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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
tipus 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, habits 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. Els dinamitzadors presentaran notícies d’actualitat per cada un dels temes
dins l’eix temàtic per connectar als participants amb el debat col·lectiu. I a continuació haurà
d’aportar 1 o 2 post-its a la pissarra amb la seva reflexió. Aquestes aportacions seran les que
aniran marcant el debat. 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 SESSIÓ PARTICIPATIVA?
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

Aspectes a millorar
Baixa participació de les dones
Criminalització sortir-se dels rols
de gènere.
Inseguretat al carrer
Estar més sensibilitzats amb el
feminisme

Feminisme i LGTBI

Pujada de partits d’extrema dreta.
Politització de determinats temes.
No hi ha canvi real, només hi ha
quotes.
Llei d’estrangeria, materialitza
l’opressió centrant-la en les dones i
sobre les persones migrades.
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Aspectes positius
Baixllo la Transbaixpower, poden
dur a terme molt recolzament.
Projecte SCEAM, incentivar les
carreres científiques a les dones.
Xarxa anti-rumors
Punt Lila al institut Martí Dot.

Continua sent estrany que visquis
la teva vida com et dona la gana i
siguis qui vulguis ser
Creença de la superioritat
masculina
Heteronormativitat
Manca de dones en les branques
tecnològiques als estudis. (faltes
referents)
Falta de confiança cap els cossos
policials, per atendre situacions de
violència masclista o LGTBI
fòbiques.
Malgrat les mesures, les lleis i
reformes institucionals no es
produeix un canvi social
El col·lectiu LGTBI, s’ha d’estar
justificant constantment, cosa que
els heterosexuals o les persones
CIS, no ho han de fer.
Cultura del silenci.
Invisibilització de crims d’odi per
qüestió d’identitat de gènere i
orientació sexual.
Responsabilitat dels homes per
desacreditat la complicitat
masculina entorn el masclisme
Baixa participació femenina en el
casal jove de Sant Feliu
Persones i partits suposadament
progressistes amb un discurs
contra els drets d’algunes persones
LGTBI (especialment les persones
Trans)
Els homes d’esquerres també són
agressors.
L’educació i concepte DISNEY, ens
em configurat com a “homes” i
“dones”.

Medi ambient

Falta confiança amb els cossos
policials
A nivell global:

4

Canvi de model de mobilitat.

Em preocupa que les persones de
classe baixa o en pocs recursos
serà les que pateixen més les
conseqüències del canvi climàtic. (
Els rics d’alguna manera o altre es
salvaran).
Eix de classe i eix geogràfic
El medi ambient per les
administracions és una
problemàtica secundària.
Refugiats climàtics
La passivitat de la gent davant la
problemàtica
El nom canvi climàtic ja diu molt,
no té un nom amb connotació
negativa. ( ex: emergència
climàtica)
El consum de les coses, donem per
lògic l’accés de consum.
La lògica de consum i producció
del sistema capitalista
incompatible amb el respecte al
medi ambient.
A vegades tenim moltes dificultats
i problemes personals i no pensem
amb problemàtiques col·lectives.
Que les extincions d’altres espècies
provoquin la nostra,
l’auto-extensió.
Pujada del nivell del mar, sèquia,
temperatures altes.
La falta de conscienciació de la
població sobre la neteja dels
espais natural.
Desforestació massiva provocada
pel consum de carn.
La pèrdua d’habilitat d’algunes
zones del planeta.
A nivell municipal:
A sant Feliu hi ha poca
conscienciació ciutadana. Falta
sensibilització
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Reciclatge
Aprofitament de horts urbans, km
0
Els horts que tenim el pla.
Projectes comunitaris amb mirada
multifactorial.
Aprofitar el projecte construïm
Conjunt d’edificis públics amb
plaques solars
Espais públics que tenen capacitat
de reconvertir-se per generar
energia renovables: Edificis públics
amb plaques solars
Un bon teixit associatiu a Sant Feliu
( entitat , ONG) amb el medi
ambient que poden fer pressió al
ajuntament.
Teixit associatiu amb capacitat de
mobilitzar i organitzat els
interessos de la gent en relació al
medi ambient.
Canvi de model alimentari
Ús de les bosses reutilitzables
Bona feina de sensibilització als
instituts. ( Oportunitat educativa)
Molt espais naturals a Collserola.
Territori amb activitat agrícola, fet
que pot fomentar el comerç de
consum KM0, proximitat,
cooperativisme...
Canvi de model energètic.
L’agenda 30 i la OMS, com un lloc
cap a on caminar a nivell local amb
l’impacte mundial ( ja està a
l’agenda escolar)
Fons Next Generation.

