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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 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

Aspectes a millorar
Falta de socialització… interacció
social bàsica
Augment de l’aïllament.

Relacions socials i benestar
personal

La pèrdua de relacions…
tancament,
Els estereotips físics molta pressió
en les xarxes, moltes més que el
teu entorn.
L'adolescència és quan es
configuren les habilitats social.
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Aspectes positius

S’ha trencat les relacions entre els
joves
Preocupació de com tornar a la
vida social
Hem desapres a la socialització i
integració social
Ha pujat el consum de drogues
Ha baixat la qualitat del son
Pressió a fer esport a casa,
aprimar-se,
Han augmentat les malalties
mentals
Han augmentat les violències
masclistes
Més dificultats econòmiques per
part dels joves. AUGMENTEN les
dificultats d’emancipació
La criminalització del joves. Els que
són uns inconscients i
irresponsables són els joves.
Problemes de convivència
S’ha perdut la poca oferta d’oci
que hi havia

Condicions de vida dels
joves

Hem perdut un any
d’aprenentatge… hem passat el
curs però hem perdut un any
assolint menys coneixements
Frustració a nivell educatiu ens
hem sentit molt soles i sols. Molt
poc acompanyats i després molta
exigència de la institució
educativa. Exemple la selectivitat.
Desgast del recursos virtuals.
Poca consciència social. Hipocresia
entorn les actituds davant la gestió
de la pandèmia.
El nivell socioeconòmic ha
determinat situacions vitals molt
desiguals durant la pandèmia
Pèrdua de la feina
Augment de la precarietat
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Augment de l'atur juvenil
Ajuntament de sant Feliu no s’ha
preocupat per les entitats durant
la pandèmia. Es proposen
activitats alternatives per seguir
les normatives Covid de cada
moment i no ens han facilitat ni
ens han deixat fer aquestes
activitats.
El departament de cultura de
l’ajuntament ha estat molt tancat a
les propostes que han fet les
entitats per adaptar-se
S’ha incrementat la incertesa

El fet de parar pot portar moltes
coses positives.
No tenir la pressió de fer moltes
coses i valorar les petites coses.
Hem après a donar valor a petites
coses.

Com a individu
Ser conscients dels privilegis que
tenim.
Poder de reinventar-se tant
laboralment com socialment

.

Menys contaminació.
Xarxa de suport mutu ha estat
liderada per joves.
Ens constarà recuperar els drets
que hem perdut.

Com a societat
Hem pogut veure el ritme que
tenim com a societat i les
conseqüències que té això en el
medi.
S’ha promocionat la borsa de
treball per joves.
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S’han obert noves maneres de
socialitzar-se a partir de
plataformes virtuals.
Més consciència grupal.
Més participació per part dels
joves en activitats locals.
El confinament perimetral ha fet
que redescobrim més la nostra
ciutat: amistats, comerços, entorn
naturals..

4. CONCLUSIONS
Eix (Post) Pandèmia i el seu impacte

● Sobre relacions socials: La situació actual de “post-pandèmia” ha fet segons els joves,
aparèixer noves problemàtiques i agreujar-ne de velles. Consideren especialment greu
la falta d’interacció social substituint massa sovint la interacció presencial per la
interacció digital, tot això en un període vital on les persones configuren la seva
identitat i fan el seu pas cap a l’edat adulta. A més detecten que a causa d’aquest
tancament els joves es veuen més desprotegits alhora de caure en males conductes a
nivell d’hàbits saludables com ho demostra que ha pujat el consum de drogues i ha
baixat la qualitat del son entre els adolescents.
Tot i això resalten també, que a nivell individual la pandèmia ha “servit” per ser més
conscients del privilegis que tenen o no tenen i donar valor a elements de la seva vida
que abans no els hi semblaven de prou rellevància, com per exemple, el fet que la
pandèmia els ha servit per re-descobrir amistats, comerços i entorns naturals de Sant
Feliu
● Sobre condicions de vida: els joves se senten criminalitzats per aquesta visió
adultocèntrica de la nostra societat quan consideren que són un dels col·lectius més
precaritzats per aquesta crisi. A nivell de salut mental, no han fet més que pujar els
casos greus, així com els suïcidis entre els joves. A nivell educatiu, consideren que han
perdut un any de la seva vida i també a nivell laboral on l’atur juvenil s’apropa al 40%. A
nivell de xarxa associativa juvenil no s’han sentit prou acompanyats per l’ajuntament i
reclamen més comprensió per part del departament de cultura per poder
desenvolupar les seves activitats.
Posen en valor la baixada de la contaminació durant la pandèmia però admeten que ja
s'està revertint i s’està tornant als nivells anteriors. Diuen que ens trobem en situacions
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molt contradictories durant la pandèmia ja que hem vist moltes mostres de falta de
consciencia social, però per altre banda va haver-hi una explosió de Xarxes de Suport a
tots el municipis i sobretot liderades per joves.
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