta les políti-
ques i estratègies de molts organismes internacionals (Nacions Unides, 2018; 
Consell d’Europa, 2020).
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En relació amb el tram d’edat, a Europa ens trobem diferències pel que fa al context 
nacional, el desenvolupament econòmic de la societat i el temps. No obstant això, 
l’Eurostat, les enquestes de l’Eurobarometre i altres fonts, situen a la població jove 
entre els 15 i els 29 anys (Eurostat, 2015). Aquesta franja ha variat al llarg de la 
història i pot tornar a canviar, ja que està subjecte a la construcció del que és “ser 
jove” en cada etapa històrica i els seus canvis socials (Moreno, 2015). 

1.2. PARTICIPACIÓ

La participació és un concepte que genera multiplicitat d’interpretacions. En aquest 
estudi, quan parlem de participació ens estarem referim al procés de formar part 
d’alguna cosa, per exemple, una organització, una comunitat o una societat. En les 
societats modernes, la participació és, alhora, un dret bàsic recollit en gran part de 
constitucions nacionals i tractats internacionals com a base inseparable de la demo-
cràcia. En aquest context, adjectivem la participació i l’anomenem participació ciuta-
dana, per referir-nos a la implicació en la gestió de la cosa pública (Pindado, 2008). 

Seguint aquesta línia, de la gran diversitat de formes de participació ciutadana que 
existeixen, moltes vegades en l’imaginari social (i també en l’acadèmic) s’acostuma 
a parlar només de les formes convencionals (sistema electoral, sistema de partits) 
deixant de banda altres formes com són la cultura associativa, les organitzacions 
professionals, els grups de pressió, els moviments socials i un ampli ventall d’altres 
formes organitzatives que responen a necessitats socials creant noves fórmules de 
relació col·laborativa (Pares, 2014). 

Aquestes definicions plantegen altres interrogants: qui participa? Amb quina fina-
litat? Amb quines condicions? 

En relació amb el qui, hem de poder garantir que qualsevol jove, en el cas que 
ens pertoca, tingui les mateixes oportunitats de participar. Qualsevol jove té veu, 
paraula, relat i capacitat de decisió, ja que són ciutadans i ciutadanes de ple dret. 
Això ens portarà a elaborar eines i mecanismes diferents i adaptats a cada realitat 
juvenil. 

Pel que respecta a la finalitat, ens emmarquem en la participació com a canal o 
mitjà que ens permet arribar a un fi. Aquest fi pot ser legitimar el poder d’un grup 
concret o, el què es persegueix des d’un projecte com el del Fòrum, la transfor-
mació de la realitat o de situacions que es viuen com a problemàtiques, el que 
ens permet marcar solucions compartides mitjançant un projecte comú (Rebollo, 
2003). D’aquesta forma, parlem d’un procés d’apoderament en el qual les perso-
nes prenen consciència i agafen un rol de corresponsabilitat i ciutadania activa 
(Rappaport, 1987), desenvolupant recursos per prendre control de la seva situació 
vital de forma conscient, compromesa i crítica, per la transformació del seu entorn 
en funció de les seves necessitats (Zimmerman, 2000; Montero, 2003).

La participació alhora es dóna amb unes condicions concretes, unes “regles del joc” 
que permeten emmarcar com seran les eines (metodologia) que estructuren el procés. 
En aquest sentit, s’ha de treballar per millorar i fer eficients les eines de participació 
convencionals i no convencionals, però també s’ha de destinar recursos a investigar 
noves eines que estimulin una participació ciutadana real i de qualitat. 

Per tot això, qualsevol planificació i organització que impliqui canals de participació, ha 
d’acceptar una cessió de poder, un foment del lideratge compartit i un compromís per 
fer factibles els resultats associats (Zimmerman, 2000; Trilla i Novella, 2001; Pindado, 
2008). Sinó, podem caure en el risc de desmotivar a les persones implicades. 
 
1.3. POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Més enllà de l’eterna disputa entre teories conflictivistes (maquiavèl·liques), que ente-
nen la política com el conflicte d’interessos, i consensualistes (aristotèliques), que l’en-
tenen com l’activitat mitjançant la qual la ciutadania delibera sobre aquells aspectes 
que els hi afecten de forma col·lectiva (Del Águila, 2008), nosaltres ens referirem a la 
política en el seu sentit més ampli, com la gestió de la cosa pública i, a les polítiques 
públiques, per tant, com a eines de transformació de la realitat per la millora de pro-
blemàtiques socials concretes (Lindblom, 1991; Dente i Subirats, 2014).
 

2. METODOLOGIA I INSTRUMENTS

En el marc de l’estudi, s’ha realitzat  un procés d’anàlisi i reflexió per repensar el funcio-
nament del Fòrum, alhora que s’ha avaluat quina és la seva contribució i alineació amb 
les polítiques de joventut d’Andorra i els plans, projectes i actuacions que aquestes 
polítiques despleguen al territori.

Aquest procés d’anàlisi i reflexió s’ha plantejat des de la lògica de la recerca partici-
pativa, que garanteix que tots els agents potencialment implicats tinguin veu (Úcar, 
2012)  i que s’analitzin en profunditat les relacions entre aquests agents (Úcar y Llena, 
2006). Així, l’equip de la Fundació Marianao ha actuat com a facilitador d’un procés 
on ha emergit el coneixement necessari sobre el capital social del territori, entès com 
el conjunt de normes, pràctiques, institucions, organitzacions i estructures que pro-
mouen relacions de confiança i cooperació per donar respostes a necessitats compar-
tides (Putnam, 2000). 

Una vegada feta l’anàlisi de la situació del Fòrum i del model de polítiques juvenils 
del territori, s’ha construït conjuntament una estratègia d’acció per produir el canvi 
necessari orientat a assolir-ne els propòsits i objectius. Partint de la metodologia d’in-
tervenció comunitària, l’estratègia d’acció incorpora els rols i possibilitats d’implicació 
dels que es consideren els tres protagonistes: l’administració pública, la ciutadania i els 
recursos tècnics (Marchioni, 2001). 
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FASES DE L’ESTUDI

Aquest estudi s’ha desenvolupat en 3 fases :

1. Fase de concreció del pla de treball.         
En aquesta fase es va revisar, ajustar i validar el pla de treball proposat, constituint un 
grup motor que ha pilotat el seguiment del projecte d’assessorament. També es van 
identificar els informants clau i les fonts de referència. 

2. Fase d’anàlisi i contextualització.          
Fase de treball de camp, recollida i anàlisi de la informació per tal d’aprofundir en 
l’anàlisi de la situació del Fòrum, la realitat juvenil i del seu entorn, incloent el model de 
polítiques juvenils del territori.

3. Fase de definició de l’estratègia de millora       
Per definir les línies estratègiques i el pla d’acció que permetin la consecució amb èxit 
dels objectius del Fòrum.

Aquestes fases no són rígides, sinó que estan interrelaciones amb una lògica de 
dialèctica constant entre la generació de coneixement i el disseny de la proposta 
d’acció, respectant les bases de la recerca participativa (Salazar, 2006).

DIMENSIONS DE L’ANÀLISI

 » Dimensió de les polítiques públiques:       
Lleis, estratègies d’implementació de les polítiques juvenils i de participació a 
Andorra (àmbits nacional i local), plans d’actuació.

 » Dimensió dels recursos juvenils:         
Teixit associatiu, entitats juvenils, líders juvenils, grups informals, etc.

 » Dimensió de la realitat juvenil:         
Perfils de joves, interessos, motivacions i necessitats del col·lectiu juvenil  
(revisió d’estudis realitzats i diverses fonts per obtenir la informació).

 » Dimensió orgànica del Fòrum:        
Dinàmiques de participació, documentació (estatuts, protocols de funcionament, 
etc.), model d’organització, model de dinamització, governança, estratègia i 
actuacions.

Aquesta informació subjecte a anàlisi pot provenir de diferents fons i, per tant, requereix 
diferents aproximacions (adaptat de Ander-Egg, 2003): 

 » Documents:            
Cens, informes, revistes científiques, llibres, lleis, web, entre altres.   
Anàlisi tècnica de documentació.

 » Informació que tenen les persones:         
Entrevistes, focus grups, tallers, grups de discussió, entre altres.

 » Informació del conjunt de la població:         
Qüestionaris i enquestes.

 » Informació del medi físic – social  etnometodologia:      
Observació participant, derives urbanes, transsectes, entre altres. 

Pel caràcter de la recerca participativa, ja es va preveure l’ús de metodologies quali-
tatives de recollida i anàlisi de la informació, complementada amb les dades quanti-
tatives que han sigut oportunes. (Willig, 2013; Braun i Clarke, 2013; Mohajan, 2018). 

Finalment, les eines utilitzades han estat:

Entrevista semiestructurada per a persones professionals i polítiques.  (ANNEX 2)

Entrevista semiestructurada per associacions. (ANNEX 3)

Qüestionari per a membres antics del Fòrum. (ANNEX 4)

Enquesta online. (ANNEX 5)

Grup motor de seguiment i contrast. (ANNEX 6) 

Matriu d’indicadors quantitatius i qualitatius (ANNEX  7)

A nivell de treball de camp, s’han realitzat les següents accions: 

 » Anàlisi documental sobre el Fòrum: marc legal, estatuts i documents de 
funcionament intern. 

 » Anàlisi documental sobre les polítiques juvenils o que afecten a la joventut.

 » Recerca i anàlisi dels diferents consells i fòrums de la Joventut a Europa  
(per més informació, es pot accedir a més informació a      
https://www.youthforum.org/our-members).

 » Recerca bibliogràfica.

 » 2 trobades del grup motor. El grup motor ha estat constituït per:

 » Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana - Marc Pons.
 » Secretaria d’Estat d’Afers Socials i Joventut – Maria Teresa Milà
 » Direcció d’Afers Socials i Joventut - Joan Carles Villaverde i Jordi Olivé. 
 » Àrea de Participació i promoció de la  Joventut i el Voluntariat – Joaquim Pujol 

(Cap de l’àrea) i Anthony Francome (Tècnic de l’Àrea).
 » Institut d’Estudis Andorrans -  Joan Micó i Núria Segués. 

 » Direcció Carnet Jove Andorra – Mònica Sala. 
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 » Enquesta amb participació de 251 joves sobre les seves motivacions, interessos, 
relacions amb la política, coneixement del mapa de recursos juvenils i coneixement 
del Fòrum.

 » 2 grups focals amb joves amb vinculacions al Fòrum.

 » Taula permanent actual. 
 » Antics membres de la taula permanent. 

 » Qüestionari a altres persones implicades activament en el Fòrum. 

 » 11 entrevistes a joves vinculats a associacions.

 » Grup de folklore casa Portugal
 » Contracorrent.
 » JOCAND. 
 » Comissió de festes d’Encamp
 » Quadrilla de Canillo.
 » Comissió de festes d’Ordino. 
 » Comissió de festes de la Massana
 » Casa Ecuador.
 » Comissió de festes de Sant Julià de Lòria.  
 » ONCA. 

 » FFF - Andorra.

 » 1 grup focal amb joves vinculats a les seccions joves de tots els partits.

 » 11 reunions amb polítics

 » Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut - Víctor Filloy
 » Direcció d’Afers Socials i Joventut - Joan Carles Villaverde
 » Antiga Coordinació de polítiques de joventut i voluntariat - Agustí Pifarré 
 » Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana - Marc Pons
 » Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports del 

Consell General - Ferran Costa.
 » Conselleria de joventut d’Andorra La Vella - Alain Cabanes
 » Conselleria de joventut de Canillo - Anna Palmitjavila
 » Conselleria de joventut d’Encamp - Xavier Fernández
 » Conselleria de joventut d’Escaldes - Joao de Lima
 » Conselleria de joventut de La Massana - Kevin Poulet
 » Conselleria de joventut d’Ordino - Eva Choy 

 » Conselleria de joventut de Sant Julià de Lòria - Maria Servat.

 » 10 reunions amb tècniques de l’administració pública.

 » Àrea de Participació i promoció de la  Joventut i el Voluntariat - Anthony 
Francome, Pau Rosillo i Puri Santiago. 

 » Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut - 
Aurembiaix Semis i Silvia Rodriguez. 

 » Àrea d’Entitats Esportives i Esport d’Alt Rendiment - Laura Sallés.
 » Departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana de Sant Julià de Lòria 

- Montse Cobo i Lidia  Rebés.
 » Departament de Joventut d’Escaldes-Engordany - Miquel Millan.
 » Departament d’Educació, Joventut i Esports de la Massana - Sandra Molné.
 » Servei de Joventut i Participació Ciutadana d’Andorra la Vella - Patty Bafino.
 » Departament de Joventut i Esports d’ Encamp - Maribela Moreno.
 » Departaments d’educació, cultura, joventut i benestar social d’Ordino - Sandra 

Mas.

 » Punt Jove de Canillo - Albert Moya.

 » 14 entrevistes amb altres agents andorrans.

 » Carnet Jove Andorra. 
 » Creu Roja.
 » UNICEF. 
 » Diversand. 
 » Associació d’ Skate i Snowboard
 » Escola d’Art Andorra. 
 » RTVA
 » Ull nu
 » Inlingua Andorra.
 » Unió Pro-Turisme Escaldes.
 » CEA-jove
 » Escola Sant Armengol.
 » AINA.
 » ACTUA.

Amb tota la informació (quantitativa i qualitativa) recollida es va realitzar l’anàlisi que 
es presenta a continuació. 
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Anàlisi de 
la joventut 
i l’entorn

B

3. REALITAT JUVENIL:          
PERFIL DEL JOVENT I EL SEU ENTORN 

3.1 REALITAT JUVENIL EN XIFRES

En aquest apartat es presenten un conjunt de dades estadístiques del jovent 
d’Andorra facilitades per l’Institut d’Estudis Andorrans amb l’objectiu de descriure de 
forma quantitativa el perfil de la població de 15 a 29 anys d’Andorra. Amb aquesta 
informació no es pretén realitzar una anàlisi exhaustiva del jovent, sinó dimensionar 
aquells aspectes que puguin afectar el correcte funcionament del Fòrum. 

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » 13.016 joves (6.719 homes - 6.297 dones) d’entre 15 i 29 anys. 

 » Majoritàriament, amb nacionalitat Andorrana (8615); seguit de l’Espanyola (1766), 
la Portuguesa (1103) i la Francesa (372)

 » De la franja de 23 i 29 anys, el 34,40% té estudis universitaris acabats i el 65,60% 
té els secundaris o formació professional acabada. 

 » Dels joves entre 17 i 29 anys, 958 són estudiants universitaris, dels quals 643 
estudien a l’estranger. 

 » La taxa d’ocupació de 15 a 29 anys de la joventut no nacional és més alta (66,3%) 
que la dels nacionals (41,2%)

 » El salari mitjà d’aquest col·lectiu és de 1.421,4€, però la meitat del jovent cobra 
menys de 1.200 €. 

 » A febrer de 2020, 220 persones joves eren demandants d’alta al servei d’ocupació.

 » Les activitats principals que ocupen els joves assalariats al país són: comerç i 
reparació de vehicles de motor (1740 joves), activitats immobiliàries i serveis 
empresarials (1771), Hoteleria (1303) i altres activitats socials i serveis personals 
(912). 

 » La taxa d’abstencionisme és superior a les eleccions Comunals (18 a 25 anys 
62,2% i 26 a 35 anys 57%) que a les Generals (18 a 25 anys 45,3% i 26 a 35 anys 
41,4%)
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3.1.1 INDICADORS DE POBLACIÓ

A l’any 2019 Andorra compta amb 13.016 joves (6.719 homes - 6.297 dones) d’entre 
15 i 29 anys, concentrats principalment a la parròquia d’Andorra la Vella (29,7% del 
jovent), seguida d’Encamp (16,6% del jovent), Escaldes-Engordany (16% del jovent), 
La Massana (13,3% del jovent), Sant Julià de Lòria (12,6% del jovent), Ordino (6% del 
jovent) i Canillo (5,8% del jovent). La nacionalitat predominant és l’andorrana (8615); 
seguida de l’espanyola (1766), la portuguesa (1103) i la francesa (372).

3.1.2. INDICADORS D’EDUCACIÓ

L’educació, a més d’una etapa fonamental pel desenvolupaments dels i les joves, és un 
indicador clau del grau de desenvolupament d’un país. Segons l’Enquesta Mundial de 
Valors de 2018 del  CRES. una gran majoria dels joves  entre 18 i 22 anys (70,30%) i 
entre 23 i 29 anys (65,60%) tenen estudis Secundaris o formació professional acabats.
No obstant, aquest percentatge baixa a la meitat (34,40%, entre 23 i 29 anys) quan 
parlem d’estudis universitaris acabats, el que ens dona una idea aproximada del jovent 
amb estudis universitaris. Segons el Fitxer d’estudiants universitaris IEA pel curs 2018-
2019, del total de joves entre 17 i 29 anys (10.438), 958 són estudiants universitaris, 
dels quals 643 estudien a l’estranger, el que suposa un 6% de la població total compresa 
entre aquestes edats (el percentatge real pot ser lleugerament superior al no tenir la 
data exacta). 

Font:Departament d’Estadística, població registrada 2019

Font: Departament d’Estadística, població registrada, any 2019.

Font: Enquesta mundial de valors 2018 - CRES

Font: Enquesta mundial de valors 2018 - CRESFont: Departament d’Estadística, població registrada, any 2019.

Nivell d'estudis (Enquesta mundial de valors 2018 - CRES) Entre 
18 i 22 anys

Entre 
23 i 29 anys

Primaris incomplets o sense estudis 0% 0%

Primaris acabats o secundaris/FP incomplets 5,40% 0%

Secundaris o formació professional acabats 70,30% 65,60%

Universitaris acabats 24,30% 34,40%

Franja Altres Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa

15-18 191 2458 276 95 201

19-22 180 2570 350 89 290

23-29 763 3587 1140 188 612

Total 6719 6297 13016

Homes Dones Total

15-18 1677 1615 3292

19-22 1889 1658 3547

23-29 3153 3024 6177

Total 6719 6297 13016

Homes Dones

15-18 19-22 23-29 15-18 19-22 23-29

Canillo 83 85 218 75 88 206

Encamp 268 344 536 252 267 499

Ordino 103 118 177 112 101 163

La Massana 225 248 456 250 206 351

Andorra la Vella 475 555 987 432 507 905

Sant Julià 
de Lòria 222 237 423 197 207 356

Escaldes-
Engordany 301 302 356 297 282 544

Total 1677 1889 3153 1615 1658 3024

Taxa de titulats universitaris 
(Enquesta mundial de valors 2018 - CRES)

Entre 
18 i 22 anys

Entre 
23 i 29 anys

24,30% 34,40%
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Font: Fitxer d’estudiants universitaris IEA - curs 2018-2019. 
Data de consulta 18/05/2020
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Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres Total

17-18 185 17 3 10 1 216

19-22 435 45 6 20 13 519

23-27 161 21 4 12 8 206

Total 781 83 13 42 22 941

Estudiants universitaris

Nois Noies Total

17-18 95 117 212

19-22 237 277 514

23-29 110 122 232

Total 442 516 958

Taxa joves amb la ESO 
(Enquesta mundial de valors 2018 - CRES)

Entre 
18 i 22 anys

Entre 
23 i 29 anys

86,50% 86,90%

Taxa joves sense la ESO (Enquesta mundial de valors 2018 - CRES) Entre 
18 i 22 anys

Entre 
23 i 29 anys

13,50% 13,10%

Estudiants universitaris a Andorra

Edat Andorrans Espanyols Francesos Portuguesos Altres 
nacionalitats Total

17-18 43 6 0 6 0 55

19-22 106 15 2 18 12 153

23-27 58 18 2 6 6 90

Total 207 39 4 30 18 298

Estudiants universitaris a l’estranger (Fitxer universitaris IEA)

Edat Andorrans Espanyols Francesos Portuguesos Altres 
nacionalitats Total

17-18 142 11 3 4 1 161

19-22 329 30 4 2 1 366

23-27 103 3 2 6 2 116

Total 574 44 9 12 4 643
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3.1.3. INDICADORS D’OCUPACIÓ

La realitat laboral que viuen els i les joves ens donà molta informació sobre la capacitat 
de la societat d’integrar a les noves generacions en un dels pilars de la vida adulta, 
alhora que ens permet explorar les diferències socioeconòmiques i els possibles factors 
de discriminació que poden tenir com a col·lectiu. 