Falta que agafin més consciencia i
més implicacions les institucions.
Es fa només responsable al
individu ( ciutadania) i no una
responsabilització a les empreses i
a les institucions.
A vegades un pla d’acció municipal
no serveix si no hi ha una
responsabilitat mundial.
Pla a nivell local ( blanqueig) però
externalitzem a altres països . (
Falta de lideratge mundial )
Un model que apunta cap al
creixement il·limitat. La incapacitat
de situar la problemàtica al centre.

Criminalització del centre de
menors Mirabolà.
Falta d’oportunitats per les
persones racialitzades, degut a un
racisme estructural.
Falta inclusió entre els col·lectius.
Visualització i acceptació de
col·lectius racistes.
Criminalització de la mesquita
L’extrema dreta utilitza les
violències sexuals que pateixen les
dones per atacar als nouvinguts.

Interculturalitat

Falta generar més esperit crític
entre els joves
Falta de consciència dels propis
privilegis.
Entendre els privilegis com un
avantatge enlloc d’una falta de
desavantatge.
Racisme i Masclisme institucional.
Necessitat de treballar molt més la
diversitat i normalitzar altres
realitats.
Blanquejament del racisme.
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2 milions d’Euros. Pla sostenibilitat
ambiental
Molts espais de consum local.

Necessitat d’educació emocional
Criminalització comunitat
musulmana
Preocupació pels contrastos de
conscienciació entre les noves
generacions

4. CONCLUSIONS
Eix Esperit Crític: Feminisme, Diversitat, Medi Ambient

● Sobre feminisme i lgtbi: tot i la falta de dones a la sessió, es percep un gran
conscienciació amb el tema. Els joves consideren que tot i estar avançant, hi ha
preocupació per l’augment de l’extrema dreta i la instauració de certs discursos ja
suposadament superats. Això va en consonancia amb el contrast que detecten entre
els diferents nivells de consciència del joves, ja que com esmenten no paren de pujar
els casos de violència masclista entre joves, quan per altre banda hi ha una gran part
del col·lectiu (joves) conscienciat amb el feminisme i les diversitats de gènere. Creuen
que cal lluitar contra el masclisme que mata però sobretot també el masclisme
estructural que el sosté, i que en menor o major mesura quasi tots els homes
reprodueixen. De manera contraposada, els i les joves posen en valor com actualment
molts col·lectius estan visibilitzant e iniciant lluites per combatre aquests tipus de
desigualtats a nivell municipal com Transbaixpower, així com altres accions que s’estan
consolidant com el projecte SCEAM, la xarxa antirumors i el Punt Lila.
● Sobre interculturalitat: En la mateixa línia que en feminismes els joves perceben com
gran amenaça l’acceptació de determinats discursos i conductes racistes en la societat i
en la ciutat. De tot això en trobem un exemple amb la clara criminalització i
estigmatització que pateixen els joves del centre Mirabolà. Creuen que és molt
important afrontar aquests problemes amb polítiques educatives i d’inclusió entre els
joves, generant espais de trobades interculturals per fer front al racisme estructural.
● Sobre medi ambient: de la sessió de participació es desprèn una gran conscienciació i
sensibilització per part dels assistents i alhora un alt coneixement sobre la situació
mediambiental i l’emergència climàtica tant a nivell global com a nivell més local.
Preocupa que la lluita mediambiental no sigui la principal problemàtica a assolir per
part de les administracions i la passivitat de la població, on en general prevaleix més les
problemàtiques individuals que les col·lectives. Per no deixar de banda les empreses i
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organitzacions que haurien de tenir un paper rellevant en aquest model de creixement
il·limitat que no vetlla pel medi ambient. De manera complementaria, els i les joves
reconeixen algunes accions que van pel bon camí com és l’impuls de l’Agenda 2030
que marca línies a nivell mundial però amb visió local, i el Fons Next Generation. A
nivell més local es posa en relleu el foment en el reciclatge, la potencialitat de l’activitat
agrícola del territori, horts urbans, consum Km0, els edificis públics com a promotors
d’impuls de les energies renovables, i les accions i pressions del teixit associatiu amb
capacitat de mobilitzar.
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