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UN ANY DESPRÉS, TOT ESTÀ PER FER I TOT ÉS POSSIBLE!

Les JERC som una organització política juvenil d’esquerres, republicana i independentista. 
Entenem que per arribar als nostres objectius és important la lluita al carrer, per 
mantenir el contacte amb el jovent, associat i no associat, que viu al poble.
Però on es prenen les decisions és a les institucions, i si volem canviar les coses, el 
jovent independentista hi hem de ser presents, els joves hem de dir-hi la nostra.
Ara s’acosten eleccions municipals, i les JERC ens presentem en aquests comicis 
juntament amb Esquerra. Creiem que el municipalisme és la nostra base més important, 
ja que és l’administració més propera al ciutadà, i la que resol els problemes més 
importants, els del dia a dia de la vida de les persones.

Les JERC, aquí a Vilassar, vam començar poc després de la Consulta per la Independència, 
animats per l’èxit d’aquest moviment ciutadà i democràtic de base. Érem i som un grup 
de joves amb ganes de canviar el món, començant pel nostre poble i continuant pel 
país.
Ens vam constituir formalment en Assemblea Constituent el 9 de març del 2010, i vam 
crear la Secció Local de JERC Vilassar-Cabrils. Érem nou. Ara ja som una vintena de 
militants. En aquest any i escaig de trajectòria, hem fet diversos actes als dos pobles, 
però sobretot hem après i ens hem format políticament. Ara podem dir, amb orgull, que 
tenim un projecte de poble i unes propostes, participades per joves vinculats al municipi 
però que no són del partit, i madurades amb l’ajuda de persones amb coneixements 
especialitzats en les diverses temàtiques que abasta la política municipal per a joves.

Nosaltres posem la nostra eina, l’organització, al servei dels joves per solucionar els 
problemes als quals s’enfronten. Estem permanentment en contacte amb el jovent 
mobilitzat per millorar el poble i satisfer les seves necessitats.

Ara, volem que confi ïs en nosaltres per poder tirar endavant aquest projecte de poble, 
basat en la participació de totes i tots, en la millora de la mobilitat sostenible a través 
del transport públic, i en el combat contra la crisi optimitzant recursos, millorant la 
formació i facilitant les expectatives de treball i habitatge del jovent.

Només amb tu podrem construir un present i un futur per a totes i tots. 
JOVE, I TU TAMBÉ DECIDEIXES!



LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT, EN LA BONA DIRECCIÓ:
L’obra d’en Xavier Yelo al capdavant de Joventut i Esports, clau per al 

projecte de futur.

En els últims quatre anys ERC ha estat al capdavant de la regidoria de Joventut, i ha 
desenvolupat una tasca admirable tenint en compte la complexa situació econòmica i 
política de Vilassar. Des del principi hem apostat per la transversalitat en les polítiques de 
joventut, és a dir, col•laborar amb les altres regidories per donar un servei a la joventut 
del municipi i garantir els seus drets en tots els àmbits de la seva vida perquè arribin a 
un desenvolupament de plena autonomia com a ciutadans i ciutadanes de Vilassar.

Des de la regidoria s’han realitzat diversos programes culturals, participatius, educatius 
i esportius, com ara el carnet Massa Jove, la Bibliojove, la quinzena esportiva Belluga’t, 
el programa de corresponsals als centres educatius, etc.
També s’ha volgut atendre a tots aquells i aquelles joves que vivien situacions difícils. 
Així, s’ha fet tot un seguit d’actuacions en matèria de Salut Juvenil (tallers, xerrades 
sobre drogues, sexualitat, afectivitat, alimentació, etc), s’ha comptat amb la introducció 
d’una professional que assessora els joves en matèria d’orientació acadèmica i els 
acompanya en la transició escola-treball i s’ha col•laborat amb el Centre Obert i els 
serveis socials per evitar els casos de joves en risc d’exclusió social.

Una altra actuació important ha sigut la reforma de l’Espai Jove, que ha assolit durant 
l’any 2010 un total de 3123 atencions a joves d’entre 12 i 25 anys. Aquest espai, ara 
per ara, dóna serveis d’orientació i assessorament, connexió a internet, espai lúdic i 
aula d’estudi. S’ha prioritza’t la col•laboració amb les entitats del poble, amb la creació 
d’un Consell Municipal de Joventut i la realització de diverses actuacions conjuntes amb 
diverses entitats.