S’observa que la taxa d’ocupació de 15 a 29 anys de la joventut no nacional és més 
alta (66,3%) que la dels nacionals (41,2%). El salari mitjà d’aquest col·lectiu és de 
1.421,4€, però aquesta data no és interpretable per la gran dispersió de la mostra 
(Desviació Estandar = 3900,4€). El que sí podem observar és que la meitat del jovent 
cobra menys de 1.200€. En relació amb l’atur, a febrer de 2020, 220 persones joves 
eren demandants d’alta al servei d’ocupació.

Per últim, les activitats principals que ocupen els joves assalariats al país són: comerç 
i reparació de vehicles de motor (1740 joves), activitats immobiliàries i serveis 
empresarials (1771), hoteleria (1303) i altres activitats socials i serveis personals (912).

Font: Departament d’Estadística, 2019

Font: Departament d’Estadística, 2019

Font: Departament d’Estadística, 2019

Font: Departament d’Estadística, 2019

Salari mitjà l'any 2019 Homes Dones

Andorrans No 
andorrans Andorrans No 

andorrans

15-17 600,64 € 538,71 € 536,27 € 587,10 €

18-19 725,47 € 783,86 € 647,37 € 720,34 €

20-24 1.020,77 € 1.153,92 € 927,39 € 1.045,72 €

25 - 29 1.499,03 € 1.444,95 € 1.502,49 € 1.323,77 €

Nº joves treballant 
a Andorra = Nº 
d'assalariats per activitat 
al 2019

15 a 17 
anys

18 a 19 
anys

20 a 24 
anys

25 a 29 
anys Total

Agricultura, ramaderia, caça i 
silvicultura 2 3 8 13 26

Indústries manufactureres 1 9 72 127 209

Producció i distribució d'ener-
gia elèctrica 0 1 3 9 13

Construcció 5 28 167 187 387

Comerç i reparació de vehicles 
de motor 61 198 694 787 1740

Hoteleria 33 87 471 712 1303

Transports i comunicacions 0 8 51 109 168

Sistema financer 0 4 51 173 228

Activitats immobiliàries i ser-
veis empresarials 12 57 395 707 1771

Administració pública i segure-
tat social 4 22 111 238 375

Educació 1 3 19 48 71

Activitats sanitàries i vete-
rinàries 2 6 116 265 389

Altres activitats socials i ser-
veis personals 11 60 337 504 912

Llars que ocupen personal 
domèstic 0 1 5 18 24

Treball domèstic a la comunitat 0 0 2 3 5

Taxa d'ocupació de 15 a 29 anys 2017 2018 2019

General 47,1% 48,3% 48,7%

Home 49,4% 49,7% 47,8%

Dona 44,5% 46,9% 49,5%

Nacionals 38,3% 41,4% 41,2%

Demandants d'alta al servei d'ocupació (2019) Menys de 
18 anys

De 18 a 25 
anys

De 26 a 39 
anys

Any 2019 23 133 172

Febrer del 2020 21 99 100

Beneficiaris de la prestació d'ocupació Menys de 18 
anys

De 18 a 25 
anys

De 26 a 39 
anys

Febrer del 2020 0 1 6
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3.1.4. INDICADORS DE SALUT

Partint del concepte ampli de Salut Integral, s’exploren indicadors relacionats amb 
el benestar físic, mental i social de les persones joves. La joventut és l’etapa vital en 
la que s’espera un potencial de salut més elevat, encara que també és comú trobar 
associacions a problemàtiques de salut vinculades a conductes de risc. En el marc 
d’aquest estudi no s’han trobat dades específiques i actualitzades sobre consum de 
substàncies (tabac, alcohol, altres drogues), taxa d’embarassos adolescents i altres 
indicadors en aquesta línia. 

Segons l’Enquesta Mundial de Valors 2018 del CRES, gairebé totes les persones joves 
entre 18 i 29 anys es troben en un estat de salut subjectiu molt bo o bo. A més, el nivell 
de satisfacció amb la vida rep una nota mitjana de 7,8 (Entre 18 i 22 anys) i 7,4 (Entre 
23 i 29 anys), amb un nivell subjectiu de felicitat del 98,1% (Entre 18 i 22 anys) i el 
93,4% (Entre 23 i 29 anys). 

Per últim, trobem 8 casos de persones amb discapacitat reconeguda per edat entre 
els 18 i els 34 anys. 

3.1.5. INDICADORS D’OCI I TEMPS LLEURE.

 
Les dades existents són del 2010, es consideren desfasades per tenir-les en compte.

Estat de salut subjectiu Entre 18 i 22 
anys

Entre 23 i 29 
anys

Molt bo 48,1% 43,4%

Bo 48,1% 47,2%

Regular 3,8% 7,5%

Dolent o molt dolent 0,0% 1,9%

25 - 29 1.499,03 € 1.444,95 €

Nivell de felicitat 
(Enquesta mundial de valors 2018 - CRES)

Entre 18 i 22 
anys

Entre 23 i 29 
anys

Molt o bastant feliç 98,10% 93,40%

Poc o gens feliç 1,90% 6,60%

Persones amb discapacitat reconeguda per edat Casos Percentatges

Menors d'edat 38 34,23

18-34 8 7,21

35-51 27 24,32

52-68 28 25,23

69-85 7 6,31

86-102 3 2,70

Total 111 100,00

Nivell de satisfacció amb la vida, escala 1 
(gens satisfet) a 10 (molt satisfet)

Entre 18 i 22 
anys

Entre 23 i 29 
anys

Mitjana 7,827 7,481

Font: Enquesta mundial de valors 2018 - CRES

Font: Enquesta mundial de valors 2018 - CRES

Font: Departament d’Estadística, 2018

Font: Enquesta mundial de valors 2018 - CRES
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3.1.6. INDICADORS DE CONTEXT SOCIOPOLÍTIC
 

El jovent, com a ciutadania de ple dret, ha de disposar de canals i mecanismes 
efectius i eficaços de participació. Alguns dels indicadors clàssics per mesurar 
la participació social i política són la participació electoral i en associacions, 
que, com mostrarem a continuació, acostumen a donar una imatge d’un jovent 
més passiu i amb menor interès que la resta de la població. Aquestes formes 
de participació encara continuen tenint un important potencial transformador, 
però existeixen evidències que les noves generacions vehiculen la seva par-
ticipació amb moviments més flexibles, horitzontals i líquids, allunyats dels 
paràmetres tradicionals, pels quals no disposem de dades en aquest estudi. 

En primer lloc, observem una taxa d’abstencionisme elevada, superior a les 
eleccions Comunals (18 a 25 anys 62,2% i 26 a 35 anys 57%) que a les Gene-
rals (18 a 25 anys 45,3% i 26 a 35 anys 41,4%), així com una baixa presència 
al territori d’associacions juvenils. Segons l’Enquesta Mundial de Valors 2018 
del CRES, existeix una variabilitat molt gran entorn l`interès que té el jovent en 
política (cal remarcar que, encara que aquest indicador és vàlid per veure l’evo-
lució i les diferències de posicionament, s’acostuma a restringir el significat de 
la paraula política a les eleccions i la política de partits, excloent la implicació 
en moviments socials i altres organitzacions de transformació social, pel que 
no es pot saber si el que mostra és desafecció per la política tradicional i en un 
sentit més ampli). 

En segon lloc, a l’Observatori del segon trimestre de 2019 del CRES, existeix 
molta dispersió en quant a les principals preocupacions dels i les joves,  tant 
a nivell general com per trams d’edat i per sexe. Tot i així, podem veure que 
les principals preocupacions s’agrupen entorn al transport públic, el trànsit i el 
preu de l’habitatge. 

Per últim, segons  l’Enquesta Mundial de Valors 2018 del CRES, la major part 
del jovent se sent molt orgullós (54,1% el jovent entre 18 i 22 anys; 47,5% el 
jovent entre 23 i 29 anys) o bastant orgullós (35,1% el jovent entre 18 i 22 
anys; 44,3% el jovent entre 23 i 29 anys) de ser andorrà. 

Índex d’abstencionisme a les eleccions dels joves 
(Estudi de l'abstenció a Andorra) De 18 a 25 anys De 26 a 35 anys

Eleccions Comunals de 2019 62,2% 57%

Eleccions Generals de 2019 45,3% 41,4%

Fins a quin punt diria vostè que està 
interessat en la política?

Entre 18 i 22 
anys

Entre 23 i 29 
anys

Molt interessat 19,20% 9,40%

Interessat (ni molt ni poc) 36,50% 29,20%

Poc interessat 19,20% 34%

Gens interessat 25% 25,50%

No ho sap o no vol contestar 0% 1,90%

Principals aspectes a millorar d'Andorra per sexe i edat (Observatori 2n semestre del 2019)

Home (en %) Dona (en %)

% Verticals 18 
anys

De 
19 
a 22 
anys

De 
23 
a 29 
anys

Més 
de 30 
anys

18 
anys

De 
19 
a 22 
anys

De 
23 
a 29 
anys

Més 
de 30 
anys

Total 2 18 35 320 4 19 38 334

1. PRIMER ASPECTE A MILLORAR

Preu habitatge 0 20,5 32,9 33 0 10 30,8 27,5

Trànsit 0 21 14,1 11,6 50 20 8,6 8,1

Transport públic 0 31,5 7,4 6,7 50 10,4 10,8 10,8

Salaris 0 0 3,3 5,7 0 0 10,5 7,6

Prestacions socials, 
pensions 0 0 3,8 3,3 0 0 0 7,8

Infraestructures 
i equipaments 0 0 5,6 5 0 0 0 4,6

Medi ambient 0 0 0 3 0 0 4,9 5,7

Política 0 0 0 5,4 0 0 3,1 2,1

Treball i condicions 
laborals 0 0 6,4 3,6 0 9,6 5,2 2

Sanitat 0 0 0 1,9 0 10 4,8 2,7

Economia 0 0 0 3,7 0 0 0 0,8

Cap aspecte 0 0 0 2,7 0 0 0 1,9Font: Estudi de l’abstenció a Andorra

Font: Enquesta mundial de valors 2018 - CRES
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Principals aspectes a millorar d'Andorra per sexe i edat (Observatori 2n semestre del 2019)

Home (en %) Dona (en %)

% Verticals 18 
anys

De 
19 
a 22 
anys

De 
23 
a 29 
anys

Més 
de 30 
anys

18 
anys

De 
19 
a 22 
anys

De 
23 
a 29 
anys

Més 
de 30 
anys

Total 2 18 35 320 4 19 38 334

1. PRIMER ASPECTE A MILLORAR

Educació 0 0 6,6 0,9 0 10 0 2,1

Altres 100 0 0 0,7 0 0 0 2,3

Funcionament de les 
administracions 0 0 0 2,4 0 0 4,4 0,6

Valors 0 21 0 0,8 0 10 0 0,8

Turisme 0 0 0 0,9 0 0 0 1,7

Comerç 0 0 5,5 0,8 0 0 7,4 0,4

Manca feina 0 0 0 0,5 0 0 0 2

Activitats i espais d'oci, 
esport cultura 0 0 5,4 0,6 0 0 0 1,1

Aparcament 0 0 0 0,7 0 0 2,2 1

Joventut 0 0 3,3 0 0 0 0 1

Nivell de vida car 0 0 0 1,1 0 0 0 0,2

Immigració 0 0 0 0,5 0 0 0 0,4

No contesta 0 6,1 5,4 4,5 0 20 7,4 4,7

Font: Observatori 2n semestre del 2019

Fins a quin punts se sent orgullós de ser andorrà Entre 18 i 22 
anys

Entre 23 i 29 
anys

Molt orgullós 54,1% 47,5%

Bastant orgullós 35,1% 44,3%

Poc orgullós 5,4% 8,2%

Gens d'orgullós 5,4% 0,0%

Font: Enquesta mundial de valors 2018 – CRES

3.2. REALITAT JUVENIL SEGONS LA VISIÓ DELS AGENTS

3.2.1. PERFIL DEL JOVENT

SÍNTESI DE L’APARTAT

Andorra té molta diversitat de perfils juvenils diferents.

 » Opinions diverses i contraposades entorn a la situació socioeconòmica 

 » Alguns agents consideren que existeix una invisibilització dels casos de joves 
vulnerables mentre un cert perfil de jove nacional andorrà i benestant, està 
sobrerepresentat.

 » Grups de relació naturals, fruit de l’etapa escolar i en general situacions de 
convivència positiva entre la gent jove a Andorra.

 » Es descriu un perfil de jovent variat, tot i que es posen en relleu alguns aspectes 
concrets que són d’interès pel present estudi:

 » Es detecten diferents col·lectius (alguns institucionalitzats i altres espontanis) 
segons aficions concretes, tot i que la major part del jovent es relaciona mitjançant 
els grups naturals que es creen en els diferents sistemes educatius en els quals 
han estudiat. En general, s’observa una bona relació entre grups i col·lectius 
diversos.

 » Existeixen certes discrepàncies en relació amb el nivell socioeconòmic de la 
joventut: alguns consideren que no hi ha diferències significatives per renta; altres 
afirmen que existeixen aquestes diferències molt marcades, i que cada vegada es 
troben més situacions de vulnerabilitat.  Existeix certa percepció, sobretot per part 
de persones tècniques, de la invisibilització de situacions de vulnerabilitat i del 
jovent no normatiu. Hi ha agents que comenten també grans diferències entre els 
joves amb estudis superiors i els que comencen a treballar a edats primerenques 
sense aquests.

 » D’altra banda, existeixen veus que afegeixen la variable de nacionalitat a 
l’econòmica, considerant que tens més oportunitats i una millor consideració social 
si tens un nivell socioeconòmic alt i nacionalitat andorrana, (“Són l’elit” en paraules 
d’una de les persones entrevistades)

 » Continuant amb el tema de la nacionalitat, també trobem diverses visions. D’una 
banda, certs agents consideren que existeix una bona convivència i relació entre 
col·lectius d’origen divers; d’altra, hi ha veus que observen certa exclusió d’alguns 
col·lectius d’origen divers, tot i que es considera que més enllà de percepcions 
particulars, caldria un estudi profund d’elements culturals en l’àmbit de la joventut.
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3.2.2. OCI I TEMPS LLIURE

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » Oci nocturn tradicional. Poca oferta alternativa a la nit.

 » Àmplia oferta cultural però no sempre producte dels interessos de la gent jove.

 » Estigmatització del col·lectiu juvenil per part del món adult (àmbit oci).

 » Esport com a oferta principal.

 » Destaquen les festes majors com espais d’oci i trobada de la gent jove.

No existeix una visió comuna sobre a què dedica el seu temps lleure el jovent:

 » Hi ha una visió força compartida de l’existència d’una problemàtica en relació a 
l’oci nocturn i el consum d’alcohol. Algunes persones amb les que s’ha dialogat 
consideren que la problemàtica deriva de la manca d’opcions d’oci alternatiu que 
siguin d’interès pel jovent, el que fa que es prioritzin les discoteques i el “botellon”.

 » En general, s’assenyala l’esport com una de les principals fonts d’oci del jovent. 
La majoria considera que existeix una gran oferta esportiva accessible, sobretot 
fins als 18 anys. Pel jovent major d’edat, existeix oferta també, tot i que les 
possibilitats d’accedir estan més relacionades a tenir un nivell adquisitiu que ho 
faciliti, segons algunes veus.

 » Algunes persones consideren que l’oferta cultural és bona, amb opcions molt 
variades i descomptes interessants pel jovent (sobretot facilitat per Carnet Jove). 
Altres afegeixen que aquesta oferta no acaba de complir les expectatives del 
jovent i que s’hauria de tenir més en compte les preferències dels mateixos joves. 
També s’afegeix que estaria bé disposar d’opcions culturals realitzades per joves.

 » Es destaquen les Festes Majors, alguns en positiu (com a espai de trobada, 
diferent, que permet al jovent implicar-se també en la seva organització, 
tot i que també es valora que s’haurien de destinar més recursos per al seu 
desenvolupament), altres com a negatiu (associat a la problemàtica de consum 
d’alcohol i altres substàncies).

 » Es posa en relleu per part d’alguns actors, sobretot joves en primera 
persona i algunes de les entitats, l’estigmatització que pateix el 
jovent com a col·lectiu. Moltes vegades es posen sobre la taula només 
conductes incíviques o considerades problemàtiques des d’una postura 
adultocentrista, quan existeix una joventut involucrada, motivada i amb 
valors, segurament molt més majoritària, segons algunes de les persones 
participants a l’estudi. 

3.2.3. CONTEXT SOCIOPOLÍTIC

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » Visió política:  falta camí per una representativitat real.

 » Visió tècnica: destaca la manca representativitat dels joves i poca 
incidència en les polítiques. 

 » Jovent associat: la majoria considera que les polítiques públiques del país 
són molt adultocentristes i que no els representa.

 » Entitats i associacions: opinions molt diferents.

En relació amb polítiques públiques i representativitat del jovent troben di-
ferències principalment en relació a dos aspectes: qui opina i l’escala territorial 
(nacional i parroquial/comunal).
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 » Enquesta al jovent:

 » Les polítiques estan pensades per a la gent Jove: Si 25,5% No 74,5%

 » Sentiment d’estar representats com a joves per part dels i les polítiques: 
Nacional = Si 25,1% ; No 74,9% ; Comunal Si 36,7%, No 63,7%.

 » Visió política: es considera majoritàriament que es té en compte al jovent 
cada vegada més, però encara queda feina per fer. Alguns afegeixen que 
existeix més representativitat en l’àmbit parroquial, amb una percepció de 
molta proximitat de les persones polítiques amb el jovent.

 » Visió tècnica: en general es percep manca de representativitat, amb 
decisions més vinculades a la mirada política que a la tècnica. Es comenta 
que, inclús quan es té en compte al jovent, no és a tots els perfils. Alguns 
afirmen que existeixen molts polítics joves. Altres comenten que existeix 
una gran desafecció per part del jovent, sobretot per la indefensió apresa 
(sensació de que no es pot fer res per canviar una situació donada) i la 
falta de feedback quan es realitza alguna consulta. També es comenta, 
sobretot des de l’àmbit parroquial,  que existeix una major proximitat amb 
la part política als Comuns que a Govern.

0 25 50 75 100

Si No

Et sents representat 
pels politics que estan al 
capdavant del Govern?

I pels que estan al 
capdavant dels 
Comuns?

Les polítiques estan 
pensades per a la gent 
jove?

Enquesta al jovent

 » Jovent associat: la majoria considera que les polítiques públiques del país 
són molt adultocentristes i que no els representen. Alguns comenten que 
falta un major feedback entre joventut i  institucions, ja que normalment 
les consultes que es fan no resulten en fets reals i això comporta un 
sentiment de desafecció per part del jovent. També existeix algun 
comentari relatiu a la sensació de ser “l’últim de la fila” i  de “Ser utilitzats 
per la foto, com a una eina propagandística per quedar bé” .

 » Entitats i associacions: es troben dues visions contraposades; d’una banda, 
es considera que l’existència de departaments concrets de joventut a 
Govern i als Comuns, així com les polítiques transversals, són una prova 
de l’aposta per aquest col·lectiu; d’altra, s’opina que el que es fa no és 
suficient, i que aquestes polítiques concretes són pensades per polítics i no 
responen a necessitats reals ni a criteris tècnics vàlids. 

