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2.6 Joventut

L’actuació de l’ajuntament d’Esquerra es concep pensant en la societat d’avui i en les generacions 
del futur. És per això que l’ajuntament vetllarà, també, per solucionar els principals problemes que 
actualment afecten al jovent i perquè la política municipal sigui pròxima als i a les joves. 

•	 Creació de l’oficina jove que serà un punt 
de contacte entre l’ajuntament i el jovent. 
Les principals funcions d’aquesta oficina 
seran:

o	 Coordinació i promoció de totes les 
activitats per al jovent proposades 
des de les entitats del poble. Es 
donarà suport a les entitats per 
realitzar aquestes activitats i es 
crearà un llibret que reculli tota 
l’oferta d’activitats destinades a la 
gent jove. 

o	 Creació de l’agenda jove, un 
calendari que reculli totes les 
activitats per a joves i que eviti que 
se solapin. 

o	 Creació i gestió d’una oficina de 
treball especial per a joves aturats, 
amb poca experiència professional 
i estudis bàsics. Aquesta oficina 
proporcionarà informació sobre 
com fer currículums, sobre com fer 
entrevistes de feina... També es 
crearà la Borsa de Treball Jove.

o	 Proporcionar un servei d’orientació 
professional amb informació sobre 
el futur del jovent (carreres laborals, 
estudis universitaris, les vies de 
batxillerat, formació professional ...) 

o	 Facilitar l’accés del jovent a 
l’habitatge amb la promoció 
d’habitatges de protecció oficial, 
la promoció pública d’habitatge 
de lloguer, facilitant que els joves 
puguin compartir pis...

o	 Donar suport a la gent jove 
emprenedora que vulguin obrir 
algun negoci.

o	 Dinamitzar el Casal de Joves amb 
la realització de més activitats, de 

cursos periòdics, de xerrades. Es 
potenciarà que els joves puguin 
mostrar les seves habilitats 
artístiques amb concerts de 
diferents estils de música, concursos 
diversos, exposicions d’art... També, 
s’intentarà ampliar els horaris 
d’obertura del Casal, fent que també 
estigui obert el cap de setmana.

o	 Crear un servei de voluntariat 
juvenil, especialment destinat als 
períodes de vacances, en el qual el 
jovent realitzi algunes feines per al 
poble a canvi d’alguna recompensa 
no econòmica, com ara un diploma.

•	 Incentivar la mobilització del jovent del 
poble

o	 Creació del Consell Local de 
Joventut  on el jovent, associat o no, 
pugui participar, amb l’objectiu de 
col·laborar en la planificació de les 
polítiques locals de joventut. Aquest 
Consell disposarà d’un Reglament i 
serà el que representarà el nostre 
municipi al Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya (CNJC). 

o	 Proporcionar informació sobre els 
drets i deures de jovent, sobre 
tot el que poden demanar a un 
ajuntament, sobre el que necessiten 
per fer qualsevol tràmit o instància, 
sobre les polítiques municipals 
relacionades amb el jovent...

o	 Assegurar la participació del jovent 
en la preparació i organització de les 
festes locals com la Festa Major i o 
la Fira.

o	 Reservar un espai per al jovent al 
butlletí municipal

o	 Visites periòdiques d’un regidor 
de l’Ajuntament a les sessions de 
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tutories de l’institut on aquest podrà 
parlar amb els alumnes i debatre 
amb ells sobre quines són les seves 
necessitats (i tenir-les en compte per 
fer polítiques municipals o presentar 
mocions al Ple). Això haurà de ser 
rotatiu per tal que els i les joves 
puguin tenir contacte amb tots els 
regidors i regidores del seu municipi 
independentment del color polític 
que aquest tingui.

•	 Posar els equipaments del poble al servei 
del jovent

o	 Adequar l’horari d’obertura de la 
biblioteca a les necessitats dels 
usuaris.
Ampliar l’horari de la biblioteca fent 
que s’obri dissabtes per la tarda i 
també més matins o, sinó, habilitar 
sales d’estudi.

o	 Fer que l’Ateneu sigui, també, un 
espai per a la gent jove. Promoure  
activitats per als joves, habilitar la 
Sala Polivalent per fer exposicions 
o concursos per a joves, renovar 
l’equip de so de l’Ateneu per poder fer 
concerts o obres de teatre,  estudiar 
la possibilitat de passar pel·lícules 

periòdicament, donar suport al 
jovent que hi vulgui realitzar alguna 
activitat o acte...

o	 Facilitar el lloguer d’instal·lacions 
esportives per al jovent que vulgui 
utilitzar-los. Permetre que es puguin 
utilitzar les instal·lacions també els 
diumenges.

o	 Estudiar la possibilitat de fer un parc 
per fer esport que contingui, entre 
d’altres, espais per patinar.

•	 Facilitar la mobilitat amb Transport públic
o	 Revisar i actualitzar els horaris 

dels autobusos, tant el diari com 
el nocturn, i comprovar que es 
compleixin. També es demanarà 
que s’augmenti la freqüència a les 
franges horàries que sigui necessari.

o	 Millorar la informació sobre quin és 
el servei que s’ofereix en dies festius 
i especials. S’indicaria a la web 
oficial de Cervelló.

o	 Posar a les parades d’autobús 
pantalletes que indiquin el temps 
que falta perquè passi el pròxim bus

o	  
•	 Elaborar un Pla Municipal de Joventut


