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1. INTRODUCCIÓ
El Pla Local de Joventut o Pla Jove, 2022-2026, de Sant Feliu de Llobregat és un document estratègic
que ha de definir les polítiques municipals de joventut dels pròxims anys.
El Pla Jove té la missió principal de garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove de Sant Feliu
de Llobregat als múltiples recursos presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i
construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. El Pla Jove impulsarà
tot un seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove de Sant Feliu.
Actualment el Pla Jove es troba en fase d’elaboració. Concretament ara mateix s’està treballant en la
fase de diagnosi de la realitat juvenil. Per tal de desenvolupar la diagnosi s’ha obert un procés
participatiu a través de diversos tallers i accions per tal de recollir les diferents opinions i demandes de
la gent jove i dels diferents tècnics relacionats en les diverses àrees i les polítiques de joventut de Sant
Feliu.
La sessions organitzades durant els mesos de juny i juliol de 2021, tenen com a objectiu fer una anàlisi
DAFO de com perceben la realitat del municipi un grup de joves de Sant Feliu. En base als quatre eixos
temàtics.
1. Emancipació: Habitatge, treball i condicions de vida
2. Oci, hàbits i relacions socials
3. Esperit crític, diversitats, feminismes, medi ambient, ODS
4. La (post) pandèmia i el seu impacte.
Concretament l’objectiu del tallers és analitzar de manera col·lectiva i consensuada, i fer un recull de
les necessitats, els elements positius i a millorar de la realitat juvenil al municipi.
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2. COM S’HA TREBALLAT?
L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’informe de resultats del taller participatiu.
La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:
1. Presentació del Pla Jove i el calendari d’actes que l’acompanya.
2. Treball individual. Cada participant haurà de reflexionar sobre 1 o 2 elements que el preocupin
sobre l’eix temàtic. I a continuació haurà d’aportar 1 o 2 post-its a la pissarra amb la seva
reflexió. Els dinamitzadors aniran agrupant les idees compartides o repetides i en farà un repàs.
Finalment és s’obrirà un torn de paraules per complementar o matisar les aportacions
3. Treball en grup. Es divideix als assistents en diferents grups de treball. Cada grup haurà de
consensuar els aspectes positius i a millorar de la realitat. I una posterior posada en comú:
4. Tancament i recordatori de les properes fites del procés participatiu.

3. RESULTATS DE LA SESSIONS PARTICIPATIVES?
Aquesta sessió s’ha portat a terme amb un grup de 12 joves de diferents edats del municipi.
A continuació s’exposen quin són els resultats de la sessió participativa. l’apartat de “Aspectes a
millorar” es comenten els resultats provinents del treball individual. En l’apartat dels “aspectes
positius” es recullen les reflexions del treball grupal.

Aspectes valorats

Entitats - Ajuntament

Aspectes a millorar

Aspectes positius

Dificultat de muntar activitats d’oci
nocturn fora de les dates
senyalades

Casal joves una gran oportunitat.
Equipaments bons i moderns, però
falta un aire més juvenil.

Dificultats perquè les entitats
puguin tirar endavant propostes

Entitats actives, diverses i amb
ganes

Entrebancs per part de
l’ajuntament.
Comunicació poc fluida: Triguen a
respondre, indicacions difuses,
informació incompleta.
Els horaris nocturns són més
coercitius per les entitats que no
pas pels bars
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Tot i els impediments comentats en
la part de debilitats a millorat la
comunicació entre entitats juvenils
i ajuntament
El casal ens dóna oportunitats de
feina als joves migrants.
A sant Feliu hi ha una cultura
popular forta.

Pressupost cap els joves per part
ajuntament ha augmentat però no
és suficient.
Oportunitat de realitzar un nou pla
jove perquè interpel·li al
departament de cultura per tal de
tenir més oferta cultural i musical
pels joves.

Els joves es queden tancats a casa
a jugar videojocs
Mal hàbits de higiene de la son a
causa del consum de les xarxes,
internet, videojocs.

Les xarxes socials ens permeten
arribar a més gent.
Hi ha un gruix de joves molt
gran a sant Feliu.

Començar a tractar la salut mental
del joves.