3.2.4. CANALS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

A continuació es realitza un llistat dels diferents canals que els agents que han 
participat a l’estudi han considerat canals i mecanismes de participació vàlids. 
També s’inclouen apreciacions en relació als mateixos:

1. Fòrum (21 respostes a l’enquesta al jovent) es descriu a l’apartat propi del 
Fòrum.

2. Equipaments Juvenils parroquials (31 respostes a l’enquesta al jovent). Es 
valoren, en general, positivament per les persones joves que ho utilitzen. 
Tanmateix, alguns consideren que es focalitzen molt en activitats i no fan altres 
polítiques públiques. 

3. Comissions de Festes. Han estat molt implicades durant la situació de la COVID.

4. Seccions juvenils partits. Existeix la percepció per part d’alguns actors que hi ha 
moltes persones joves en política. 

5. Administració Pública (Govern, Comuns i Raonador del Ciutadà).  Alguns 
consideren que  la societat i l’administració no tenen cultura de participació. 
Alguns joves afegeixen que les taules o accions per recollir la veu dels joves 
són puntuals, no tenen continuïtat i són només consultives, sense percepció de 
canvis reals. 

6. Processos participatius a les parròquies (per exemple, renovació de parcs). 

7. Associacions.

8. Consell dels joves. Alguns consideren que és una eina pedagògica, no 
participativa.

9. Plataforma Visc.Ad
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10. Carnet Jove.

11. Voluntariat. 

12. Òrgans de representació escolars.  

13. Clubs esportius. 

14. Altres moviments socials: Contracorrent, BLM, FFF, defensa igualtat/Feminisme, 
Acció Feminista, Stop Violències, ACAB, Diversand, Faldilles, Escola Verda, 
Creu roja, Culturalia, Enterprising women Lab, AAMA, El Cercle de les Arts i les 
Lletres.

15. Cal destacar que només 45 de les 251 persones joves enquestades han utilitzat 
alguna vegada alguns dels recursos. 

Algunes percepcions entorn als canals i mecanismes de participació

SUBSÍNTESI

Sobre les associacions:

 » No se solen relacionar més enllà de la seva activitat, només en casos 
puntuals.

 » Manca associacionisme juvenil, especialment per la tecnificació del procés  
i per la manca de suport a l’associacionisme. 

Sobre la cultura participativa entre la gent jove:

 » Poca cultura participativa.

 » Manquen canals efectius per a la participació o no es coneixen prou.

 » Desafecció política.

 » Estructures de participació rígides.

 » Sempre participa el mateix conjunt de joves.

 » Baixa participació de les dones joves.

Existeix una opinió bastant generalitzada de la manca de cultura participativa 
i associativa al país.

Si ens centrem en l’associacionisme, encara que existeixen associacions, 
alguns consideren que són només per temàtiques culturals concretes, i que 
no es solen relacionar més enllà de la seva activitat. En contra d’aquesta visió, 
ens expliquen exemples concretes de col·laboracions (Fira d’associacions 
o Setmana de la Diversitat Cultural), encara que no deixen de ser accions 
puntuals. S’apunta també que aquesta manca d’associacionisme és més greu 
en el jovent, vinculat amb les dificultats de crear una associació (es descriu 
un procés molt burocràtic que requereix de temps i coneixements), fet que es 
considera un problema perquè existeix la percepció que si no estàs associat 
o formes part d’un partit polític no tens veu. També es contempla, sobretot 
des de les mateixes associacions, una manca d’acompanyament i suport a 
l’associacionisme. Per últim, de forma més minoritària, s’assenyala certa por 
a associar-se, sobretot si això implica posicionar-se obertament en temes o 
moviments polèmics a la societat andorrana. 

En relació amb els canals i mecanismes de participació a nivell general, gran 
part dels agents assenyalen una mancança de mecanismes i canals efectius 
de participació. Alguns indiquen que una de les causes podria ser no disposar 
de les eines i coneixements. Hi ha joves que tenen neguits o es volen vincular, 
però, assenyalen, no existeixen espais on participar i, quan existeixen, són 
desconeguts i/o no són vinculants (Destaquem la frase “Si la participació 
desemboca en canvis, la política ho atura”). Des d’algunes persones joves 
s’apunta poca flexibilitat de les institucions i gran resistència al canvi. Altres 
agents destaquen la necessitat d’educar en què vol dir viure en democràcia i 
què significa participar, on moltes vegades no es pot fer tot el que es demana.

Existeix també la percepció extesa que sempre participen els mateixos a 
Andorra, i que normalment són persones vinculades al món de la política. 
En aquesta línia s’afegeix que el jovent té ganes de parlar i participar, però 
a espais oberts i lliures, no a espais percebuts com a polititzats. Algunes 
persones joves afegeixen que per dir la teva has de tenir contactes o conèixer 
bé l’administració, i que si ets menor d’edat no pots associar-te ni votar, 
pel que no tens més espais. Amb relació als perfils de les persones que 
participen, també es percep una qüestió de gènere, on algunes persones 
opinen que existeix una invisibilització de les dones, que ocupen menys espais 
de reivindicació i participació, i una qüestió relativa a la nacionalitat, on es 
destaca la problemàtica de que les persones residents no puguin votar a nivell 
nacional ni comunal. 

Per últim, alguns actors, sobretot persones tècniques, consideren que s’ha 
sobreprotegit molt a la joventut i  s’ha “callat” al jovent oferint recursos físics 
(infraestructura, espais, …), el que ha suposat menys consciència crítica i la 
sensació de no necessitar reivindicar res. 
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SÍNTESI DE L’APARTAT

 » Molt variades, en funció de la visió dels diferents agents i de la franja 
d’edat. 

 » Es té com a referència per part de molts agents l’estudi Moviment Jove.

 » Necessitat general de sistematitzar la detecció de necessitats reals i 
actualitzades del jovent, ja que els mecanismes actuals són informals i 
depenen de la voluntat de les persones tècniques.

A continuació es mostren algunes de les temàtiques plantejades pels diversos 
actors de l’àmbit de la joventut. Per més informació, es pot consultar l’estudi 
Moviment Jove, que realitza un exposició exhaustiva de necessitats detectades 
per stakeholders de joventut i el jovent en primera persona.

 » Enquesta al jovent: els resultats varien segons la franja d’edat.

 » 16-18 (153 respostes): Estudis (99),  Futur (17), Relacions (amics i 
família; 16), Laboral (10), COVID (7), Reivindicacions (canvi climàtic; 2), 
Esport i Salut (2).

 » 19-24 (47 respostes):  Estudis (11), Laboral (9), COVID (7), Futur (5), 
Reivindicacions (clima, feminisme; 5), Relacions (3), Econòmic (4), Salut 
(2),  Habitatge (1).

 » 25-29 (32 respostes): Laboral (10), COVID (7), Econòmic (4), Salut i 
esport (3), Futur (3), Habitatge (2), Reivindicacions (2). Relacions (1).

 » 30-34 (19 respostes):  Habitatge (6), COVID (5), Laboral (3), Futur (2), 
Relacions (1), Salut (1), Recerca (1), Econòmic (1).

 » Visió política: 

 » La prevenció de l’assetjament escolar 

 » L’accés a l’habitatge de lloguer 

 » Emancipació del jovent

 » Més oferta de cultura, lleure i oci  

 » Mobilitat i transport 

 » L’accés al mercat laboral i de formacions

 » Canals de comunicació amb l’administració, per una major connexió 
entre el jovent i les institucions 

 » L’enfocament de drogoaddiccions i consum

 » Manca d’implicació i participació a la vida social del jovent

 » Disposar d’espais de referència, més auto organitzats en algunes 
parròquies

 » Disposar d’informació accessible i clara

 » Pèrdua de capital humà (manca de retorn del jovent a Andorra)

 » Visió tècnica: 

 » D’una banda, es dóna molta importància a la necessitat del jovent de 
ser escoltat, i tenir espais de referència on puguin participar i resoldre 
les seves inquietuds. 

 » D’altra banda, algunes persones assenyalen la necessitat d’unir esforços 
i treballar de forma més conjunta per oferir una millor resposta a les 
necessitats del jovent. 

 » Jovent associat: 

 » Tenir un paper més rellevant en la presa de decisions, escoltant totes les 
veus.

 » Potenciar la formació del jovent.

 » Garantir la igualtat d’oportunitats a trobar llocs de treball.

 » Crear les nostres respostes fruit del nostre esperit crític. I no solament 
sentir-se escoltat, sinó també tenir el nostre lloc on desenvolupar 
aquestes idees.

 » Món respectuós i igualitari, un món on no s’hagi de patir desigualtats i 
on tothom visqui dignament.

 » A nivell educació s’ha de treballar molt la prevenció.

 » Entitats i associacions: es destaquen necessitats molt variades i algunes 
propostes concretes:

 » Problemàtiques socials diverses, sobretot que tenen a veure amb la 
dificultat en l’emancipació i situacions de vulnerabilitat, per exemple per 
l’existència de famílies monoparentals molt joves. 
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 » Problemàtiques de salut. Destaca la temàtica de les drogadiccions i el 
consum excessiu, tot i que també es parla de salut mental i manca de 
recursos per fer detecció i seguiment de forma adequada. 

 » Estigmatització del jovent. 

 » Foment del treball en xarxa entre diferents recursos, per ser més 
eficients i arribar a més jovent. 

 » Incloure de forma transversal l’educació en diversitat i afectiu-sexual. 

 » Vinculat al món educatiu, suport als estudis superiors i recuperació 
d’estudiants amb ofertes de feina que vinculin el final dels estudis amb 
opcions laborals. 

 » Oci alternatiu fora del sistema de consum. 

 » Més oportunitats de ser escoltats, de debatre i  de ser protagonistes.

 » Centre d’atenció a la joventut, per oferir un acompanyament global 
(activitats, orientació acadèmica, orientació laboral, intercanvi d’idiomes, 
beques, .... ), que sigui per part de l’administració, però també d’entitats i 
associacions. 

 » Espai de trobada (es posa l’exemple dels Centres Cívics) entre diverses 
entitats, associacions, professionals i creadors, que sigui de referència 
pel jovent. 

Per últim, cal destacar que pràcticament tots els agents apunten la necessitat 
de sistematitzar la detecció de necessitats reals i actualitzades del jovent, ja que 
els mecanismes actuals són informals i depenen de la voluntat de les persones 
tècniques. En aquesta línia, sorgeix la proposta de recuperar l’Observatori de 
la Joventut, com a eina que condueixi les polítiques i intervencions. Alguns 
agents consideren que també podria ajudar la figura de l’educador de carrer, 
una persona amb contacte proper amb el jovent, però altres consideren que 
aquesta figura no és necessària.

3.3. ENTORN:            
LLEIS, PLANS, POLÍTIQUES I MAPA DE RECURSOS

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » No existeix una llei nacional de joventut i el Pla Nacional de Joventut 
és del 2008. existeix un consens general en la necessitat d’un nou Pla de 
Joventut que serveixi per estructurar,  planificar i avaluar tant a l’àmbit 
nacional com al parroquial

 » En relació amb la coherència entre les polítiques nacionals i territorials, 
de forma generalitzada es considera que és necessària una major 
coordinació, així com la concreció dels rols i competències de cada 
agent, que actualment estan poc delimitades, especialment el perfil dels 
professionals que treballen amb joves

 » Existeix una Taula de joventut que articula diversos espais. Hi ha consens 
en que PROMOJOVE es l’espai de la Taula amb més sentit. Pel que fa a la 
resta, hi ha dubtes sobre la seva composició i eficiència.

Actualment, no existeix una llei nacional de joventut i el Pla Nacional de 
Joventut és del 2008. Davant aquesta realitat, existeix un consens general en 
la necessitat d’un nou Pla de Joventut que serveixi per estructurar,  planificar 
i avaluar tant a l’àmbit nacional com al parroquial. Alhora, algunes persones 
consideren que aquest pla pot delimitar les competències dels diferents ac-
tors  i operativitzar els mecanismes de coordinació. Altres afegeixen que per 
això seria necessari primer una llei de joventut, que serveixi de paraigües dels 
diferents plans nacionals i locals que es vagin construint. També s’apunta que 
per fer un pla d’aquesta magnitud, són necessaris recursos i la implicació de 
tots els agents. Aquest pla, concreten algunes de les persones entrevistades, 
hauria d’incloure al jovent com a part decisòria i no només consultiva. Més 
enllà del pla, alguns actors comenten que la joventut és un àmbit transversal 
que s’hauria de tenir en compte a les polítiques dels diferents ministeris (salut, 
educació, cultura, entre altres). 

Sobre l’antic Pla de Joventut es comenta que va ser una eina poc àgil i opera-
tiva, que no comptava amb un pressupost al darrere per a la seva implementa-
ció, el que va fer que no es portessin a terme les seves propostes. 

L’absència de plans estratègics fa que s’actuï per inèrcia, en base a programes 
polítics o percepcions tècniques que parteixen de la feina del dia a dia. Existeix 
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una visió bastant compartida sobre la mala definició de l’àmbit de joventut, 
on també es destaca de forma recurrent la manca de professionalització 
existent, sense una definició de Youth Worker com existeix a altres països, el 
que comporta que moltes vegades hi hagi professionals exercint que no tenen 
la formació necessària per la feina. Tot plegat, comenten alguns actors, també 
genera que les persones professionals “es cremin” i tinguin la sensació que no 
es pot avançar. 

En relació amb la coherència entre les polítiques nacionals i territorials, de 
forma generalitzada es considera que és necessària una major coordinació, 
així com la concreció dels rols i competències de cada agent, que actualment 
estan poc delimitades. En aquesta línia, algunes persones puntualitzen 
que seria més fàcil coordinar-se amb una llei i un pla nacional actualitzat a 
nivell nacional, que tingui un aterratge específic a nivell parroquial. Aquesta 
manca de coordinació (“Cadascú va a la seva” deien varies de les persones 
entrevistades), es descriu en alguns casos com a competència entre diversos 
recursos, en lloc de col·laboració. Es comuniquen diversos motius que 
expliquen aquesta situació: en primer lloc, alguns consideren que és la manca 
de voluntat política real en matèria de joventut;  en segon lloc, altres pensen 
que el departament de joventut hauria de tenir un major lideratge, tot i que sigui 
respectant les particularitats de cada parròquia; per últim, hi ha persones que 
consideren que no existeixen els mecanismes per fer possible la coordinació 
per falta de coneixements tècnics, manca d’una aposta econòmica real i manca 
d’experiències d’èxit exemplificadores. 
No obstant, actualment existeixen espais de coordinació entre els comuns i 
govern en matèria de joventut, la Taula de Joventut, que té la següent estructura:

 » Taula permanent.         
Amb poder decisori, està formada pels representants del departament 
competent en joventut i pels consellers comunals amb competències en 
matèria de joventut.

 » Taula de coordinació.        
S’encarrega de la coordinació tècnica, i està formada per  tots els 
representants de coordinació tècnica de les administracions competents en 
joventut, per representants del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra i 
per representants de l’Associació Carnet Jove Andorra.

 » Promojove.           
Dissenya, planifica i dóna suport a les actuacions. Formada per tècnics de 
les administracions competents en aquest àmbit.

Existeixen diferents opinions sobre el funcionament d’aquesta Taula: d’una 
banda, hi ha qui considera que és un bon circuit per establir les polítiques 
públiques de joventut; d’altra, alguns actors consideren que són espais mal 
estructurats i sense contingut, on costa molt arribar a acords i no es tenen 
resultats. Pràcticament tothom coincideix en que l’espai millor valorat és 

Promojove, on s’han aconseguit portar a terme projectes comuns (per exemple, 
la Gimkna’t a 7 bandes). Alguns dels agents consideren que la composició de 
la Taula no és adient, ja que només representa a la joventut normalitzada, 
no es té en compte i no hi representació del jovent a la part decisòria (Taula 
Permanent).

3.3.1. LLEIS I PLANS

SÍNTESI DE L’APARTAT

Lleis i plans a tenir presents per la seva implicació amb el Fòrum:

 » Pla nacional contra les drogodependències (2004). 

 » Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 
de la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000.

 » Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra.

 » Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi.

 » Llei 4/2018 de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries

 » Llei 15/2018 de la Universitat d’Andorra

 » Llei 14/2018 de l’ensenyament superior

 » Llei 15/2018 de la Universitat d’Andorra

 » Llei 17/2018 d’ordenament del sistema educatiu andorrà

 » Llei 13/2019 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

 » Llei 14/2019 qualificada dels drets dels infants i els adolescents.

 » Llei 15/2019 qualificada de la responsabilitat penal de les persones 
menors d’edat.

 » Decret del 14-5-2019 de creació de la Taula de Joventut.

 » Horitzó 23 Andorra: pla d’acció de Govern per a la legislatura actual. 
Existeixen apartats específics de joventut. 

 » Decret del 25-11-2020 d’aprovació del Reglament de mesures 
econòmiques per a l’emancipació de joves.
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A continuació es fa menció de les lleis i plans amb relació a la joventut i la par-
ticipació a Andorra. S’identifica el contingut de major rellevància per l’estudi: 

 » Pla nacional contra les drogodependències (2004). 

 » Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 
de la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000.

“Són associacions juvenils les que, en virtut del seu objecte i 
de les seves finalitats socials, són idònies per agrupar perso-
nes amb una edat màxima de vint-i-nou anys. En la seva de-
nominació s’hi ha d’expressar aquesta consideració mitjançant 
els termes “juvenil”, “de joves” o qualsevol altre similar.

Les associacions juvenils es regeixen per les normes d’aquesta Llei, amb les
especialitats següents:

 » Els membres poden ser persones de l’edat determinada pels estatuts, 
que en tot cas han de tenir com a màxim vint-i-nou anys.

 » En la constitució de l’associació hi han de participar almenys dues 
persones majors d’edat o emancipades, amb plenitud de drets.

 » En la junta directiva hi han de figurar almenys tres membres majors 
d’edat o emancipats, que han de fer-se càrrec dels actes d’administració 
que requereixin plena capacitat d’obrar.

 » En el Registre s’ha d’anotar el caràcter juvenil de l’associació.”

 » Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra.

 » Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi.

 » El sistema d’ajuts a l’estudi per als nivells preobligatori, obligatori, 
de batxillerat, de formació professional no superior i d’ensenyament 
superior s’articula amb les beques per cursar ensenyaments reglats 
dels sistemes educatius públics presents a Andorra. Es poden atorgar 
beques per cursar ensenyaments reglats a l’estranger, sempre que 
els mateixos ensenyaments no es cursin a Andorra pels nivells 
preobligatori, obligatori, de batxillerat i de formació professional no 
superior. Els ensenyaments cursats tant a Andorra com a l’estranger 
han de permetre l’obtenció d’una titulació oficial amb validesa 
acadèmica i reconeguda per l’Estat.

 » Llei 4/2018 de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries

 » El Govern, amb la col·laboració de l’ACNUR, els altres organismes 
internacionals especialitzats, les entitats reconegudes sense ànim de 
lucre o els estats concernits, determina en cada convocatòria el perfil de 
les persones beneficiàries de la protecció temporal i transitòria, d’acord 
amb les disposicions de l’article 2, lletra b, d’aquesta Llei, i segons les 
necessitats que s’hagin pogut constatar de manera urgent en el terreny 
i a les quals el Principat d’Andorra pot donar una resposta satisfactòria 
en interès de les persones beneficiàries esmentades. En qualsevol 
cas i sempre que sigui possible, a l’hora de determinar el perfil de les 
persones beneficiàries, cal tenir en compte les persones que estiguin en 
una situació de vulnerabilitat, com ara els menors d’edat, especialment 
els menors no acompanyats, (...).

