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Antecedents
Antecedents
• Pla Local Jove 2017-2021.
Document de qualitat amb 4 eixos:
1- Oferta variada d’oci
2- El Casal de Joves
3- Emancipació juvenil: formació, feina i habitatge.
4- Sensibilització, valors i debilitat
Realitat: inestabilitat tècnica del programa de Joventut. Les polítiques existents tocaven continguts del pla per inèrcia però
sense un seguiment efectiu del mateix.
• Cocreant.
És un projecte sorgit de la necessitat de millorar la relació i les sinèrgies entre les entitats juvenils i el nou Casal de Joves,
des de mitjans de 2019 ( 1ª fase estiu 2019, 2ª fase tardor 2019). A la tardor- hivern de 2020/2021 es fa una 3ª i definitiva fase
per resituar el projecte en un context de pandèmia.

El pla jove de Sant Feliu
Resum del marc general

Generacions joves amb alts nivells de formació («titulitis») i especialització, permeables a la constant evolució de les
tecnologies de comunicació i informació, atrapades per la precarització del món professional i els preus inassumibles de
l’habitatge. La precarietat juvenil comença a finals dels anys 90,s, però la crisi econòmica del 2008 i la crisi sanitària actual
del 2020 afecten de ple a les condicions de vida de les i els joves. Afloren els discursos de la criminalització del col·lectiu sense
una mirada empàtica.

Cal prestar especial atenció a la bretxa formativa, professional i social de les i els joves amb orígens diversos. La població jove
amb orígens globals cada vegada té més pes demogràfic en el propi col·lectiu i els indicadors d’integració són molt negatius.

El pla jove de Sant Feliu
Objectius

• Abordar els problemes i reptes del jovent ( concepció extensa: de 12 a 35 anys) en les seves diverses dimensions: món
laboral, professional i formatiu; habitatge; diversitats i interseccions al col·lectiu; socialització, oci i lleure; relació amb les noves
tecnologies; ...
• Concretar mitjançant un ampli procés participatiu polítiques, eixos, objectius i mesures cap al col·lectiu de joves de Sant Feliu
de Llobregat.
• El programa de Joventut ha de sortir del calaix mental de les polítiques d’oci i lleure del jovent per implicar-se en les
polítiques transversals del primer punt

El pla jove de Sant Feliu
Reflexions

• Implicar a la població jove i a agents que es relacionen amb joves en la definició del pla.

• El Casal de Joves com a centre del pla?
• El paper de les entitats juvenils?
• Fer el mapa de la joventut?
El Casal de Joves i l’ecosistema d’entitats juvenils són pilars centrals del programa de Joventut. Per això es va
considerar prioritari un projecte de millora de les sinèrgies entre l’equipament i les entitats juvenils (Cocreant). El
procés del nou pla local ha de ser una oportunitat per elaborar el mapa de joventut i incorporar nous actors a la
comunitat del programa.

Espais de participació
COMUNITATS DE TREBALL.
Grups formats per entitats de joves o
amb joves de les mateixes temàtiques
(entitats polítiques, associacions,
educatives, culturals, etc.)

ACCIONS A LA VIA PÚBLICA.
Accions que han de permetre recollir la
visió dels i les joves no associades.

COMISSIÓ PLENÀRIA
COMUNITATS DE JOVES.
Accions adreçades a espais amb joves
instituts, entitats de lleure, etc.

El pla jove de Sant Feliu
Comissió promotora i de seguiment.
- Representants, preferentment joves, de cada força política amb representació municipal
- Representants de les entitats formalment juvenils
- 1 representant de les i els professionals del Casal de Joves.
- el regidor i el tècnic de Joventut, i la tècnica de Participació

- les i els professionals de l’entitat adjudicatària.
- Aquesta comissió podrà incloure per consens persones a títol individual que puguin fer
aportacions rellevants fruit del seu contrastat bagatge a l’àmbit de la joventut.

Imatge gràfica

JUNY – JULIOL 2021

SETEMBRE – OCTUBRE 2021

NOVEMBRE – DESEMBRE 2021

FASE.1

FASE.2

FASE.3

INFORMACIÓ I DIAGNOSI

PROPOSTES I PRIORITATS

RETORN I REDACCIÓ PLA JOVE

1 Comissió Plenària

4 sessions amb Comunitats de
Treball ( temàtiques)

1 Comissió Plenària

1 Comissió Plenària

Redacció del Pla
Sessions amb
Comunitats de Joves
(sectorials)

2 dinamitzacions a l’Espai
Públic
Dinamitzacions a l’Espai
Públic

1 sessió de retorn i
validació

El pla jove de Sant Feliu
Calendari immediat! Màxima difusió en xarxa. Sessions presencials de
18:30 a 20:00, amb aforament limitat. Confirmacions a
joventut@santfeliu.cat
- Dijous 17 de juny al Casal de Joves: “Emancipació: feina, habitatge i condicions de vida”
- Dimarts 22 de juny a l’Irrebarent: “ Oci, hàbits i relacions socials”
- Dimecres 30 de juny a l’Irrebarent: “Esperit crític, diversitats, feminismes, medi ambient,
ODS”

- Divendres 2 de juliol : Okupa el Racó amb espai propi de pla local
- Dimecres 7 de juliol al Casal de Joves: “ La (post) pandèmia i el seu impacte”
- Divendres 30 de juliol: Festa final del Juliol Jove amb espai propi de pla local
- Previsió de propera Comissió de seguiment: Dimecres 22 de setembre. Balanç de la fase
de diagnosi.

El pla jove de Sant Feliu
I treballem també en...

- Tenir una enquesta en línia per enriquir la diagnosi amb dades, amb preguntes de tot
tipus que afecten al jovent.
- Fer entrevistes individuals d’aprofundiment qualitatiu per conèixer la situació de les i els

joves des d’una vessant més humana.
- Programar sessions temàtiques amb altres departaments i programes de l’Ajuntament
de Sant Feliu ( p.ex: treballar els ODS, ...)

www.santfeliu.cat

