
 
 

REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
 
FEINA FETA EL 1ER ANY 
 
► Hem iniciat el procés de renovació del Consell Jove per tal de donar-li personalitat 
pròpia, més autonomia i objectius concrets. 
 
► Aquest primer any de mandat hem assolit els objectius en dues de les activitats amb 
pressupostos participatius que ara ja funcionen com a Entitat: Fai Fest i Rural Trail. 
 
► Iniciem el pla de gestió del nou equipament al Parc de Can Badell. 
 
 
GESTIÓ DURANT CONFINAMENT COVID19 
 
► Hem fet campanya de conscienciació dirigida als joves i adolescents per tal que 
compleixin les normes del confinament. 
 
► Hem engegat diferents concursos per tal de mantenir el contacte i activa la població 
jove,  malgrat l’espai jove estigués tancat. 
 
► En col·laboració amb la Regidoria de Cultura, hem fet una petita part de la 
programació de la FM de Bigues. 
 
PROJECTE DE FUTUR 
 
► Volem dinamitzar i ampliar el nombre d’usuaris al nou espai al Parc de Can Badell, 
posant l’accent en la transversalitat i la captació de nous col·lectius. 
 
► Ens proposem tenir especial presència i incidència fora del nostre espai, actuant en 
diferents zones on es belluguen, sobretot, adolescents (el Pavelló, el Centre Cívic de 
Bigues, el Centre Cívic de Riells del Fai, el Parc Lluis Companys...)  
 
Per a fer-ho necessitem tenir el que anomenem: «tercera pota». Parlem d’un/a 
educador/a de carrer que ens ajudi a incidir en els col·lectius que es mouen per 
aquests espais, que difícilment seran usuaris de l’espai jove i que sovint generen 
problemes de convivència entre els veïns de BiR. Els hem d’anar a buscar activament. 
 
► Volem incorporar al Consell Jove els delegats representants dels estudiants de 
l’Institut Maria de Bell-lloc, així com representants de les diferents entitats esportives. 
 
► Ens proposem generar diferents borses de treball destinades al jovent. 
 



 
 
Totes les nostres accions, presents i futures, van destinades a respondre una pregunta: 
 
“Quin tipus de societat volem tenir en un futur a Bigues i Riells del Fai?” 
 
La societat que tindrem en el futur dependrà en bona part de les polítiques de joventut 
que fem avui. 
 