 » Llei 14/2018 de l’ensenyament superior.

 » L’esperit que regeix aquesta Llei és crear una norma que s’adapti a la 
nova realitat de l’ensenyament superior europeu sent coherents amb el 
context andorrà. Aquest marc ha de promoure l’evolució i el creixement 
del sector tot garantint-ne la qualitat.

 » Llei 15/2018 de la Universitat d’Andorra

 » La Llei té per objecte la creació d’una norma específica per a la 
Universitat d’Andorra com a l’única universitat pública del Principat. 

 » Llei 17/2018 d’ordenament del sistema educatiu andorrà.

 » Llei 13/2019 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

 » El Principat d’Andorra ha fet grans avenços en matèria d’igualtat de 
tracte i no-discriminació, atès que ha reconegut i regulat legalment bona 
part dels drets derivats del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació 
en relació amb les dones i els col·lectius especialment vulnerables, com 
ara les persones joves i adolescents, la gent gran, les persones amb 
discapacitat i les persones de la comunitat LGTBI.

 » Article 1. Objecte Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la 
igualtat de tracte i a la no-discriminació, en desenvolupament de 
l’article 1, apartat 2, i de l’article 6 de la Constitució. A aquest efecte, la 
Llei estableix els principis d’actuació dels poders públics i les mesures 
adreçades a intervenir, reeducar, prevenir, eliminar i corregir tota forma 
de discriminació en els sectors públic i privat.

 » Llei 14/2019 qualificada dels drets dels infants i els adolescents.

 » La Llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents s’emmarca 
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en el compromís del Principat d’Andorra de garantir l’efectivitat plena 
dels drets humans dels infants i els adolescents, la qual cosa requereix 
disposar d’una legislació que estableixi mesures idònies per resoldre les 
necessitats reals i garantir el benestar necessari d’aquests segments 
de la població. Amb aquesta finalitat, la Llei que ens ocupa pretén 
ser un instrument destinat no només a cada infant i adolescent, en la 
seva condició de titular dels drets i deures, i a les seves famílies com 
a garants principals del seu desenvolupament integral, sinó també a 
les institucions públiques que s’han d’encarregar de la seva atenció i 
protecció, i a les entitats privades, als professionals i a la societat en 
general, en atenció al principi de corresponsabilitat social. Llei 14/2019 
qualificada dels drets dels infants i els adolescents.

 » Article 29. Consells comunals i Consell Nacional de la Infància i 
l’Adolescència 1. Els comuns han de promoure la creació i la posada en 
funcionament de consells comunals de la infància i l’adolescència, per 
tal de donar als infants i als adolescents de les parròquies respectives 
un espai per canalitzar les seves reivindicacions i punts de vista, i 
incidir en les matèries que els afecten. 2. Es crea el Consell Nacional 
de la Infància i l’Adolescència amb la mateixa finalitat esmentada a 
l’apartat 1 anterior, en l’àmbit nacional. 3. La composició, l’estructura i 
les funcions dels consells comunals i del Consell Nacional de la Infància i 
l’Adolescència s’han d’establir per la via reglamentària.

 » Els drets reconeguts en aquesta Llei als adolescents s’entenen sense 
perjudici de la normativa aplicable en matèria de joventut.

 » Llei 15/2019 qualificada de la responsabilitat penal de les persones 
menors d’edat.

 » Decret del 14-5-2019 de creació de la Taula de Joventut.

 » Decret del 4-12-2019 d’aprovació del Reglament de funcionament de la 
Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència.

 » Horitzó 23 Andorra: pla d’acció de Govern per a la legislatura actual. 
Existeixen apartats específics de joventut. 

 » 5.2. Desenvolupar programes d’atenció a la infància, l’adolescència i la 
joventut en risc. ODS 3 i 10. 

 » Crear, revisar i actualitzar els serveis i programes adreçats als 
infants, adolescents i joves (lleure, ocupació...)  

 » Habilitar habitatges tutelats compartits per els joves (12 - 18 anys)

 » 5.7. Impulsar el programa de joventut i voluntariat  ODS 3

 » Impulsar el programa per a l’emancipació dels joves

 » Reglamentar les activitats de lleure

 » Reconduir el model de voluntariat institucional cap a la promoció 
de les entitats cíviques del país,

 » Desenvolupar accions de reconeixement del voluntariat

 » Decret del 25-11-2020 d’aprovació del Reglament de mesures 
econòmiques per a l’emancipació de joves.

3.3.2. MAPA DE RECURSOS 

En el marc d’aquest estudi, s’ha elaborat un mapa d’actors clau en relació a 
l’àmbit de la joventut. S’adjunta a l’Annex 8.

 3.3.3. ORIENTACIONS EN RELACIÓ A L’ENTORN

Tot i que no és l’objecte del present estudi, arrel de l’anàlisi de l’entorn realitzat, 
s’identifiquen algunes qüestions alienes a les competències i àmbit d’actuació 
del Fòrum que de resoldre’s, contribuïrien favorablement a la seva millora i 
enfortiment. Són les següents: 

 » Creació d’un Observatori de la Joventut. 

 » Creació d’una  Llei de la Joventut i un Pla Nacional de la Joventut 
d’Andorra. 

 » Avançar cap a la generació d’un perfil professional dins l’administració 
pública altament especialitzat i competent per al treball en l’àmbit de la 
joventut.

 » Llei d’associacions - part d’associacions juvenils (per facilitar la creació 
d’aquestes).
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Anàlisi del 
Fòrum. 

C

4. ANÀLISI DEL FÒRUM NACIONAL       
DE LA JOVENTUT D’ANDORRA 

4.1.  BREU RESUM HISTÒRIC I MARC LEGAL

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra actual és una entitat nacional andorrana 
de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, regulada mitjançant la Llei 39/2014, 
de l’11 de desembre, del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra amb l’objectiu de 
canalitzar eficaçment la lliure participació dels joves del Principat d’Andorra en la vida 
política, social, econòmica i cultural.

Arran de l’aprovació de la Llei 39/2014, de l’11 de desembre, del Fòrum Nacional de la 
Joventut d’Andorra, la primera Assemblea dels Joves va tenir lloc el 24 d’abril del 2015 
al Centre de Congressos d’Andorra la Vella on s’escull la primera Taula Permanent 
(Informació extreta de la wikipedia).

Amb anterioritat, va existir un Fòrum de la Joventut anterior, regulat mitjançant la llei 
11/2007, del 17 de maig, de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra. 
La llei es va modificar per simplificar el funcionament de l’organisme i per un seguit 
d’adversitats. 

Al llarg dels següents apartats es farà referència als diferents aspectes del marc legal 
que afecten a cadascuna de les qüestions analitzades. 

4.2.  PROPÒSIT DEL FÒRUM 

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » S’ha consensuat un propòsit general del Fòrum en el marc d’aquest estudi:

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra és l’organisme que ha de 
permetre als joves del país participar àmpliament en la construcció 
de les polítiques públiques juvenils des d’una visió transversal, i ha de 
representar a la joventut del país als espais nacionals i internacionals 
existents per a tal fi. 

 » S’han de definir i concretar les finalitats, sense limitar l’organisme.
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Definir amb claredat el propòsit i la missió del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra 
(a partir d’ara Fòrum), i que aquesta idea sigui compartida i coneguda per part de tots 
els actors al voltant del Fòrum, és el punt de partida essencial per a tenir èxit en la 
definició de la resta d’elements que integren qualsevol organització i que definim en 
aquest estudi. El propòsit i la missió determinen l’estratègia i les accions associades, el 
model d’organització interna, els mecanismes de participació, i les aliances i la relació 
amb l’entorn i els agents clau per al Fòrum. El marc legal i jurídic del Fòrum determina 
diverses finalitats que analitzem a continuació.

Tanmateix, cal assenyalar que l’actual llei i estatuts estan en procés de revisió i 
redefinició, per encàrrec de l’Assemblea del Fòrum, donat que es considera que la llei 
presenta un conjunt massa ampli i imprecís de finalitats sobre el que hauria de ser el 
Fòrum, i els estatuts fixen alguns processos que, segons l’opinió generalitzada dels 
agents analitzats, estan excessivament burocratitzats i són massa rígids per assegurar 
la participació fluïda de la gent jove d’Andorra. L’estudi ha de permetre elevar les 
orientacions que ajudaran a definir el nou marc legal i estatutari més àgil, modernitzat 
i que aporti claredat en el propòsit, els objectius i els mecanismes de funcionament del 
Fòrum.

També hi ha hagut aportacions en la línia de recordar que el Fòrum no neix per la 
voluntat d’un conjunt d’entitats juvenils o d’un moviment juvenil, ni formal ni informal. 
Aquest fet provocarà que moltes de les preocupacions expressades pels diversos 
agents girin entorn la dificultat per arribar als joves i connectar-los amb l’organisme. 
Aquest element cal tenir-lo present alhora de definir l’estratègia del Fòrum.

L’any 2007 s’impulsa el Fòrum amb la Llei de Creació del Fòrum Nacional de la Joventut 
(a la llei FNJA). El fi d’aquest òrgan segons el marc legal, és:

 » Estimular la participació de la joventut d’Andorra, 

 » Fomentar el debat públic i la confrontació pacífica d’idees.

 » Apropar les inquietuds dels joves a les institucions.

 » Canalitzar eficaçment la lliure participació dels joves del Principat d’Andorra en 
la vida política, social, econòmica i cultural.

L’any 2014 es crea la llei 39/2014, de l’11 de desembre, del Fòrum de la Joventut 
d’Andorra (a la llei FNJA). Aquesta llei aporta modificacions amb l’objectiu d’agilitzar 
les estructures organitzatives i de governança del fòrum  per facilitar els processos de 
participació de la gent jove i assolir el propòsit principal de l’òrgan. 

Al llarg del procés d’investigació hi ha diverses valoracions del marc legal i reglamentari 
del Fòrum que podem resumir en:

Segons la Llei 39/2014, de l’11 de desembre, el propòsit del FNJA és: 

 » Oferir a tots els joves de casa nostra la possibilitat d’expressar de 
manera lliure i oberta les seves inquietuds personals i col·lectives, així 
com de crear els canals necessaris perquè aquestes inquietuds arribin 
sense dilació a les institucions.

En ambdós marcs legals, el propòsit sembla clar: 

El Fòrum serà l’organisme que facilitarà la interlocució entre 
la gent jove d’Andorra i el Govern, per tal d’assegurar que el 
disseny de les polítiques que afecten a la joventut incorporen 
la perspectiva del col·lectiu juvenil, a través de mecanismes de 
funcionament intern que assegurin processos àgils.

La nova llei també identifica les funcions de l’òrgan:

a. Fomentar en la joventut del Principat d’Andorra el respecte entre les 
persones i els valors com la pau, la democràcia, la igualtat, la solidaritat, 
la llibertat i la tolerància, i promoure la defensa i reivindicació dels 
interessos i drets de la joventut.

b. Promoure entre la joventut d’Andorra el coneixement de la llengua, la 
cultura i la història del poble andorrà.

c. Promoure el respecte i la protecció a la natura i el medi ambient.

d. Fomentar la participació dels joves en la vida política, social, econòmica i 
cultural del Principat d’Andorra.

e. Promoure en la joventut l’associacionisme juvenil i donar suport a les 
associacions i organitzacions juvenils nacionals en les seves activitats.

f. Promoure informes i estudis, per iniciativa pròpia o que se sol·licitin a 
l’FNJA, sobre inquietuds i matèries relacionades amb la joventut.

g. Participar en els òrgans consultius de l’Administració pública d’acord 
amb la legislació vigent.

h. Fer d’interlocutor entre el Govern i les associacions i altres 
organitzacions juvenils en tot allò relacionat amb els joves.

i. Fomentar les relacions, la comunicació i la cooperació amb altres 
organitzacions juvenils internacionals.

j. Representar la joventut del Principat d’Andorra en tots els òrgans de 
trobada, nacionals i internacionals, de joventut.
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L’any 2017 es fan públics els estatuts del Fòrum, que detallen aspectes 
del funcionament intern i la governança del Fòrum. Aquest document no fa 
referència al fi o propòsit de l’òrgan.

Al llarg del procés d’investigació s’ha preguntat als diversos grups d’interès 
que valoressin el sentit i propòsit del Fòrum amb els següents resultats:

Tot i que hi ha visions particulars sobre el rol que hauria de tenir el Fòrum, 
destaca un ampli consens entorn el propòsit que emana del marc legal. Així, 
sembla clar que s’identifica el Fòrum com l’organisme que per una banda, 
ha de permetre als joves del país participar àmpliament en la construcció 
de les polítiques públiques juvenils, des d’una visió transversal, i per altra, 
ha de ser capaç representar a la joventut del país als espais nacionals i 
internacionals per a tal fi. Entenem les polítiques públiques com el conjunt 
d’estratègies i accions que es dissenyen i s’impulsen des del Govern Nacional 
i els Governs Parroquials, i que aquesta incidència es pot realitzar a través 
de múltiples canals i mecanismes (presència a espais institucionals i tècnics, 
incidència en el disseny de plans i lleis que afecten la gent jove, entre d’altres).

La posició central que s’atorga al Fòrum en relació als afers juvenils però, 
provoca  que les diverses visions integrades a l’estudi acabin atribuint altres 
objectius en relació a la joventut al Fòrum, fet que en alguns casos genera 
confusió de rols en relació a altres agents públics i privats amb competència 
sobre joventut com els responsables polítics i tècnics públics del país o altres 
organitzacions rellevants com Carnet Jove.

A continuació llistem la síntesi de les diverses funcions que s’atribueixen al 
Fòrum distribuint-les a tres nivells segons la seva coherència amb el propòsit, 
i segons la seva naturalesa (emanen del marc legal i estatutari o emanen de la 
visió dels agents analitzats):

11. Funcions en coherència amb el propòsit del Fòrum. Aquestes són les funcions 
en les que el Fòrum haurà de centrar-se, ja que ofereixen resposta de forma 
directa al propòsit d’aquest. 

12. Funcions en coherència amb el propòsit del Fòrum però que poden ser 
competència d’un altre agent. Funcions sovint atribuïdes al Fòrum però que, en 
general, són competència de l’administració pública. 

13. Funcions que no guarden relació amb el propòsit del Fòrum. En aquesta 
categoria trobem aspectes que tenen relació amb els principis que pot tenir el 
Fòrum com a organització, però que no són funcions concretes, així com algunes 
funcions que pertoquen a altres agents. 

Des del Grup Motor, es valora la necessitat de delimitar les competències del 
Fòrum sense limitar-ne l’acció que, tenint sempre present el seu propòsit, 
haurà d’adaptar-se a les condicions i necessitat del moment. Es consensua 
doncs fer una aproximació oberta i àmplia de finalitats però aclarint la seva 
relació i coherència amb el propòsit.

Alhora, al següent llistat també s’identifiquen si són funcions descrites a la llei 
i estatuts i/o atribuïdes pels agents de l’entorn.

Funció Llei Visió agents

Funcions en coherència directa amb el propòsit del Fòrum

Fomentar la participació dels joves en la vida política, social, econòmica i 
cultural del Principat d’Andorra. (QUE)

Participar en els òrgans consultius de l’Administració pública d’acord 
amb la legislació vigent. (COM)

Fer d’interlocutor entre el Govern i les associacions i altres organitzacions 
juvenils en tot allò relacionat amb els joves. (QUE)

Representar la joventut del Principat d’Andorra en tots els òrgans de 
trobada, nacionals i internacionals, de joventut. (COM)

Promoure la creació d'informes i estudis, per iniciativa pròpia o que 
se sol·licitin al Fòrum, sobre inquietuds i matèries relacionades amb la 
joventut.

Fomentar les relacions, la comunicació i la cooperació amb altres 
organitzacions juvenils internacionals.

Funcions relacionades amb el propòsit del Fòrum competència d’altres agents

Promoure en la joventut l’associacionisme juvenil i donar suport a les 
associacions i organitzacions juvenils nacionals en les seves activitats. 
Considerem que el Fòrum pot estimular i promoure l’associacionisme 
com a mecanisme per a l’agrupació de la joventut entorn a idees concre-
tes, però el suport tècnic ha de recaure a l’administració pública.

x / Ministeri de 
Joventut; Depar-
taments Joven-
tuts comunals.

Dissenyar  informes i estudis, per iniciativa pròpia o que se sol·licitin al 
Fòrum, sobre inquietuds i matèries relacionades amb la joventut. 
Considerem que és útil i necessari disposar d’informes que aportin dades 
sobre la realitat juvenil, per tal d’articular amb major encert l’acció del 
Fòrum, però el disseny no ha de córrer a càrrec de la pròpia organització; 
si que pot contractar-los o promoure’ls.

x / Ministeri de Jo-
ventut; Departa-
ments Joventuts 
comunals, CRES, 
Carnet Jove.

Esdevenir el nexe d’unió i contacte entre associacions juvenils i 
recursos juvenils. 
Aquesta funció té un caràcter molt tècnic que sovint, en altres territoris, 
executa l’administració local a través dels departaments i projectes de 
joventut. No és descartable que el Fòrum pugui actuar d’enllaç i con-
nector quan les associacions expressin la seva necessitat de contactar i 
conèixer els recursos juvenils del territori, comptant amb el Departament 
de Joventut.

X / Ministeri de 
Joventut; Depar-
taments Joven-
tuts comunals. 
Taula de joventut

Impulsar polítiques de joventut.
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Funció Llei Visió agents

Impulsar polítiques de joventut. 
El propòsit del Fòrum és incidir o promoure les polítiques públiques 
d’interès per a la joventut. L’impuls de les mateixes és una acció política 
de les administracions. Es considera oportú modificar el verb d’aquesta 
finalitat per ‘Incidir en’

X / responsables 
polítics. Minis-
teri de Joventut; 
Departaments 
Joventuts 
comunals. Fòrum 
ha d’incidir en el 
seu disseny.

Promoure la reivindicació juvenil en defensa dels interessos del col·lectiu. 
Relatiu al Posicionament / Valors / Visió 

X (Moviments i 
organitzacions 
juvenils)

Educar en participació i promoure la participació de la gent jove del 
País. 
Aquesta és una acció que clarament beneficiaria al Fòrum, en tant que 
generaria una major massa crítica i reivindicativa entre la gent jove, però 
en tot cas el Fòrum pot  promoure que s’avanci en aquesta política, no 
pas executar-la. 
És aconsellable doncs afegir una finalitat en la línia de “promoure la par-
ticipació social activa de la joventut andorrana”.

X (Institucions 
educatives, Minis-
teri de Joventut; 
Departaments 
Joventuts comu-
nals, entitats)

Funcions que no guarden relació amb el propòsit del Fòrum

Fomentar en la joventut del Principat d’Andorra el respecte entre les 
persones i els valors com la pau, la democràcia, la igualtat, la solidari-
tat, la llibertat i la tolerància, i promoure la defensa i reivindicació dels 
interessos i drets de la joventut. 
Aquests són valors i principis que per tant, caldria tenir identificats com 
a tal en un document d’identitat del Fòrum, no en l’àmbit de les finalitats. 
En aquest cas, sobre aquests valors no hi ha dubtes, ja que formen part 
de la cartera de Drets Humans.

Promoure entre la joventut d’Andorra el coneixement de la llengua, la 
cultura i la història del poble andorrà. 
Aquests són valors i principis que per tant, caldria tenir identificats com 
a tal en un document d’identitat del Fòrum, no en l’àmbit de les finalitats. 
Caldria alhora validar que el coneixement de la llengua i la història és 
una finalitat que persegueix realment el Fòrum. Al nostre entendre, no li 
correspon.

Promoure el respecte i la protecció a la natura i el medi ambient. 
Aquests són valors i principis que per tant, caldria tenir identificats com 
a tal en un document d’identitat del Fòrum, no en l’àmbit de les finalitats. 
En aquest cas, sobre aquests valors no hi ha dubtes, ja que formen part 
de la cartera de Drets Humans.

