RAID DELS AUSETANS 2018
PRESENTACIÓ PROJECTE

Què és el Raid?
El Raid dels Ausetans és una iniciativa que va néixer l’any 2006 com a projecte
mancomunat entre diferents ajuntaments de la comarca d’Osona. El Raid consisteix en un
conjunt d’activitats destinades a joves d’edats compreses entre els 13 i els 17 anys. Les
activitats promouen diversos valors com la cohesió social, la integració, el respecte a les
persones, al medi i als col·lectius que l’habiten. Aquests i molts d’altres valors es
transmeten mitjançant un gran conjunt d’activitats: socials, esportives, d’aventura, culturals,
d’oci… que es desenvolupen seguint un format de raid per puntuacions, com un torneig.
Durant el torneig es van classificant els equips, que passaran primer a la fase local i
després a la final comarcal.
Què intentem?
Aquesta experiència aportarà als/a les participants l’oportunitat de descobrir, conèixer i
sentir diferents realitats, i cercar un apropament a noves persones, nous llocs, diferents
cultures i tenir contacte amb les normes, la seguretat i l’ecologia.
Som molt conscients del moment social en què ens trobem i de la realitat que tenim. Per
aquest motiu sabem que el Raid dels Ausetans no influenciarà directament sobre el
funcionament del col·lectiu de joves. El que es pretén és donar-los l’oportunitat per
desenvolupar-se lliurement en l’entorn, en la seva realitat però amb diferent punt de mira,
per així aprendre dins d’aquest context a portar el millor de cada persona.
El Consell Comarcal d’Osona, i l’empresa Anigami Experiències presentem conjuntament
aquesta proposta als municipis de la comarca, amb la finalitat d’oferir al jovent osonenc la
possibilitat de participar en aquesta nova edició del Raid dels Ausetans 2018. Tots els
municipis interessats en la proposta, passaran a ser automàticament part de l’equip motor,
i podran aportar així les millores que creguin necessàries per tal de dissenyar les activitats i
adaptar-les a les seves realitats.

El per què del Raid dels Ausetans
Tot i que continua vigent la missió d’un programa mancomunat que doni com a resultat un
treball en xarxa entre professionals, realitzar un treball per equips entre participants de
procedència heterogènia, interrelacionar equips en les diferents fases comarcal i local, per
mitjà del joc lúdic i competitiu, fa que la cohesió entre joves i territori es converteixi en
element essencial del programa.
El Raid dels Ausetans és un gran repte que ens exigeix adaptar-nos a les necessitats,
constantment variables, de tothom que hi participa i també a la realitat dels pobles que
l’organitzen. D’aquesta manera sempre hi ha noves propostes i noves aportacions per
seguir-nos adaptant i aconseguir que el programa sigui ric i d’èxit.
Ens il·lusionen els nous reptes, busquem en aquests millorar allò que fem i allò que som.
Utilitzem tot el que tenim i disposem, per tal de que els nostres participants experimentin,
sempre d’una forma saludable, noves emocions.
Objectiu general


Promoure la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la diversitat i
l’establiment de relacions igualitàries.

Objectiu estratègic:


Promoure espais de trobada entre els diferents col·lectius de joves per avançar en
l’acceptació i el respecte a la diversitat.

Objectius operatius:


Potenciar l’establiment de lligams interpersonals entre joves d’un mateix municipi i
d’altres.



Promoure la cohesió social del col·lectiu jove mitjançant la vivència d’una aventura
compartida.



Crear una xarxa afectiva entre joves de procedències socioculturals diverses,
prestant especial atenció en els col·lectius més desafavorits i en situació de risc.



Prevenir possibles conflictes de convivència trencant estereotips basats en la
desconfiança i el desconeixement.



Apropar els recursos comunitaris del municipi a joves que normalment no hi tenen
accés.



Promocionar el respecte i la cura del medi que ens envolta.

Qui hi pot participar?
Joves de la comarca d’Osona d’entre 13 i 17 anys. Sense cap tipus de discriminació física,
de gènere o procedència, sempre agrupats per equips formats entre 4 i 6 participants
(essent 5 persones el nombre idoni).
Inscripcions
Per

poder

participar-hi

caldrà

formar

un

equip

i

inscriure’s

per

la

intranet

www.osonajove.cat a través del punt Jove i/o ajuntament.

Dates d’inscripcions
Inici a partir del dia 1 de febrer.
Finalització
 Ho estableix cada municipi d’acord amb el calendari de les fases locals, 8/12 dies
abans del torneig local.

Dates d’inici d’activitats
Es respectarà l’ordre de proposta d’Anigami i s’organitzarà el calendari de les fases locals
en funció de la data proposada.
Les demostracions de promoció del programa als municipis es faran, segons el calendari
local, del 12 al 28 de febrer .
Les fases locals municipals s’escolliran entre el 7 i 8, 14 i 15, 21 i 22 d’abril i quedarà com
a reserva el 28 i 29, tot i ser el pont de l’1 de maig.
La fase final comarcal serà el 5 i 6 de maig, i com a reserva s’estableixen els dies 12 i 13
de maig.
Cost per participant
Participants menors d’edat, 4 euros

Premis fase comarcal
1.- Premi, Port Aventura
2.-Passi d’activitats a les Comes
3.-Passi activitats a les Comes

Per a més informació:
695935714 Dafne coordinadora del Raid 2018 de l’empresa Anigami
683161220 Gerard Bover Servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona (intervenció
comunitària)

