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Jornada #VallèsJove:  
“Pressupostos Participatius Joves. Una eina 
per a la participació i l’empoderament juvenil 
en l’àmbit local” 
 

Montornès del Vallès acollirà aquest divendres 24 de febrer la 
jornada #Vallès Jove, organitzada per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona i del Servei Comarcal 
de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 

 

 

 

La jornada s’adreça a professionals de joventut, acció comunitària, participació 
ciutadana, estudiants de graus de ciències socials, investigadores, 
responsables polítics, i a tothom que li sigui d’interès. 

Els pressupostos participatius joves son un instrument per construir democràcia 
directa i deliberativa, que s’inspira en el mecanisme de pressupostos 
participatius, però que posa l’accent en el lideratge comunitari del jovent que hi 
participa. Des de fa anys, uns quants municipis de Catalunya experimenten 
amb aquesta metodologia i trenquen tòpics sobre la falta de compromís o la 
poca participació del jovent a les nostres comunitats. 

Montornès compta amb l’experiència consolidada dels pressupostos 
participatius joves Kosmos que ja han arribat a la 5a edició. Una iniciativa 
que, després dels bons resultats obtinguts en l’àmbit de Joventut, s’ha assajat 
també amb la infància i amb les activitats lúdiques i comunitàries de la 
ciutadania major de 30 anys.  
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La sessió es desenvoluparà de 9 a 13 h al Teatre Margarida 
Xirgu (pl. De Margarida Xirgu, 3).  
L’atenció als mitjans de comunicació es farà a les 11.15 h. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA #VALLÈSJOVE 
24/02/2023 
 

 9 h  Rebuda 
 9.30 h Benvinguda institucional 
 9.45 h  Ponència: "L'empoderament juvenil en el marc de comunitats 

cohesionades". A càrrec del Dr. Pere Soler i Masó, codirector de de Liberi. 
Grup de recerca en infància, joventut i comunitat de la Universitat de Girona i 
coordinador del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. 

 10.30 h Debat polític: “Quin és el paper que han de jugar els representants 
polítics per a millorar la participació i l’empoderament de la joventut a les 
seves comunitats? A càrrec de: Javier Silva, diputat delegat de Joventut de la 
Diputació de Barcelona i alcalde de Polinyà; Carlota Carner, regidora 
d’Ensenyament, Universitat, Joventut i segona tinenta d’alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada; Èrica Busto, regidora de Cicles de Vida (Infància, Joventut i Gent 
Gran) de l’Ajuntament de Teià; Hug Lucchetti, regidor de Joventut, Participació, 
Formació i Ocupació, Esports i  Desenvolupament de l’Organització de 
l’Ajuntament de Cardedeu; Sergio Carrillo, regidor d’Infància, Cooperació i 
Joventut de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. Modera: Emilio Cordero, 
president del Consell Comarcal del Vallès Oriental i alcalde de Canovelles. 

 11.15 h Descans i Atenció als Mitjans de Comunicació. 
 11.45 h Debat amb joves "Els pressupostos participatius des del punt de 

vista dels i de les protagonistes" Modera: Irene Mur, tècnica de Joventut del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i Amat Molero responsable del Servei de 
Joventut la Paki de Cardedeu. 

 12.30 h Dinàmica “Cartografiem els pressupostos participatius joves a 
Catalunya” 

 13 h Activitats paral·leles d'aprofundiment  
Xerrada: “Però… què és això dels pressupostos participatius amb 
joves?“, a càrrec de Carola Castellà, Doctora en ciència política i cap de secció 
de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. 
Grups de millora metodològics: Espai de treball tècnic en petits grups al 
voltant de temàtiques concretes vinculades amb la metodologia dels 
pressupostos participatius joves: 
- Estratègies comunicatives i participació en línia. 
- Estratègies per millorar el vincle amb les persones joves. 
- Estratègies per garantir la igualtat de tracte i la no discriminació. 
- Estratègies per superar amb èxit les resistències internes. 

 13.45 h Tancament 