Oferir assessorament i orientació als joves, en temes que no guarden 
relació amb el propòsit del Fòrum. 
Aquesta funció allunyaria al Fòrum del seu propòsit central, trepitjant una 
competència de l’administració pública. El suport a la joventut de manera 
general, l’ha de garantir la pròpia administració, com a titular de drets.

X Adm. 
pública/Tècnics 
de joventut

Oferir suport (econòmic i tècnic) per a l’impuls de projectes per a 
joves.
Considerem que els recursos del Fòrum no han de destinar-se  al fi-
nançament de projectes que no guarden relació amb el propòsit de 
l’organització i són d’interès particular d’un grup de joves. Caldria incidir 
políticament per a que aquesta necessitat es vehiculés a través dels De-
partaments de Joventut corresponents.

X / Responsa-
bilitat pública: 
Tècnics juvenils.

Considerem que els recursos del Fòrum no han de destinar-se  al fi-
nançament de projectes que no guarden relació amb el propòsit de 
l’organització i són d’interès particular d’un grup de joves. Caldria incidir 
políticament per a que aquesta necessitat es vehiculés a través dels De-
partaments de Joventut corresponents.

X / Responsa-
bilitat pública: 
Tècnics juvenils.

ORIENTACIONS 

 » Alinear la Taula Permanent entorn el propòsit, visió i valors del Fòrum.

 » Compartir una definició de PROPÒSIT que orienti la resta 
d’actuacions.

 » Definir els valors i principis del Fòrum, que seran necessaris per 
assegurar la coherència els posicionaments futurs de l’organització.

 » Aclarir les finalitats del Fòrum en virtut del propòsit validat.

 » Modificar el marc legal i estatutari en virtut dels resultats de l’estudi.

4.3.  JOVES PARTICIPANTS:         
PERFIL, GRAU DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTATIVITAT

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » Perfil del jovent que, fins ara, ha estat vinculat al Fòrum: majoritàriament 
homes andorrans amb estudis superiors (acabats o cursant) i amb 
motivació d’implicar-se i fer coses pel país, en alguns casos des de l’esfera 
política.

 » Franja d’edat habitual: 22-28

 » Algunes veus externes al Fòrum: visió d’organisme polititzat, dificulta la 
participació d’altres perfils.

 » Falta de representativitat, s’apunten diversos motius:

 » Manca de base associativa al país que nodreix el Fòrum; 

 » Poc coneixement sobre l’organització, tant per part dels agents com 
del mateix jovent; 

 » Inexistència de cultura participativa;

 » Organisme massa burocratitzat que fa que les persones s’acabin 
cremant al participar. 
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Sobre el perfil

Existeix una visió bastant compartida sobre el perfil del jovent que, fins ara, 
ha estat vinculat al Fòrum: majoritàriament homes andorrans amb estudis 
superiors (acabats o cursant) i amb motivació d’implicar-se i fer coses pel 
país. Una gran majoria considera que, tot i existir una diversitat d’ideologies, 
ha predominat un jovent vinculat al món de la política, el que, en molts casos 
fa que altres perfils vegin un organisme polititzat al qual no es volen vincular. 
El jovent implicat històricament al Fòrum assenyala que durant una època es 
van vincular persones d’entitats i associacions amb l’objectiu únic d’accedir al 
finançament de les subvencions que s’aprovaven en assemblea, però aques-
ta vinculació no va anar més enllà dels projectes concrets presentats. També 
s’observa una major participació de majors d’edat, concretament de la franja 
de 22-28 anys. En relació amb aquesta darrera realitat, alguns tenen la per-
cepció que és a causa de que la major part del jovent (alguns parlen de per-
centatges del 80%) marxen durant els anys universitaris (de 4 a 6 anys).

Hi ha opinions també que assenyalen que actualment el Fòrum no representa 
els joves no vinculats a moviments organitzats (socials, culturals, polítics, entre 
altres).

Sobre la representativitat

Hi ha una percepció generalitzada de la manca de representativitat que ha 
tingut i té el Fòrum. El perfil concret que ha participat històricament fa que la 
veu i necessitats d’un altre tipus de jovent quedin invisibilitats. Alguns apun-
ten que els més afectats, com en altres espais de participació, són els perfils 
menys normatius.
Alguns dels motius que es posen en relleu per explicar aquesta falta de re-
presentativitat són: manca de base associativa al país que nodreix el Fòrum; 
poc coneixement de l’organització, tant per part dels agents com del mateix 
jovent; inexistència de cultura participativa; percepció esbiaixada de l’exis-
tència d’una franja d’edat (18 – 23) que marxa fora a estudiar; un organisme 
massa burocratitzat que fa que les persones s’acabin cremant al participar.

Per aprofundir en aquest indicador, hem volgut conèixer els motius per vin-
cular-s’hi i desvincular-se de les persones que han participat al fòrum, ja sigui 
com a membres de la TP com d’algun projecte o comissió concreta.

 » Motius per vincular-s’hi: 

 » Per amistats o familiars, ja sigui per petició o per compartir l’espai; per 
projectes concrets (per exemple, el de robòtica); per les oportunitats 
internacionals que ofereix, sobretot en l’àmbit de la representació;  pel 
propi Fòrum, com a projecte comú per impulsar moviments juvenils, 
conèixer les inquietuds del jovent i participar en l’elaboració de les 
polítiques de joventut; per motius personals diversos (aprendre noves 
metodologies de treball, conèixer nova gent o vincular-se a la política, 
entre altres); per la difusió del Fòrum, mitjançant esdeveniments lúdics 
o demanda de representació política.

 

 » Motius per desvincular-s’hi:

 » Per falta de temps, per motius de manca de flexibilitat laboral o 
d’incompatibilitat amb els estudis, sobretot per marxar a un altre 
país; edat, per complir 30 anys; frustració amb la burocràcia i la poca 
incidència; sensacions de desmotivació i desil·lusió;  malestar degut a 
conflictes interns, com falta d’entesa amb la TP, tensions i percepció 
d’imposició de punts de vista; per altres prioritats. 

Aquests motius per no participar coincideixen amb els que s’han trobat de 
forma generalitzada a estudis d’altres països sobre joventut i participació. Al-
gunes de les causes que se solen vincular amb aquesta realitat tenen a veure 
amb factors personals (com poden ser manca de temps o de confiança), però 
també estructurals i i socials (per exemple, falta d’oportunitats reals de parti-
cipació o el nivell socioeconòmic). Un del més destacats és l’ensenyament dins 
del sistema educatiu, que fomenta aprenentatges seqüencials que dificulten 
l’adquisició d’eines sobre participació i drets fonamentals. També existeixen 
estudis que han trobat diferències entre el nivell socioeconòmic i les formes 
de participació, trobant que un nivell socioeconòmic més baix està associat a 
la reivindicació política, mentre que un de més alt sol vincular-se al voluntariat 
(Zaldivar i González, 2020). 
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1. Si el propòsit del Fòrum és polític, és a dir, persegueix la incidència 
a les polítiques i les estructures tècniques que treballen per als joves 
d’Andorra, cal la MÀXIMA representativitat, en sentit horitzontal 
(diversitat) i vertical (trams d’edat), per tant, es fa necessari cercar 
noves fórmules per acumular la veu dels col·lectius juvenils i la seva 
participació al llarg de les diverses accions que impulsi el Fòrum.

2. Cal assegurar que arribem a connectar amb els i les joves de 15 anys. 
Per a fer-ho, es poden establir aliances amb el sistema educatiu 
reglat i explorar la possible incorporació d’aquest tram d’edat al 
Fòrum. També es poden impulsar accions dirigides a joves de  15 
anys orientades a la generació de consciència crítica (educació en 
participació) per fomentar una base de joves més implicada en el 
futur, i seria bo que puguin participar a l’assemblea quan les seves 
propostes es portin a validació. 

3. Cal assegurar major participació i més diversa de joves al Fòrum. 
Aquest objectiu reclama planificació estratègica:

 » Identificar on són els joves, com s’agrupen.

 » Identificar mecanismes d’accés als joves.

 » Disposar d’una estratègia de comunicació orientada a la seva adhesió.

 » Construir l’estratègia per assegurar el manteniment dels i les joves 
al voltant del Fòrum, tot motivant el seu interès i la seva participació 
activa, aconseguint que identifiquin l’espai com quelcom útil.

4.4.  ORGANITZACIÓ INTERNA:        
ESPAIS DE RELACIÓ, CÀRRECS I ROLS

SÍNTESI DE L’APARTAT

Sobre els espais de relació: 

Hi ha una percepció en general positiva sobre la necessitat i la funció de 
l’espai d’assemblea, però el seu funcionament no ha acabat de ser adequat 
per diversos motius:

 » Falta de quòrum.

 » Falta de representativitat. 

 » Funcionament.

Sobre els càrrecs i rols: 

Es considera que els càrrecs identificats pel marc legal són necessaris, pero 
de l’anàlisi es desprèn un gran consens sobre alguns riscos:

 » Sobresaturació

 » Falta de coneixement tècnic

 » Pèrdua de know-how

 » Sobrecàrrega de responsabilitats a l’entorn de la TP

 » Homogeneïtat de perfils a càrrecs.

 » Problemes de relleu a la TP. Possibles causes: 

 » Poca base social entorn el Fòrum.  

 » Poc atractiu i interès per formar-hi part.

 » Excés de burocràcia i funcions tècniques.

Els estatuts determinen l’existència de diversos espais de relació a través dels 
que s’articula el funcionament del Fòrum. Analitzem la definició que en fan 
d’ells els estatuts i la visió dels agents que han participat a l’estudi al respecte.

Assemblea General

1.  L’Assemblea dels Joves és l’òrgan sobirà de l’FNJA” i està formada per tots els 
joves del Principat d’Andorra.

2.  D’acord amb aquesta Llei, s’entén com a joves del Principat d’Andorra totes les 
persones, tant nacionals com estrangeres, legalment residents al Principat, amb 
edats compreses entre els 16 i els 29 anys, ambdós incloses.

3. És competència de l’Assemblea dels Joves, com a mínim:

a. L’elecció de la Taula Permanent.

b. La modificació dels estatuts, que han d’aprovar-se per majoria absoluta 
dels assistents, amb ratificació prèvia del Govern. Els estatuts han 
d’establir quines matèries poden ser modificades per majoria simple. 
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Permanent, la distribució de competències entre l’Assemblea i la Taula 
Permanent i els motius i el procediment de cessament de la Taula Permanent.

c. El cessament de la Taula Permanent. Aquest procediment ha de quedar 
establert en els estatuts de manera específica.

d. L’aprovació del pressupost anual.

4. L’Assemblea dels Joves es reuneix, com a mínim, una vegada l’any, dins els 
primers tres mesos, amb la finalitat de debatre i aprovar les propostes que 
siguin presentades pels seus membres en relació amb la joventut d’Andorra.

5.  Els acords presos per aquest òrgan s’adopten per majoria simple dels 
participants en l’Assemblea dels Joves vàlidament constituïda.

6.  L’Assemblea dels Joves es considera vàlidament constituïda quan el quòrum de 
participació és igual o superior al 0’5% dels joves que consten inscrits al cens de 
població el dia 1 de gener de l’any en qüestió.

7.  Els joves del Principat d’Andorra gaudeixen, dins de l’Assemblea, dels drets 
següents:

 » a) Assistir a totes les sessions anuals de l’Assemblea dels Joves.

 » b) Presentar i defensar, a títol personal o en representació d’un 
o diversos col·lectius, davant l’òrgan assembleari propostes 
relacionades amb la joventut d’Andorra.

 » c) Exercir el vot dins l’Assemblea dels Joves.

 » d) Ser elegits membres de la Taula Permanent.

Els estatuts de l’FNJA regulen les modalitats d’exercici dels drets esmentats.

8. Les propostes aprovades per l’Assemblea dels Joves, són presentades i 
defensades pels seus impulsors, a la Taula Permanent.

9.  L’Assemblea dels Joves legalment constituïda elegeix, entre els seus 
participants, i preferentment de forma paritària entre homes i dones, els sis 
membres per a la Taula Permanent.

Valoració sobre l’assemblea del Fòrum

Es considera que l’assemblea és l’òrgan sobirà i el que dóna sentit al Fòrum, 
ja que és un espai de representativitat de tots els i les joves. Tot i així, hi ha 
elements que no permeten que tingui un funcionament àgil i compleixi amb els 
seus objectius:

 » El quòrum: segons els estatuts, es necessita una participació que 
actualment, a data d’aquest estudi, se situa en 63 joves per a que les 
decisions que es prenguin tinguin validesa. Es considera majoritàriament 
que aquest quòrum és difícil d’assolir i posa en risc la utilitat de les 
assemblees. Històricament hi ha dificultats per assolir aquest quòrum, hi 

ha baixa participació, i en aquest sentit s’apunten algunes idees com per 
exemple, explorar mecanismes de participació telemàtica o altres fórmules 
per assegurar la màxima representativitat. 

 » Representativitat: Algunes veus opinen que l’assemblea actual no és 
representativa de la realitat juvenil del país deguda la participació d’un 
grup reduït de joves que sol repetir-se. Actualment els joves participen 
individualment, com a ciutadans i ciutadanes. Hi ha models assemblearis 
a altres països on els joves participen representant institucions juvenils o 
mixtes.

 » El funcionament: Es considera que cal una millor dinamització de 
l’espai per a fer-lo més útil i efectiu, i que hi ha processos legals com 
l’aprovació de comptes que ocupen gran part del temps de l’assemblea i 
són procediments burocràtics i poc atractius. Hi ha veus que afirmen que 
els espais d’assemblea haurien de tendir a promoure col·laboracions i 
propostes d’interès general de la joventut, més enllà d’esdevenir un espai a 
través del que es validen subvencions per a projectes concrets. En aquest 
sentit, es proposa la utilització de les comissions per a un treball més 
concret, elaborat i efectiu.

Taula Permanent

1. La Taula Permanent és l’òrgan de direcció i representació de l’FNJA.

2. La Taula Permanent està integrada per sis membres; preferentment escollits, de 
forma paritària, entre homes i dones, per l’Assemblea dels Joves. 

 » El mandat és per un període de dos anys, i es pot optar a la reelecció. Ara 
bé, en cap cas no es podrà ser elegit o reelegit si s’han complert els vint-
i-vuit anys en el moment de l’elecció. L’assoliment dels 30 anys suposa el 
cessament automàtic del càrrec exercit. 

 » Els sis membres de la Taula Permanent elegeixen, entre els seus membres, 
un president, un secretari i un tresorer.

3. La Taula Permanent es reuneix sempre que sigui convocada pel president, 
d’acord amb el que determinin els estatuts de l’FNJA.

4. Són funcions de la Taula Permanent, com a mínim, les que s’indiquen a 
continuació:

a. Dirigir la gestió de l’FNJA d’acord amb les directrius de l’Assemblea dels 
Joves.

b. Representar l’FNJA davant les administracions públiques i les entitats 
privades, nacionals i internacionals.

c. Promoure i vetllar per l’exercici de les funcions de l’FNJA.

d. Preparar les sessions de l’Assemblea dels Joves.
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social i econòmica, i el pressupost per al proper exercici.

f. Executar els acords presos per l’Assemblea dels Joves.

g. Crear i coordinar les activitats de les comissions de treball i vetllar pel 
seu bon funcionament.

h.  Acceptar i designar, a iniciativa pròpia o a demanda de les comissions 
de treball, els tècnics i els experts que hi participin o hi col·laborin.

5. La Taula Permanent queda legalment constituïda quan, amb la convocatòria 
prèvia en els termes que determinin els estatuts, hi són presents, com a mínim, 
quatre dels seus sis membres.

L’adopció d’acords requereix el vot favorable de la majoria simple dels mem-
bres de la Taula, quan tots els membres hi són presents i, com a mínim, tres 
vots en cas d’absència de més d’un membre.
La Taula Permanent també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria 
prèvia, en els termes ans esmentats si reuneix tots els membres i acorden per 
unanimitat constituir-se en sessió.

6. En el cas de no assolir el quòrum indicat en l’apartat anterior en tres 
convocatòries consecutives, la Taula Permanent cessa i convoca l’Assemblea 
dels Joves per procedir a l’elecció de la nova Taula Permanent.

L’adopció d’acords requereix el vot favorable de la majoria simple dels mem-
bres de la Taula. El vot del president és diriment. *La valoració de la Taula 
Permanent es realitza a l’apartat de Càrrecs i rols.

Comissions

1. Les comissions de treball són els òrgans per mitjà dels quals l’FNJA organitza el 
seu funcionament en les fases preliminars.

2. A l’efecte de desenvolupar les funcions de l’FNJA, la Taula Permanent crea les 
comissions de treball en els termes que determinin els estatuts.

3. Les comissions de treball tenen un responsable de Comissió, elegit entre els 
seus membres. És l’interlocutor entre la Taula Permanent i la Comissió. Presenta 
davant la Taula Permanent i l’Assemblea dels Joves, si escau, els resultats dels 
treballs de la Comissió, ja siguin projectes, propostes, resolucions o conclusions.

4. Poden participar en les comissions de treball, amb veu però sense vot, 
assessors, tècnics i/o persones expertes en les matèries objecte de treball 
d’acord amb el procediment previst en l’article anterior.

Valoracions sobre les comissions 

Les comissions són l’espai més desconegut dins del Fòrum. La major part de perso-
nes que han estat implicades, no han opinat sobre aquest espai. Alguns han valorat 

positivament la feina realitzada per la Comissió de Règim Intern, i han destacat la 
necessitat de tenir més espais com aquest, operatius i amb objectius concrets.

4.4.1. CÀRRECS I ROLS

President del Fòrum i de la TP

 » El president de la Taula permanent assumeix la presidència de l’Assemblea 
dels Joves i esdevé, en conseqüència, el president de Fòrum, amb les 
funcions que li són pròpies segons aquests Estatuts. També són funcions 
del president de la Taula permanent:

a. Convocar, presidir i moderar les reunions de la Taula permanent.

b. Exposar davant l’Assemblea dels Joves l’informe anual de la gestió 
social i econòmica i el pressupost per a l’exercici següent.

c. Efectuar conjuntament amb el tresorer pagaments per quanties 
superiors a 1.000 euros.

d. Donar el vistiplau a les actes i les certificacions de l’FNJA.

e. Representar la Taula permanent i, en conseqüència, l’FNJA.

f. Adoptar les mesures que consideri de caràcter urgent per al bon govern, 
règim i administració de l’FNJA,tot i que les ha de ratificar a la Taula 
permanent en la reunió més immediata.

g. Efectuar el vot decisiu en cas d’empat en els òrgans que presideix.

Secretari/a del Fòrum i la Taula Permanent

 » Funcions del secretari de la Taula permanent:

a. Aixecar acta de les reunions de la Taula permanent i emetre els 
certificats d’acta corresponents, amb el vistiplau del president.

b. Transcriure en el llibre d’actes de la Taula permanent les actes de les 
seves reunions.

c. Custodiar el llibre d’actes de la Taula permanent.

Tresorer/a de la Taula permanent

 » Són funcions del tresorer les següents:

a. Custodiar els recursos econòmics de l’FNJA i la documentació que 
s’origini per raó de la seva gestió econòmica.

b. Supervisar la comptabilitat de l’FNJA.

c. Efectuar la gestió de cobraments i pagaments de l’FNJA que no superin 
els 1.000 euros. Per a qualsevol pagament es requereix la signatura 
del president de l’FNJA o la del tresorer, més la d’un altre membre de la 



Fets de joves61Estudi: Fòrum Nacional
de la Joventut d’Andorra

Taula permanent.

d. Informar la Taula permanent trimestralment, o sempre que li ho 
requereixi, de la situació econòmica de l’FNJA.