Hàbits i relacions social

El bar del casal joves no hi ha joves
llavors no és un espai de
socialització de joves.
Falta major conciencia ecologista
en els joves
La gent jove només es sociabilitza
els parcs o els bars no en activitats
culturals, esportives, etc…
Fomentar la inclusió de joves
d’altres cultures.
Poc oci i poca diversitat.
Poca oferta d’oci pobresa relacions
socials.
Pocs espais de socialització.

Oci

Els horaris són més coercitius per
les entitats que no pas pels bars
L’oci nocturn a sant Feliu només té
ofertes bars i consum d’alcohol
Manca d’oci nocturn de qualitat.
Horaris nocturns molt reduïts
Oferta d’oci poc interessant per
atreure a la mateixa gent del
municipi o fora del municipi
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Concerts abans de pandèmia a
Joan Maragall i lluís companys
funcionaven bé.
La festa major funciona i els
joves s’ha la senten seva.
A sant Feliu hi ha molt espais
naturals que es una oportunitat
poder-los dinamitzar i crear
diferents activitats culturals i
esportives.

No hi ha oferta d’oci nocturn
alternatiu
Exemple : pèrdua del format
original: okupa la nit
Oci nocturn molt dividits per
generacions
Falta d’espais d’oci interculturals.
Falten concerts d’altres línies :
heavy, rock, reggetonn ,etc...
només hi ha concerts d’una línia
Més espais per fer esport a l’aire
lliure.
Manca d’activitats esportives
informals.
Poca oferta d’oci cultural
assequible.
Hi ha un estigma amb les activitats
que organitza l’ajuntament o el
casal jove.

4. CONCLUSIONS
Eix Oci, hàbits i relacions socials

● Sobre oci: En referència a aquesta qüestió els joves tenen algunes idees molt clares,
consideren la oferta d’oci de la ciutat massa poc variada i que sovint han de marxar de
Sant Feliu per tal de consumir oci diferent. A més consideren que el oci nocturn està
massa centrat amb el consum d’alcohol amb les problemàtiques que això genera.
Falten espai d’oci interculturals i espais per fomentar les relacions socials d’una forma
saludable. Detecten també que els horaris per desenvolupar activitats culturals i
juvenils relacionades amb l’oci, son més coercitius per a les entitats que per a la
restauració. Creuen que cal posar en valor i aprofitar la gran quantitat d’espais naturals
dels que disposa la ciutat susceptibles de ser utilitzats per oci per a joves. Remarquen
el bon funcionament de la Festa Major i la bona oferta que té però creuen que falta
programació d’oci cultural i de lleure durant l’any i sobretot d’oci alternatiu.
● Sobre hàbits i relacions socials: Amb la situació de pandèmia han augmentat els mals
hàbits entre els joves, sobretot pel que fa a la higiene de la son i l’exercici físic en el
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medi natural. Hi ha hagut una mutació de com entenen els joves les relacions socials,
marcada per les noves tecnologies i les XXSS i agreujada per la pandèmia. Comencen a
detectar massa casos de joves que estan substituint quasi totalment les relacions
socials presencials per la via digital. La poca socialització entre els joves es dona en
parcs o en bars i quasi mai en actes culturals o esportius. Creuen que s’ha d’aprofitar
les oportunitats del les XXSS socials per arribar al gran gruix de gent jove de la ciutat
però incentivant les activitats presencials, saludables i alternatives.
● Relació entitats-ajuntament: En termes generals els joves veuen masses complicacions
per part de l’ajuntament i el departament de cultura alhora de que les entitats juvenils
puguin desenvolupar les seves activitats. Es senten lluny de l’ajuntament en part degut
a una comunicació massa poc fluida tot i que ha anat millorant en els últims temps. El
pressupost de joventut que encara el consideran insuficient. Els joves posen en valor la
necessitat d’aprofitar la riquesa de la cultura popular de sant feliu i l’important teixit
associatiu de la ciutat. Perceben el Pla Local de Joventut de Sant Feliu com una
oportunitat molt gran per tal de interpelar altres sectors de l’ajuntament com el
departament de Cultura per augmentar l’oferta cultural per al seu col·lectiu.
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