Vocals de la Taula permanent

 » Les funcions dels vocals, que són:

a. Vetllar pel bon funcionament de les reunions de la Taula permanent.

b. Assistir els càrrecs electes de la Taula permanent en el 
desenvolupament de les seves funcions.

Valoració dels càrrecs i rols

 » Funcions/funcionament

L’estructura de càrrecs és necessària per al correcte desenvolupament del 
Fòrum, però hi ha tasques que per la seva càrrega administrativa i burocràtica 
resulten feixugues pels membres de la TP, especialment les que fan referència 
a la gestió econòmica. 

Alhora, la dinàmica rotacional dels membres de la TP, amb eleccions cada 2 
anys, els situa permanentment en un procés d’aprenentatge que culmina a 
finals de mandat. Això fa que les seves funcions mai acabin d’assentar-se i 
tenir continuïtat, i es dedica molt temps al traspàs entre membres, generant un 
òrgan sovint poc eficient i poc capaç de mantenir el seu know-how.

Per aquest motiu, moltes veus, tant de dins com de fora del Fòrum, valoren la 
necessitat d’un cos tècnic que pugui garantir la gestió administrativa i allibe-
rar els càrrecs d’aquesta tasca. Com veurem posteriorment, aquest cos tècnic 
també pot garantir el desplegament del pla estratègic de l’organització.

 » Representativitat i Rol

Al llarg de la història del Fòrum, trobem TPs amb perfils i posicionaments 
diferents, però en tots els casos, es considera que sempre ha tingut un pes 
excessiu, probablement per la poca funcionalitat de les assemblees. En una 
primera etapa, es considera majoritàriament que existia una TP centralitzadora 
i amb certs interessos i vincles polítics, que li restava neutralitat i autonomia, i 
amb un paper molt fort i present de la presidència. 

Actualment es considera que la TP està allunyada d’interessos partidistes 
però continua tenint molt pes. Es considera interessant que s’avanci en el 
desplegament dels espais de relació del Fòrum (assemblea, comissions) 

amb major participació, per tal d’anar socialitzant la presa de decisions, que 
actualment a causa de la baixa participació i falta de quòrum recau en excés 
a la TP.

Sobre la posició del Fòrum respecte Govern, hi ha unanimitat en opinar que 
és l’adequada: un organisme impulsat per Govern, amb el seu reconeixement 
institucional i dotació pressupostària, però amb plena autonomia de 
funcionament. Es considera que actualment les dues parts, Fòrum i Govern, 
ho entenen així i ho respecten.

ORIENTACIONS:

L’actual sistema organitzatiu, per si sol, no respon als models relacionals del 
col·lectiu juvenil. Creiem que hi ha mecanismes més enllà de l’assemblea 
per fer participar del Fòrum el món associatiu juvenil: el paper de la TP i/o 
cos tècnic ha de garantir, entre assemblees, la dinamització de processos 
orientats a assolir els objectius que es validen a les mateixes.

 » ASSEMBLEA

 » Pensem en mantenir el model de representativitat individual, i que 
amb l’impuls d’una estratègia de major adhesió, de manera natural 
acabarà augmentant la participació a l’assemblea. Cal tenir present 
que en el futur, si aconseguim que augmenti la base d’associacions 
juvenils, aquesta perspectiva pugui canviar.

 » TAULA PERMANENT

 » Convé ajustar les funcions i el rol dels membres de la TP, en el marc de 
l’estudi i les orientacions que s’acabin aplicant. 

 » Augmentar el gruix de la base social de joves al voltant del Fòrum i 
fer-lo útil per als seus interessos i motivacions.

 » Aparició d’un cos tècnic que descarregui.

 » Definir amb claredat el rol dels càrrecs per facilitar la selecció més 
adequada de manera natural.

 » Entre períodes electorals del Fòrum, assegurar la continuïtat de part 
de la TP i per tant, del coneixement acumulat fins al moment de la 
rotació de membres.

 » Canviar la duració dels mandats fins als 3 o 4 anys. Per la consolidació, 
i per descarregar l’assemblea de burocràcia electoral any sí, any no.
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4.5.  MARC ESTRATÈGIC:         
LÍNIES ESTRATÈGIQUES, PROJECTES I ACCIONS

SÍNTESI DE L’APARTAT

Manca de planificació estratègica amb diverses conseqüències:

 » L’impuls de propostes o activitats sovint allunyades de la missió del Fòrum 
o bé amb manca de relat i marc estratègic.

 » L’ús poc eficient dels recursos econòmics del Fòrum.

 » Pèrdua d’oportunitats de generar més espais de col·laboració entre la gent 
jove i amb govern, i un major treball en xarxa.

Sobre la visió estratègica del Fòrum

Diverses veus coincideixen en el fet que manca planificació estratègica al 
Fòrum i certs sistemes de control de qualitat (indicadors, resultats) que per-
metin verificar que allò que es fa està en coherència amb el propòsit de l’orga-
nisme.

S’assenyalen diverses conseqüències a aquesta manca de planificació 
estratègica:

L’impuls de propostes o activitats sovint allunyades de la mis-
sió del Fòrum o bé amb manca de relat i marc estratègic.

 » Al llarg d’aquests anys el Fòrum ha realitzat diverses activitats de 
diferents àmbits: activitats lúdiques, reflexives, de representació 
internacional, de suport (econòmic i tècnic) a activitats de joves o de 
comunicació. Tota aquesta diversitat d’activitats s’ha realitzat al marge 
d’un marc estratègic que les doti de sentit i permeti alhora identificar si 
estan en coherència amb el propòsit i els objectius del Fòrum. 

 » La falta de sentit estratègic i per tant, d’una dinamització adequada dels 
espais d’assemblea.

L’ús poc eficient dels recursos econòmics del Fòrum:

 » La falta de contingut derivat d’una correcta planificació estratègica, 
provoca que no es gastin tots els recursos econòmics dels que 

disposa al pressupost anual el Fòrum. Aquest fet, repetit en el temps, 
ha propiciat una dinàmica de repartiment de recursos a projectes 
juvenils en forma de subvenció. Algunes veus qüestionen que aquesta 
sigui una funció del Fòrum i pensen que el Fòrum hauria d’impulsar 
col·laboracions entre diversos joves més que finançar projectes de grups 
concrets.

 » Pèrdua d’oportunitats de generar més espais de col·laboració entre la 
gent jove i amb govern, i un major treball en xarxa.

ORIENTACIONS:

Es fa imprescindible dotar l’organització d’estratègia. Recomanem l’elaboració 
d’un pla estratègic a 4 anys, i d’un pla anual associat, que permeti a la TP 
dirigir el Fòrum cap als seus objectius i propòsit.

L’estratègia té diversos nivells de participació que cal tenir clars:

 » S’ha de dissenyar  amb les aportacions dels i les joves

 » Ha d’estar compartida i validada a l’assemblea

 » Ha de comptar amb el seguiment i l’execució de la TP, i en el seu 
defecte, per delegació, en un cos tècnic. 

La planificació estratègica revisa vàries dimensions, a més de l’acció del 
Fòrum: ha d’ajudar també a tenir visió sobre les aliances, l’economia i la 
gestió interna.

De manera immediata, l’estudi aportarà un pla operatiu a curt termini que 
ha de servir per culminar els diversos reptes que cal assolir per posicionar el 
Fòrum en la direcció adequada per avançar de manera exitosa i sostenible. 
Un dels objectius d’aquest pla operatiu serà dissenyar durant aquest any el 
Pla estratègic a 4 anys per 2022-2026

Sobre les accions que fins ara ha estat duent a terme el Fòrum (finançament 
del projecte robòtica, barbacoa de germanor, etc.) caldrà esperar a tenir 
definida l’estratègia, per veure si són o no oportunes i contribueixen al 
propòsit. En general, l’estratègia impulsarà dos tipus d’accions:

 » Accions orientades al propòsit. (participar a taules, fomentar 
participació, etc.)

 » Accions orientades a la seva sostenibilitat (recerca de recursos, 
generació de base social, entre altres).



Fets de joves65Estudi: Fòrum Nacional
de la Joventut d’Andorra

4.6.  COMUNICACIÓ. 

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » El Fòrum és un gran desconegut. 

 » Els que saben que existeixen, no saben explicar quin propòsit té i/o què pot 
fer per ells o que poden fer amb ell.

Hi ha dues idees força contrastades i compartides per la gran majoria de per-
sones participants de la investigació:

1. El Fòrum és un gran desconegut, especialment entre la gent jove, però també en 
diversos sectors de l’administració local. A l’enquesta realitzada al jovent, 115 
no saben com es pot accedir al Fòrum i 103 no coneixen com funciona (de les 
251 respostes). 

Coneixes el Fòrum? Enquesta al jovent

2. Els que saben que existeixen, no saben explicar quin propòsit té i/o què pot 
fer per ells o que poden fer amb ell. La major part de persones entrevistades 
(no implicades en el Fòrum) desconeixien la definició, finalitat i actuacions del 
Fòrum.

Causes de la desinformació:

1. Desconeixement i desinformació en l’entorn educatiu: escoles, instituts.

2. Falta d’eines i estratègies de comunicació del Fòrum.

3. Falta d’un relat que permeti comunicar el Fòrum àgilment i clarament: dispersió 
del propòsit i les accions.

4. Falta de transmissió entre la gent jove, degut a la homogeneïtat del perfil de 
joves que hi participa.

5. Falta de connexió del Fòrum amb la xarxa d’entitats, recursos i agents juvenils 
d’Andorra.

A la pregunta “com consideres que es podria millorar la comunicació del 
Fòrum?”, les persones que estan o han estat vinculades contesten:

 » Activitats amb altres agents (associacions, centres educatius, etc).

 » Creació de comissions específiques per àrees. 

 » Vinculant a activistes i moviments socials.

 » Proximitat amb altres agents (per exemple, es destaca els Punts Joves). 

 » Explicar què és el Fòrum en diferents espais.

 » Més reivindicació i campanyes concretes. 

 » Creació d’un newsletter o algun contingut digital.

 » Més presència a xarxes socials. 

Sí

Em sona

No
29,5%

34,3%

36,3%
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ORIENTACIONS:

Es fa imprescindible augmentar el grau de coneixement del Fòrum al país 
en tots els àmbits: polític, tècnic i ciutadà. Una bona política de comunicació 
reclama un cos tècnic i/o recursos alliberats anualment destinats a la mateixa. 
Aquesta política haurà de contemplar:

 » La identificació dels agents andorrans amb alta capacitat d’arribar a joves. 
(centres educatius, Carnet Jove, associacions, etc.). En aquesta línia, es 
poden plantejar campanyes conjuntes amb agents o persones amb elevada 
incidència. 

 » La identificació dels missatges i la intenció. La construcció d’un relat sòlid 
i compartit al voltant del Fòrum capaç de generar adhesió a través d’un 
llenguatge planer, clar i que motivi i desperti l’interès dels i les joves a 
implicar-se al Fòrum.

 » L’elaboració d’una estratègia que identifiqui les millors vies per arribar a la 
gent jove, en forma de Pla de Comunicació.

4.7. RECURSOS DEL FÒRUM

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » Hi ha consens entorn la necessitat d’un cos tècnic del Fòrum. 
Aquest pot tenir diverses formes, però des del Fòrum es destaca 
l’oportunitat d’equiparar-se amb altres Consells Nacionals a través de la 
professionalització mitjançant una figura de Direcció.

 » Es valora que des de l’administració pública es pugui oferir suport al 
Fòrum en aportant infraestructura, o altres recursos no econòmics que 
facilitin la seva tasca.

 » Hi ha diverses opinions que creuen que la gestió econòmica ha d’estar 
al servei del propòsit del Fòrum, i per tant, vinculada a la planificació 
estratègica del mateix.

 » Es valora la possibilitat que s’explorin altres fonts de finançament privat, 
sempre que la base que dóna l’estructura al Fòrum estigui coberta per 
l’administració pública. 

D’una banda, parlant de recursos humans, existeix bastant consens en la 
necessitat de tecnificació del Fòrum, per tal de disposar de coneixements 
específics pel seu desenvolupament i d’una continuïtat en la planificació 
estratègica. En aquest sentit, alguns plantegen la necessitat de l’existència de 
la figura  de Direcció del Fòrum, per equiparar-se a altres organismes similars, 
i altres destaquen que seria òptim disposar d’un cos tècnic, com el d’altres 
Consells Nacionals (Catalunya, País Basc o Conseil Jeunesse Provincial, entre 
altres), que pugui tirar endavant, amb coneixements sobre participació i 
joventut, les decisions polítiques de la TP i l’Assemblea. Es comenta també, per 
part d’alguns dels agents, que seria convenient que la llei del Fòrum contempli 
aquesta tecnificació.

D’altra banda, si ens centrem en els recursos econòmics, trobem divergència 
de visions. Hi ha qui considera que els recursos actuals dels quals disposa 
el Fòrum són suficients i, en tot cas, si necessita finançament per projectes 
concrets podria trobar altres fonts de finançaments. En contraposició, altres 
consideren que els recursos actuals haurien de ser superiors per garantir una 
estructura sòlida que pugui tirar endavant un projecte de Fòrum que funcioni, 
tot i que hauria d’estar vinculada als objectius estratègics que tingui aquest. En 
aquesta línia, alguns concreten que potser es podria combinar el finançament 
públic per dotar l’estructura mínima pel correcte funcionament del Fòrum, i 
altres vies (subvencions, fons privat, projectes europeus, entre altres) per 
accions concretes que es vulguin desenvolupar.
 
Per últim, més enllà dels recursos econòmics, es parla de tots aquells recursos 
que puguin facilitar el desenvolupament correcte del Fòrum, com són un 
equipament físic de qualitat o assessorament concret ( jurídic, administratiu, 
...). En aquest sentit, algunes persones assenyalen la necessitat d’un major 
suport de l’administració, per tal de assentar unes bases. 

ORIENTACIONS:

Considerem imprescindible que sigui quina sigui la dotació de recursos que 
el Fòrum tingui en el futur, aquests estiguin orientats a una doble finalitat: la 
sostenibilitat de l’organització i la consecució del propòsit. 

Per a garantir-ho, la planificació estratègica és fonamental, i els recursos han 
d’estar lligats a la mateixa.
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4.8. RELACIÓ AMB L’ENTORN: ALIANCES 

SÍNTESI DE L’APARTAT

 » No hi ha suficient comunicació amb l’administració pública, a tots els 
nivells que convindria. (Govern, Consell General i Comuns). 

 » La relació amb Govern es concentra al Ministeri i l’Àrea de Joventut, i no és 
prou  transversal amb altres àrees/departaments//ministeris que promouen 
polítiques juvenils.

 » La relació amb Comuns no és suficient, i esdevé estratègica per a 
l’aterratge del Fòrum a la gent jove en un futur.

 » La connexió amb el teixit associatiu i el sector social pot avançar més.

La llei 1341414 estableix el model de relació del Fòrum amb el Govern d’Andorra:

 » 1. L’FNJA es relaciona amb el Govern per mitjà del ministeri competent 
en matèria de joventut. Tota demanda d’informació que l’FNJA necessiti 
del Govern es tramita mitjançant aquest mateix ministeri.

 » 2. El ministeri competent en matèria de joventut ha de mantenir 
reunions semestrals amb els representants de la Taula Permanent 
per ser informat dels acords presos per l’FNJA, així com per proposar 
accions que puguin ser d’interès comú.

 » 3. Durant el primer trimestre de cada any natural la Taula Permanent 
ha de presentar els comptes de l’entitat amb l’aprovació prèvia de 
l’Assemblea de Joves davant el ministeri competent en joventut. 
Aquesta obligació no eximeix de les obligacions a les quals l’entitat està 
sotmesa en el marc de la Llei de les finances públiques.

 » 4. En cas que la Taula Permanent no assoleixi el quòrum indicat en 
l’article 6.5 en tres convocatòries consecutives i l’Assemblea de Joves no 
procedeixi a l’elecció de la nova Taula Permanent, el Govern, mitjançant 
el ministeri competent en joventut, podrà adoptar les accions oportunes 
amb la finalitat d’encetar l’elecció dels nous càrrecs de la Taula 
Permanent i promoure la continuïtat de l’FNJA.

En general, existeix la percepció que s’han d’establir millor els canals de con-
tacte amb Govern, el Consell General i els Comuns. Alguns proposen poder 
comptar amb persones de referència, un traspàs d’informació constant i reu-
nions periòdiques.

Sobre la relació amb Govern
Actualment, la TP del Fòrum expressa que té relació sobretot amb la part tèc-
nica del Departament de Joventut de Govern, per dubtes o consultes puntuals, 
i amb el Ministeri d’Exteriors, per representacions concretes en matèria de jo-
ventut. Les persones vinculades actual i històricament al Fòrum expressen que 
s’hauria de millorar la relació amb Govern, però és complicat perquè es creu 
que s’hauria de apostar més per la Joventut al país, dotant de recursos tant al 
Fòrum com al propi Departament de Joventut, per tal que la relació sigui d’uti-
litat per les dues parts. S’expressa la necessitat que la relació del Fòrum sigui 
amb tots els ministeris/departaments que despleguin polítiques i programes 
que afecten a la joventut, ja que és un àmbit transversal. 

Es valora molt positivament la resposta del Departament en moments en els 
que el Fòrum ha tingut problemes, però es considera que no ha sigut suficient 
i que hauria d’haver una aposta política ferma en matèria de joventut. Altres 
agents consideren que, des de fora, es percep que no van a l’una. 
 
Existeix acord entre els diferents actors sobre el paper de Govern, que ha de 
ser el d’oferir suport i no fiscalitzar al Fòrum. Es valora que fins al moment això 
sempre ha estat així.

Sobre la relació amb els Comuns
Per les dues parts (Comuns i persones vinculades al Fòrum) existeix la sen-
sació d’una relació més puntual per projectes concrets. No hi ha coneixement 
mutu i s’hauria d’establir canals de comunicació periòdics amb els Comuns 
(tant a nivell polític com tècnic). Es podria, també, informar de les accions que 
es van desenvolupant, tenir presència en les que realitzen des dels recursos 
parroquials i, inclús, fer accions conjuntes, a partir del que pot aportar cadas-
cú. Es considera que el Fòrum s’hauria d’apropar més als Comuns, i sobretot, 
als equipaments juvenils que existeixen. Alhora, molts actors consideren que 
el Fòrum hauria de participar també de les polítiques públiques locals i els 
possibles plans locals de joventut. 

Altres qüestions sobre les aliances
 
La major part d’agents amb els que s’ha parlat esperen més relació i col·labo-
ració amb el Fòrum. 
 
Algunes de les idees que han sortit per millorar la vinculació amb entitats i 
associacions, són: 

1. Fomentar la participació del jovent dins de les entitats i associacions, donar les 
eines per implicar-se en la gestió de les entitats i recursos als que assisteixen.

2. Tenir representació de les associacions i entitats al Fòrum. 

3. Suport per part del Fòrum de les reivindicacions de les associacions, per anar 
amb més força. 
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Espais de representació

S’han detectat diversos espais nacionals i internacionals en els quals es con-
sidera imprescindible la participació del Fòrum, com a representació de la veu 
del jovent: 

És important que la representació en aquests i altres espais sigui sempre vin-
culant, incloent al Fòrum en els espais on es prenen les decisions, per tal de 
no generar desafecció i promoure una participació real (per més informació, 
es pot consultar l’apartat de Participació del marc teòric i les referències que 
acompanyen al mateix). 

Això també és un aspecte que s’està remarcant com a prioritari a les polítiques 
europees quan s’exposen les claus d’èxit en matèria de participació juvenil i re-
presentació institucional (European Youth Forum, 2020; Consell d’Europa, 2020).

Comissions de Joventut locals
Plans locals

European Youth Forum

Advisory Council on Youth
(CCJ - Consell d’Europa) 

Network on Youth and Global Citizenship 
(Consell d’Europa)

Projecte Representants de la Joventut a les 
Nacions Unides (ONU).

Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència

Taula de Joventut:
Taula Permanent
Taula de coordinació (representació actual)
Promojove

Altres comissions i taules per plans nacionals 
sobre temàtiques que afectin als joves

Coordinació amb Comissió Legislativa 
d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports 
(Consell General)

Parroquial

Internacional

Nacional

ORIENTACIONS:

Les aliances esdevenen clau per a assolir els objectius del Fòrum, deguda la 
necessitat de relacionar-se i dialogar amb múltiples agents al voltant de la 
joventut Andorrana. En aquest sentit, pensem convenient que:

 » Es realitzi un mapa d’actors (institucions, recursos, càrrecs) clau pel Fòrum 
i es vinculi amb l’estratègia esperada, tot identificant el resultat esperat de 
cada relació, les persones implicades, i la planificació vinculada a resultats.

 » Es realitzi un mapa d’espais andorrans, de caràcter civil, tècnic i polític, als 
que el Fòrum haurà de tenir presència, i l’estratègia esperada a cadascun 
d’ells.

 » Que el Fòrum tingui representativitat en aquells espais on es prenen 
decisions, i no només en els consultius. 

Tota aquesta estratègia de relació s’ha d’aterrar en un Pla d’Aliances del 
Fòrum.
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Per acabar

D

5. CONCLUSIONS          I 
LINIES ESTRATÈGIQUES

El conjunt de l’estudi ens demostra que la petició d’endegar un procés de reflexió 
entorn el funcionament del Fòrum ha estat del tot encertada per, fonamentalment, 
dos motius.

El primer, la vigència de l’organització. Al llarg de tot el procés d’investigació hem 
pogut dialogar amb molts agents de la dimensió política, tècnica i ciutadana d’Andorra. 
Tots ells refermen la importància que té el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra 
per al país, principalment perquè no hi ha una massa social i associativa crítica capaç 
de representar els interessos dels i les joves d’Andorra i, per tant, es fa necessari 
disposar per llei d’un organisme que aglutini aquesta veu i incideixi amb vocació 
transformadora a les polítiques, nacionals i locals, que impacten al col·lectiu juvenil.

En segon lloc, un model de funcionament potencialment millorable. Després de més 
de 14 anys, observem que el Fòrum no és encara un organisme suficientment conegut 
i reconegut pel col·lectiu juvenil com  per esdevenir un mecanisme de representativitat 
de la seva veu i les seves idees, i està mancat d’un model organitzatiu rigorós i enfocat 
a la consecució del seu propòsit.

Si haguéssim  de sintetitzar els resultats de l’estudi en 7 idees 
força, podríem dir que es necessita:

Com a conclusió, hem elaborat una proposta de Pla Estratègic pel canvi del Fòrum que 
identifica les línies estratègiques, objectius i accions necessàries a desplegar per començar a 
produir el canvi que el Fòrum necessita, i situar-lo en disposició d’avançar i millorar en el futur:

01
Definir la seva identitat, 
assumir el seu propòsit 
i concentrar les seves 
funcions.

02
Disposar de visió 
estratègica i identificar 
les causes i reptes de la 
joventut en les que s’ha 
de focalitzar.

03
Ser àmpliament conegut 
i reconegut, especialment 
entre el sector de gent 
jove del país.

04
Repensar i agilitzar els 
mecanismes de relació 
amb els i les joves, i en 
conseqüència els de 
representativitat als 
espais de decisió.

05
Dissenyar un pla
d’aliances que mapegi els 
actors i espais clau i en 
defineixi l’estratègia
a cada sector.

06
Suport tècnic que ajudi 
a la TP a desenvolupar 
l’estratègia definida.

07
Reformular els seus 
estatuts i la seva llei per 
encabir tots els canvis 
necessaris per a la seva 
millora, identificats als 
anteriors punts.
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 » Redefinir la Llei del Fòrum

 » Redefinir els estatuts

 » Actualitzar el document d’identitat ‘ADN Fòrum’ 
(Missió, visió i valors)

 » Dissenyar i implementar el nou model de votació/
participació i representativitat als espais d’assemblea 
del Fòrum.

 » Redefinir el perfil, rol i funcions dels càrrecs de la Taula 
Permanent

 » Dissenyar el perfil , rol i funcions del cos tècnic del 
Fòrum.

 » Definir i abastir al Fòrum dels recursos logístics i 
materials necessaris.

 » Definir les necessitats econòmiques del Fòrum en 
relació a l’estratègia plantejada i el seu nou model.

Línia estratègica 

Actualitzar el marc 
ideològic i legal

Objectius:

Línia estratègica 

Reforçar 
l’organització 
interna

Objectius:

1

2

Línies estratègiques del Pla Estratègic pel 
canvi del Fòrum

 » Definir els elements clau de relat que inclourà el Pla 
de Comunicació

 » Elaborar el Pla de Comunicació

 » Promoure el coneixement del Fòrum en base a 
l’estratègia definida al Pla de Comunicació.

 » Definir el marc d’actuació del Fòrum

 » Mapejar els diversos espais d’oportunitat per a 
vincular el Fòrum amb el jovent d’Andorra

 » Identificar els temes estratègics en l’àmbit de 
joventut (nacional i internacional) sobre els que 
articular l’acció del Fòrum.

 » Construir el Pla Estratègic 2022-2025

 » Dissenyar un pla d’aliances que inclogui la relació 
del Fòrum amb actors, espais i l’estratègia esperada

 » Coordinar-se amb els actors clau amb l’objectiu de 
socialitzar el nou model de Fòrum

 » Participar als espais de relació identificats amb 
l’objectiu de donar a conèixer el Fòrum i socialitzar el 
sentit de la seva presència i de la seva missió

Línia estratègica 

Assegurar el 
coneixement del 
Fòrum a Andorra

Objectius:

Línia estratègica 

Definir un marc 
estratègic i d’acció

Objectius:

Línia estratègica 

Definir i millorar  
les aliances clau  
del Fòrum

Objectius:

4

5

3

Creiem que pot ser de molta utilitat que el Fòrum destini recursos i 
temps a implementar el ‘pla estratègic pel canvi del Fòrum’ a partir 
de l’acompanyament d’una organització experta, que monitoritzi 
i ajudi a aterrar a la pràctica les diverses orientacions i accions 
identificades. Els processos de transició acompanyats d’una 
visió experta, esdevenen excel·lents oportunitats d’aprenentatge 
per a les persones que lideren organitzacions, en aquest cas el 
Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, i ajuden a interioritzar 
les mecàniques i estratègies que en el futur caldrà continuar tenir 
presents per fer sostenible les millores identificades.

Volem agrair, finalment, la bona predisposició de totes les persones que han 
participat a aquest estudi per les seves ganes d’aportar i millorar la realitat 
andorrana.

I especialment, agraïm l’impuls, la tenacitat i la bona feina feta per la Taula 
Permanent en aquest període de reflexió pel canvi. Sense la seva visió 
transformadores quals aquesta transformació no podrà convertir-se en una 
realitat.
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Annex 1

Exposició de motius
Des de la Taula Permanent del Fòrum de la Joventut ens trobem en una situació de bloqueig 
per diverses raons. Creiem que el Fòrum ha anat eludint una sèrie de problemes amb pegats 
que tard o d’hora han destapat altres problemàtiques. Amb l’experiència adquirida aquests 
anys, volem encarar una reestructuració profunda però som conscients que tenim una manca 
de preparació tècnica per fer-ho en condicions. Per aquest motiu, vam encomanar un estudi 
de funcionalitat de l’organització que pogués encaminar el Fòrum cap a una organització 
dinàmica, participativa i inclusiva.

Presentació del Fòrum
El Fòrum de la Joventut és una associació que es regeix per una llei pròpia de 2014. L’objectiu 
del Fòrum és fomentar entre la joventut d’Andorra la participació social i política promovent 
les relacions entre organitzacions juvenils tant nacionals com internacionals i defensant les 
inquietuds dels joves davant els òrgans de govern.

Els membres del Fòrum són tots els joves andorrans o residents que tinguin entre 16 i 29 anys. 
En els últims anys, això s’ha traduït en uns 11.000 membres aproximadament. En la mateixa 
llei, s’especifica una dotació governamental anual mínima de 3 € per cada membre fent un 
pressupost anual d’uns 33.000 €. Per gestionar l’activitat i el pressupost, el Fòrum consta de 
dos òrgans decisors, l’Assemblea i la Taula Permanent, i un de treball, les comissions.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’associació. Ha de reunir un quòrum de 0,5% dels membres 
(al voltant de 55 joves) i s’ha de reunir, per llei, una vegada obligatòriament en els 3 primers 
mesos de l’any per tancar els comptes de l’any anterior i, per transparència i en el cas òptim, 
una segona vegada per aprovar els pressupostos de l’any següent. Ara mateix hem realitzat 
dues assemblees seguides sense quòrum i les anteriors normalment s’assolien amb vots 
delegats, que per nosaltres són contraris a la participació.

La Taula Permanent és l’òrgan de direcció i representació de l’associació. Està formada per sis 
membres escollits en votació durant una Assemblea. El mandat dura dos anys i es pot presentar 
a la reelecció. Hi ha tres càrrecs, president, tresorer i secretari: els dos primers gestionen els 
comptes del Fòrum amb l’aprovació dels altres membres escollits en les reunions escaients. 
Les finances del Fòrum estan regulades per la llei de finançament públic i aquesta és la tasca 
que més temps i coneixement pren, i que no té el personal voluntari de la Taula Permanent.

Les comissions serveixen per preparar projectes i desenvolupar les tasques preliminars a 
la realització d’activitats, assemblees, etc. Són creades per la Taula Permanent i cada una 
està presidida per un membre de la Taula Permanent. Fins ara, hem utilitzat una estructura 
molt oberta en què els membres estan poc subjectes a obligacions o restriccions perquè hem 
observat que hi ha molt moviment de persones.

La primera assemblea es va realitzar l’abril del 2015 i es va constituir la primera Taula 
Permanent. Des de llavors hi ha hagut dues eleccions més i en total 18 persones diferents han 
estat membres de la Taula Permanent. En les diferents accions del Fòrum, han intervingut de 
forma activa però irregular més de 60 persones. En aquest temps, hem portat delegacions a 
l’estranger, hem participat en redactats de llei, hem impulsat accions socials i hem ajudat a la 
creació de noves associacions juvenils. Així i tot, el bloqueig actual no és un fet puntual i és 
conseqüència de les grans exigències de la llei i que, fins ara, s’han hagut de passar per alt 
o amb estratègies que suposen una dificultat i una pressió afegida pels membres del Fòrum.

Expectatives de l’estudi
Amb la ferma determinació d’acabar amb aquest estancament i aconseguir una organització 
capaç d’empoderar els joves, busquem un estudi que analitzi l’estat actual de l’organització 
(en quant a mètodes de treball utilitzats, els membres que hi ha, els espais de què disposa…) i 
veure quines implicacions té i marcar un full de ruta que permeti un funcionament correcte 
del Fòrum d’acord amb els seus objectius. En la cerca d’entitats anàlogues al Fòrum, hem 
constatat una carència lligada a la formalització i implementació de l’associació en els seus 
inicis: l’estructura actual del Fòrum no ha derivat de la realitat social del país ni hi ha hagut 

les indicacions tècniques necessàries. Creiem que en l’estudi s’ha de fer especial incís en un 
seguit de característiques estructurals tan pròpies del Fòrum com de l’administració pública: 
el perfil i la participació dels membres, l’assessorament tècnic necessari, el desenvolupament
de les activitats, com es duu a terme la presa de decisions i quins canals de
comunicació cal establir.

Primer, creiem important analitzar la composició dels òrgans del Fòrum. Ara mateix, tots 
els joves residents de 16 a 29 anys formen part de l’Assemblea. Volem saber si l’edat és 
l’adequada; si s’han de diferenciar els joves segons vulguin implicar-se més o menys; incentius 
pels membres de la Taula Permanent; si l’estructura de la Taula Permanent és l’adequada, etc.

Actualment, el Fòrum disposa d’un local que pot acollir reunions però no pot fer esdeveniments 
de més de 20 persones. Relatiu a les activitats desenvolupades pel Fòrum, cal demanar en 
quins espais han de tenir lloc; si es necessita un espai fix; la centralització o descentralització 
de l’organització...

Pel caràcter voluntari i lliure de l’associació, és menester un assessorament tècnic que tingui 
experiència en iniciatives participatives juvenils i que aporti una visió objectiva de la comunitat 
jove. S’ha de plasmar aquest assessorament en com establir contacte amb les associacions 
del país; anàlisi crítica del context familiar, laboral i d’oci en què es troben els joves; redefinir 
les dinàmiques de treball internes del Fòrum; i empoderar els membres que desenvolupen les 
tasques diàries de l’associació. Volem saber com dur a terme aquest assessorament: si ha de 
ser de forma temporal en ocasions puntuals; si ha de ser una persona contractada pel Fòrum 
o un servei extern; quantes persones es necessiten, etc.

Per la natura del Fòrum, el contacte amb el Govern i altres institucions és continu i ara mateix 
no hi ha un protocol establert sobre com desenvolupar moltes de les tasques: 
gestionar la subvenció, fer el control financer, informar sobre el Fòrum, etc. Hem d’esbrinar 
quines són les formes més eficients de relació amb l’administració pública: si és millor agafar 
un tècnic que centralitzi tots els assumptes dins de l’administració; si és millor designar un 
responsable per departament o àrea; si s’han de modificar els requisits exigits; si s’ha de donar 
més recursos per treure càrrega burocràtica, etc.

El Fòrum no ha assolit encara una posició consolidada dins de la societat andorrana, ja que no 
hi ha mitjans per a donar visibilitat als membres més joves. Una organització política i social de 
l’ordre del Fòrum en els seus inicis no atreu l’interès dels joves no adults. Hem observat que les 
accions del Fòrum queden lluny de les preocupacions d’aquests joves tot i que en realitat, una 
vegada tenen l’oportunitat d’integrar l’activitat de l’associació, van en consonància amb les 
seves inquietuds. Voldríem indagar en fórmules per conscienciar i convèncer els més joves 
d’integrar el Fòrum.

Molts membres del Fòrum resideixen llargues estades a l’estranger per formació o ocupació 
laboral, fet que dificulta l’assistència presencial a les assemblees i reunions de l’associació. 
Amb el desenvolupament de la tecnologia s’ha obert la via a poder seguir de forma molt 
més ràpida l’actualitat així com exercir el vot de forma telemàtica. El Fòrum ha actualitzat els 
seus mitjans de comunicació amb els membres i dóna accés als documents fàcilment a la 
xarxa i fins i tot s’han retransmès actes en directe. Ara bé, per a poder garantir el procés de 
votacions a les assemblees amb avals, necessitem l’assessorament tècnic per a permetre 
un vot electrònic que respondria al desig de molts joves que ara mateix no poden participar 
d’aquestes assemblees.

L’òrgan sobirà del Fòrum és l’Assemblea i és necessari assolir un quòrum per a validarla. 
Aquest quòrum és un percentatge que assegura la representativitat del Fòrum però al mateix 
temps ha de permetre una presa de decisions àgils. Com s’ha mencionat amb anterioritat el 
Fòrum passa etapes on pateix una manca de membres actius i en conseqüència aquest quòrum 
provoca bloquejos. Anteriorment s’ha intentat solucionar amb recol·lectes massives de vots 
delegats que només fan que posposar el problema real. Necessitem saber com regular el 
quòrum de l’assemblea per no perdre la representativitat i garantir l’agilitat de funcionament.

Taula Permanent del Fòrum de la Joventut d’Andorra
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Annex 2

Entrevista Stakeholders

Joventut

1. Quines creus que són les principals necessitats dels joves? i les principals 
preocupacions?

2. Existeixen/teniu identificats diferents col·lectius? Quins? Quina és la relació entre 
ells? (Si existeix)

3. Quina vinculació teniu vosaltres amb la joventut andorrana?

4. Existeixen canals i mecanismes de participació pels joves? Quins? Són 
suficients?

5. Creus que els joves estan representats pels polítics? I pel govern i els comuns?   
Creus que es tenen en compte als joves quan es fan les polítiques públiques?

6. Creus que els recursos juvenils del territori estan a l’abast dels joves? Participen 
tots els perfils de joves? Condiciona on viuen els joves per la seva participació 
en els recursos del territori? Per què?

7. Teniu identificat quin és l’ús de l’oci del jovent a Andorra? Quin?

Lleis i plans

1. Creus que existeix una coherència entre les polítiques nacionals i locals?

2. Com valoreu l’aterratge d’aquestes polítiques en la vostra feina del dia a dia?

Fòrum 

1. Tens informació suficient sobre el que és el Fòrum? Creus que és conegut?

2. Coneixes les accions que ha portat a terme el Fòrum? Com les valoraries?

3. Creus que el Fòrum funciona? I té impacte? Quin?

4. Pensant en un Fòrum ideal, com a tècnic, què esperes que t’aporti el Fòrum? I a 
Andorra?

Annex 3

Qüestionari associacions i moviments juvenils Fòrum

Nom del recurs

Breu descripció

Quina és la principal necessitat dels joves?        
(hauria de ser una prioritat a l’agenda de polítiques actualment))

Creus que falta algun recurs per a joves a Andorra? Quin?  

Tens informació suficientt de què és i que fa el Fòrum?      
Marqueu només un oval

Pensant en un Fòrum ideal, què esperes que t’aporti el Fòrum? I a Andorra?

Alguna cosa més que afegir?

Sí No
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Tens informació suficientt de què és i que fa el Fòrum?      
Marqueu només un oval

Pensant en un Fòrum ideal, què esperes que t’aporti el Fòrum? I a Andorra?

Alguna cosa més que afegir?

Annex 4 Qüestionari Fets de Joves!

 ÉS L’HORA DE PRONUNCIAR-NOS!

BLOC 1: JOVES D’ANDORRA:

1. Actualment, quina és la teva major preocupació?

 (Reposta escrita...) 

2. En el cas que tinguis una idea, neguit o proposta, existeixen espais on 
compartir-ho a Andorra?

 Sí

 Quins? ............................................................................................................................

 Els has utilitzat? (Reposta escrita...)......................................................................

 No

3. Formes part d’algun moviment social, juvenil o de reivindicació?

 Sí
 Quin/s? ...........................................................................................................................
 No

BLOC 2: POLÍTIQUES DE JOVENTUT:

4. Creus que les polítiques d’Andorra estan pensades per a la gent jove?

 Sí
 No

5. Et sents representat pels polítics que estan al capdavant del Govern?

 Sí
 No

6. I pels que estan al capdavant dels Comuns?

 Sí
 No

7. Quina nota ficaries a les polítiques per a joves? 

 (Nota del 1 al 10) ........................................................................................................

 ESTAS A LA RECTA FINAL!

BLOC 3: FÒRUM:

8. Coneixes el Fòrum?

 Sí

8..1.  Saps com funciona!

 Sí
 No

8..2. En el cas de no estar vinculat sabries com formar part del Fòrum?

 Sí
 No
 Ja estic vinculat/da!
 Em zona...
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8..1. Saps com funciona!

 Sí
 No

8..2. En el cas de no estar vinculat sabries com formar part del Fòrum?

 Sí
 No
 Ja estic vinculat/da!

PELS QUE ENCARA NO ENS CONEIXEU: 

EL FÒRUM DE LA JOVENTUT SOM UNA ORGANITZACIÓ DE JOVES I PER 
A JOVES, QUE ENS PERMETRÀ ORGANITZAR-NOS, TREBALLAR I DONAR 
RESPOSTA A LES NOSTRES INQUIETUDS, DE FORMA AUTÒNOMA I EFEC-
TIVA.

FETS DE JOVES!

9. Et crida l’atenció participar a un espai com el Fòrum?

 Sí
 No

10. Quants anys tens?

 Entre 16 i 18
 Entre 19 i 24
 Entre 25 i 29 
 Entre 30 i 34

AJUDEU-NOS A BATRE UN RÈCORD DE PARTICIPACIÓ, 
COMPARTIU L’ENQUESTA!!!

Annex 5

Qüestionari Persones vinculades al Fòrum

BLOC 1: TRAJECTÒRIA PERSONAL AL FÒRUM

1. Quina va ser la teva motivació inicial per implicar-te al Fòrum?

(Resposta escrita...)

2. Destaca 1 acció que hagis portat a terme al llarg de la teva vinculació.

(Resposta escrita...)

3. T’has desvinculat en algun moment?

 Sí
 Quins han estat els motius?
 No

BLOC 2: PERSONES PARTICIPANTS AL FÒRUM

4. Quin creus que és el perfil (si existeix) de les persones que s’han implicat   
 (edat, gènere, col·lectiu concret, estudis, nacional/resident, …)?

(Resposta escrita...)

5. Com creus que pot arribar a més joves el Fòrum?

(Resposta escrita...)
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BLOC 3: FUNCIONAMENT INTERN

A continuació et deixem diferents aspectes de funcionament intern del fòrum, 
peruè valoris com ha funcionat fins ara i si tens alguna proposta millora. 

(Textos sostrets de la llei i estatuts actuals)

6. Objectiu del Fòrum

Oferir a tots els joves la possibilitat d’expressar de manera lliure i oberta les 
seves inquietuds personals i col·lectives, així com de crear els canals necessa-
ris perquè aquestes inquietuds a les institucions.

6.1. Valoració (Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.

6.2. Propostes de millora

(Resposta escrita...)

7. Funcions de la TP
És l’òrgan de direcció i representació del Fòrum.

7.1. Valoració ((Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.

7.2. Propostes de millora

(Resposta escrita...)

8. Funció de l’Assamblea
És l’òrgan sobirà del Fòrum i està formada per tots els joves del Principat d’An-
dorra.

8.1. Valoració (Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.

8.2. Propostes de millora

(Resposta escrita...)

9. Relació amb govern
El Fòrum es relaciona amb el Govern per mitjà del ministeri competent en 
matèria de joventut. Tota demanda d’informació que el Fòrum necessiti del 
Govern es tramita mitjançant aquest mateix ministeri.

9.1. Valoració (Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.

9.2. Propostes de millora

10. Gestió/planificació
La Taula Permanent Dirigeix la gestió del Fòrum d’acord amb les directrius de 
l’Assemblea dels Joves.

10.1. Valoració (Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.
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10.2. Propostes de millora

(Resposta escrita...)

11. Recursos econòmics
El Fòrum es finança avui dia per mitjà de les dotacions provinents de les trans-
ferències assignades en els pressupostos de l’Estat, que equivalen, com a mí-
nim, a la xifra en euros resultant del càlcul de multiplicar per tres la quantitat 
de joves d’entre 16 i 29 anys, complerts en ambdós casos, que figuren al cens 
de població el dia 31 d’agost de l’any anterior. A partir de l’exercici 2020 s’ha 
demanat una ampliació.

11.1. Valoració (Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.

11.2. Propostes de millora

(Resposta escrita...)

12. Comunicació interna
La comunicació interna està centralitzada per la Taula Permanent mitjançant 
el correu electrònic del fòrum i es reforça amb l’ús del WhatsApp. Les assem-
blees són un espai obert de comunicació.

12.1. Valoració (Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.

12.2. Propostes de millora

(Resposta escrita...)

13. Comunicació externa
La comunicació externa oficial es realitza a través del Facebook del Fòrum, el 
BOPA quan escau i les assemblees. Paral·lelament, es fa ús de l’Instagram i 
alguns medis alternatius (Ràdio, Diaris, etc.).

13.1. Valoració (Nota del 1 al 4)

*1: No s’adequa gens al que hauria de ser el Fòrum.
*4: S’adequa completament al que hauria de ser el Fòrum.

13.2. Propostes de millora

(Resposta escrita...)

14. Somiant una mica … Què esperes que aporti el Fòrum a 
Andorra? 

(Resposta escrita...) (1 frase)
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Annex 6

Fòrum 
de la Joventut 
d’Andorra
Estudi sobre l’efectivitat de les 
accions del Fòrum i necessitats 
lligades a la seva dinamització.

        FASE 1
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Objecte de l’estudi

Impulsar un procés participatiu d’anàlisi i 
reflexió compartida que permeti al Fòrum 
de la Joventut d’Andorra assolir el seu pro-
pòsit i millorar el seu funcionament.

Propòsit:

Fomentar entre la joventut d’Andorra la participa-
ció social i política promovent les relacions entre 
organitzacions juvenils tant nacionals com inter-
nacionals i defensant les inquietuds dels joves da-
vant els òrgans de govern.

 » Acompanyar les fases del 
procés.

 » Co-construir el pla 
estratègic. 

 » Validar les conclusions.

 » Facilitar la implementació de 
la proposta.

 » Dimensió  política, tècnica i 
ciutadana.

 » Dimensió IN-OUT del 
Fòrum.

El grup motor

Sobre el Fòrum

Finalitat Composició

Resultats i productes

Anàlisi de la realitat juvenil 
i el seu entorn
Document amb les dades i conclusions relatives 
a l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu

Pla Estratègic del Fòrum de la Joventut

Pla Operatiu i d’acció
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Fases del 
pla de treball

Resultats i productes

Concreció del pla de treball

Anàlisi i contextualització

Definició de l’estratègia 
de millora

Fa
se

 1
Fa

se
 2

Fa
se

 3

 » Constitució un grup motor. 

 » Identificació informants clau.

 » Identificació fonts de referència

 » Treball de camp i recollida 
d’informació.

 » Anàlisi informació.

 » Presentació conclusions al grup 
motor. 

 » Elaboració conjunta 
d’orientacions i  estratègies. 

 » Lliurament d’un Pla estratègic i 
un Pla d’acció.



Fets de joves97Estudi: Fòrum Nacional
de la Joventut d’Andorra

Resultats i productes

Gen 20 Feb 20 Mar 20 Abr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Ago 20 Sep 20 Oct 20

Fase 1:
Concreció del pla de treball amb la TP

Fase 2:
Anàlisis i treball de camp

Fase 3:
Definició de l’estratègia 
de canvi i pla de treball

Fase 4:
Devolució

Fase Transversal:
Seguiment Mensual TP/Grup/Motor
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Fase 1: 
Pla de treball

Fase 2: 
Recerca

Eixos:

Fase 2: 
Recerca

Àmbits d’anàlisi:

‘Diga’m-ho i ho oblido, ensenya’m-ho i ho recordo, 
involucra’m-hi i ho aprenc’

Concreció del pla de treball

Joventut

Jove Entorn

Participació

Fa
se

 1

 » Constitució del grup motor. 

 » Planificació de la proposta.

 » Identificació fonts de referència. 

Perfil Mapa de recursos

Distribució territorial 
dels joves

FòrumPolítiques
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Fase 2: 
Recerca

Fonts i actors:

REFERENTS 
POLÍTICS ESTATALS

TÈCNIQUES DE JOVENTUT 
I PARTICIPACIÓ ESTATALS

ENTITATS JUVENILS

JOVES ORGANITZATS

ÀMBIT POLÍTIC ÀMBIT TÈCNIC ÀMBIT CIUTADÀ

REFERENTS POLÍTICS 
PARRÒQUIES

TÈCNIQUES DE 
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ 

PARROQUIES

ORGANITZACIONS 
I RECURSOS AMB JOVES

CIUTADANIA JOVE
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Fase 2: 
Recerca

Eines

Planificació grup motor

ANNEX 7 Indicadors i actors

Entrevistes i 
Grups Focals

Tallers
particulars Enquestes

OctubreFebrer

Juny

TancamentPlanificació

Resultats 
i reptes

Conclusions i vies
d’implementació

Validació proposta

Construcció Pla es-
tratègic

In
di

ca
do

rs

D
oc

um
en

ta
ci

ó

FORUM JOVES POLÍTICS TÈCNICS

St
ak

eh
ol

de
rs

St
ak

eh
ol

de
rs

TP
 a

ct
ua

l

TP
 a

nt
ic

s

M
em

br
es

 A
ct

iu
s

Jo
ve

N
ac

io
na

ls

pa
rr

oq
ui

al

na
ci

on
al

s

pa
rr

oq
ui

al

COL·LECITU JUVENIL

Ocupació

Taxa 
d'ocupació 
juvenil

Web 
govern 
IEA

Taxa d'atur
Web 
govern 
IEA

Nº joves 
treballant 
fora 
d'Andorra

IEA

Nº joves 
amb 
residència 
andorrana 
que viuen 
fora 
d'Andorra

Nº joves 
treballant a 
Andorra

IEA

Nº contrac-
tes tempo-
rals/fixes

IEA

Sector IEA

Educació-Formació

Nivell d'estudis CAS

Taxa de titulats 
universitaris IEA

Taxa titulars 
mitjans IEA

Taxa joves amb 
la ESO IEA

Taxa joves 
sense la ESO

Nº joves ando-
rrans estudiant 
fora d'Andorra

IEA
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Nº joves ando-
rrans estudiant 
a Andorra

IEA

Nº joves 
participants 
d'accions 
d'educació no 
formal

Grau d'accés 
als recursos se-
gons ubicació 
del jove

X X X X X

Salut

Nº de joves 
amb problemà-
tica de Salut 
Mental

Consulta 
jove

Nº de joves 
amb situació de 
discapacitat o 
dependència

Consulta 
jove

Grau d'addic-
cions entre el 
col·lectiu juvenil

Consulta 
jove

Oci i Lleure

Dinàmiques 
d'oci dels joves 
a Andorra

X X X X X

Co
m

is
si

on
s 

de
 

fe
st

es

X

Estat de convi-
vència i relació 
entre diversos 
perfils 

X X X X X X X X X X

Nº joves 
participants 
activitats cultu-
rals/esportives 
(identificar)

X X

Espais infor-
mals de relació X X X X X X X X X X

PARTICIPACIÓ /RELACIONAL

Nº joves as-
sociats teixit 
associatiu 

-

In
di

ca
do

rs

D
oc

um
en

ta
ci

ó

FORUM JOVES POLÍTICS TÈCNICS

St
ak

eh
ol

de
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St
ak
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ol

de
rs

TP
 a
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ua

l

TP
 a

nt
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s

M
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br
es
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s
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N
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pa
rr

oq
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ci
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s

pa
rr

oq
ui
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Nº joves afiliats 
a partits 
polítics

partits

Nivell de 
representació 
dels joves a 
les institucions 
i polítiques 
públiques

X X X X X

Sentiment de 
pertinença 
dels joves a la 
societat ando-
rrana

X X X X

U
ni

ve
rs

ita
t /

 
Ce

nt
re

s 
ed

uc
a-

tii
us

Percepció dels 
joves sobre el 
grau de lliber-
tat d'expressió 
a mitjans de 
comunicació

X X X X

U
ni

ve
rs

ita
t /

Ce
nt

re
s 

Ed
uc

at
iu

s

Índex de par-
ticipació a les 
eleccions dels 
joves

IEA

Nº De joves 
voluntaris dels 
recursos del 
territori (identi-
ficar recursos) G

ov
er

n,
 

Cr
eu

  R
oj

a,
-

Ca
rn

et
 Jo

ve

Nº i tipus 
de canals i 
mecanismes 
de participació 
dels joves a la 
vida pública

X X

Grau de 
coneixement i 
ús dels canals 
de participació 
dels joves a la 
vida pública

X X

Principals 
reptes/neces-
sitats col·lectiu 
joves (què et 
preocupa com 
a jove?)

X X

Distribució 
territorial

In
di
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D
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FORUM JOVES POLÍTICS TÈCNICS
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Nº Joves ando-
rrans residint 
fora d'Andorra 

Nº joves totals 
a Andorra IEA

Nº de joves an-
dorrans vivint a 
Andorra

IEA

Nº de joves 
residents vivint 
a Andorra

IEA

N joves que es 
desplacen de 
parròquia per 
estudiar/oci/
treballar (vida 
diaria)

IEA

Mapa de mobi-
litat / Centralit-
zació recursos

X X

Nº de joves se-
gons parròquia IEA

ENTORN

Forum

Visió existent 
del Fòrum 
per part dels 
diversos actors 
(finalitat, abast, 
expectatives)

X X X X X X X X X

Grau de 
coneixement 
sobre els 
mecanismes 
d'accés, info i 
comunicació

X X X X X X X X

Valoració de 
l'organització 
interna general 

X X

Valoració de 
les accions que 
impulsa

X X X X X X X

Valoració dels 
resultats/
impactes que 
assoleix

X

Vinculació/
relació altres 
agents 
(nacional i 
internacional)

X X X X X X

In
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D
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ó

FORUM JOVES POLÍTICS TÈCNICS
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pa
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Organització 
interna X X X X X X X X

Espais de 
relació i finalitat X X X X X X

Rols i funcions X X X X X X X

Perfils dels 
participants X X X X X X X X X

Normatiu
/reglament x

Polítiques

Lleis i plans x X X X X

Relació/co-
herència políti-
ques nacionals 
i regionals

x x x x x x x

Recursos per joves

Recursos i 
activitats locals 
dirigides als 
joves

X X X X

Recursos 
i activitats 
nacionals 
dirigides als 
joves

X X X X

Equipaments 
juvenils públics

Entitats que 
impulsen acti-
vitats dirigides 
als joves

Nº i nom 
d'organitza-
cions juvenils 
formals

X X

Nº i nom 
d'organitza-
cions juvenils 
informals

X X X X X X X X X

Recursos 
d'educació X X X X X X X X X
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FORUM JOVES POLÍTICS TÈCNICS
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Mapa recursos de la joventut - Andorra 

Informació extreta de Guia Informa’t, webs de Govern i entrevistes amb 
agents. Només s’han tingut en compte els recursos en els quals parti-
cipen o assisteixen joves. 

1. Educació.

a. Centres educatius (Educació Secundària, Batxillerat, Formació 
Professional, Formació Superior i Altres). 

Col·legi M. Janer (Segona ensenyança - Confessional)

Col·legi Sant Ermengol (Segona ensenyança i Batxillerat- Confessional)

Col·legi Espanyol María Moliner de secundària i batxillerat. 

Col·legi Sagrada Família (Segona ensenyança - Confessional)

Centre de Formació Professional.

Centre de Formació d’Adults. 

Liceu Comte de Foix (Segona ensenyança, Batxillerat, Formació professional i Formació 
d’adults). 

Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp.

Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino.

Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella. 

Escola Andorrana de segona ensenyança del Roc. 

Escola Andorrana de batxillerat.

Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya – EFPEM (Formació 
professional esportiva). 

Agora International School Andorra (Segona ensenyança i Batxillerat – centre privat)

Universitat Oberta La Salle (centre privat)

 The British College of Andorra (Segona ensenyança – centre privat)

Aula Taller. 

Universitat d’Andorra. 

b. Òrgans de representació escolar.

Escola Andorrana. 

 » Consell de delegats i delegades. 

Col·legi Sant Armengol.

 »  Reunions de delegats de totes les classes amb Cap d’Estudis i Consell de direcció amb 1 
representant estudiantil.  

2. Ocupació. 

a. ACTUA

b. COEP (Centre d’Orientació Educativa i Professional)

c. Servei d’Inspecció de Treball. 

d. Servei d’Ocupació. 

e. Taller d’emprenedors

f. Fundació Privada  de Nostra Senyora de Meritxell  (Programes i serveis d’inclusió i inserció). 

g. Servei d’atenció a la Petita Empresa

h. Programa FOCUS. 

3. Cultura i lleure.

a. Equipaments culturals. 

Xarxa de biblioteques públiques. 

b. Equipaments Juvenils. 

Punt 400 – Centre Jove de  La Massana  (Servei d’Informació i d’Assessorament per a joves en 
educación, món laboral, salut, …/ Espai de participación / Activitats culturals, socials i educativa)

Punt d’Informació Juvenil d’Ordino (Servei d’Informació i d’Assessorament / Espai juvenil). 

Punt Jove de Canillo Servei d’Informació i d’Assessorament / Espai juvenil). 

Punt d’informació Juvenil d’Encamp (atenció, orientació i assessorament) i Espai Jove.

Àrea d’Infància i Joventut de Sant Julià de Lòria

La Central - Servei de Joventut d’Andorra la Vella – Atenció Psicològica CRAC (Consulta ràpida 
d’adolescents en crisi). – Mentoria d’emprenedors.   

 Espai Jovent Complex Prat del Roure (Informació i assessorament  juvenil / Foment de la 
participació / Espai pel lleure i l’oci)
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c. Associacions culturals i de lleure.

AINA

Comissió de festes Canillo

Comissió de festes Encamp

Comissió de festes Ordino

Unió proturisme d’Escaldes

Comissió de festes Sant Julià 

Comissió de festes la Massana

Grup de folklore casa Portugal

Associació Equador. 

Casa Ucraïna

 Fallaires d’Andorra

Freakis AND 

Esbart de les Valls del Nord

Castellers d’Andorra

UII Nu. 

Diables

Esbart Santa Anna

Cor Rock d’Encamp

Petits Cantors d’Andorra

d. Programes i activitats.

4. Esports

a. Centres esportius. 

Poliesportiu d’Andorra.

Pavelló Joan Alay. 

Estadi Nacional

Lycée Comte de Foix. 

Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino

Centre Esportiu dels Serradells.

Centre Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

Centre Cívic i Esportiu d’Ordino. 

Centre Esportiu de Canillo Palau de Gel.

Complex Esportiu Prat del Roure. 

Piscines Comunals d’Escaldes-Engordany

Pavelló Prat Gran.  

Piscina del Prat Gran (Encamp).

b. Programes i activitats. 

Encamp:· Escoles esportives. · Escola de Neu d’Encamp i el Pas de la Casa. · Volta a Andorra a 
peu. · Activitats de lleure durant les vacances escolars

Ordino: · Activitats esportives durant el curs escolar. · Via ferrada, barranc i circuit d’aventura a 
Segudet. · Setmanes joves. · Centre Esportiu d’Ordino.

Massana: · Oferta d’activitats esportives.

Andorra la Vella: Activitats Esportives per a joves i adults (a partir de 12 anys).

Sant Julià de Lòria: · El Tomb Lauredià. · Travessa Transfronterera. · Cursa de Sant Silvestre. · 
Activitats esportives i de lleure. · Programes esportius. · Activitats dirigides - fitnes. · Activitats 
aquàtiques. · Gimnàs, piscina.

Escales-Engordany: Escoles esportives. · Escola de natació. · Escola d’escalada. · Escola de tenis. 
· Escola de monopatí. · Activitats dirigides. · Classes de natació i fitnes. · Activitats durant les 
vacances escolars

c. Associacions esportives. 

Associació d’skate

Parkour

5. Salut i serveis socials. 

a. Equipaments Sanitaris.

Fundació Privada  de Nostra Senyora de Meritxell  (Programes i serveis d’inclusió i inserció). 

Centre d’atenció primària. 

b. Programes i serveis de Salut i serveis socials.

Consulta Jove. 

Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)

Entitats
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Creu Roja Andorra.

Càritas Andorra. 

6. Participació.

a. Espais de participació. 

Consell dels joves. 

b. Organismes juvenils. 

Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra.

Carnet Jove Andorra. 

c. Associacions socials. 

Diversand.

Stop violències.

Acció feminista.

Associació de dones.

Obrim-los obrim-les.

d. Moviments no institucionalitzats.

ContraCorrent.

Fridays for future.

Fets de joves.



forumandorra.com