Tot això i molt més és el que hem fet, i ara volem seguir aprofundint amb tots aquests 
aspectes, sobretot en l’aspecte de la participació, impulsant projectes com la creació 
d’un Consell Local de Joventut i la realització d’un procés participatiu perquè els joves 
col•laborin en la confecció del proper pla local de joventut. 
La nostra voluntat és continuar aquesta feina, però ara, amb l’impuls del jovent mobilitzat 
i l’assessorament i col•laboració amb el Consell Nacional de Joventut de Catalunya.



EL POBLE QUE VOLEM, EL FUTUR QUE DESITGEM

 Les nostres propostes de joventut per a Vilassar

Seguidament, t’exposem les nostres propostes en matèria de Joventut. Les cinc primeres 
són les que considerem prioritàries per al jovent, seran l’eix central de la nostra acció 
política local els propers anys i seran condicions indispensables a l’hora d’arribar a un 
pacte de govern. Hem elaborat aquest programa amb l’assessorament de tècnics de 
joventut i d’inserció laboral, així com també amb l’assessorament de diversos militants 
de les JERC especialitzats en política municipal de joventut.

1.- + POBLE: POTENCIAR L’ASSOCIACIONISME AMB UN HOTEL D’ENTITATS AL MERCAT 

DEL CARME

» Obrirem un hotel d’entitats que garanteixi un espai destinat a les entitats que ho 
sol•licitin a l’emplaçament de l’actual Mercat del Carme quan aquest es traslladi. 
D’aquesta manera, crearem un centre neuràlgic de l’associacionisme local al centre del 
poble, que crearà sinergies que ajudaran també a dinamitzar el Casal de Joves l’Estrella, 
situat allà mateix.

» Aprofi tant la remodelació que s’haurà de fer, farem una remodelació de tot l’edifi ci per 
millorar les condicions d’accessibilitat i fer una sortida d’emergència de l’Espai Jove.

2.-  + HABITATGE: MASOVERIA JOVE, FACILITEM L’ACCÉS A L’HABITATGE!

» Engegarem a Vilassar el projecte masoveria jove, per ajudar els joves vilassarencs a 
accedir al seu primer habitatge i, alhora, recuperar i rehabilitar edifi cis buits del poble.

3.- + OCI: INSTAL•LAREM UN SKATE PARK AL COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL

» Instal•larem un skate park al costat del camp de futbol de Vallmorena, per donar solució 
a la manca d’aquest tipus d’equipament tan utilitzat pels joves i, alhora, solucionar els 
problemes de convivència que deriven de no tenir aquest equipament, que obliga els 
joves a utilitzar el monopatí per tot el poble.

4.- SOLUCIONEM UNA VELLA RECLAMACIÓ: NOU CAU

» Buscarem fi nançament i recursos per poder garantir un equipament adequat per a 
l’agrupament escolta dins el marc del nou pla d’equipaments que proposa ERC.

5.- + DEMOCRÀCIA, CONSELL DE JOVENTUT: L’EINA PER IMPULSAR UN JOVENT 

ACTIU

» Fomentarem la participació democràtica i la implicació dels joves en la solució dels 
problemes als quals s’enfronten impulsant la creació d’un consell local de joventut i 
fent un procés participatiu perquè els joves donin propostes per al proper pla local de 
joventut.



+ PROPOSTES...

6.- FORMACIÓ

»Creiem en la democràcia i en l’educació i formació de persones plenes i amb lliure capacitat de 
decisió, per això promourem la revalorització i funcionalització dels delegats de cursos, el consell 
de delegats i el consell escolar de l’IES Jaume Almera.
»Obrirem la nova biblioteca en horari nocturn a les èpoques d’exàmens i també hi habilitarem una 
aula d’estudi.

7.- TREBALL I OCUPACIÓ

»Potenciarem la borsa jove de treball, per facilitar i agilitzar-ne l’accés a través de la xarxa.
»Impulsarem la creació d’un viver d’empreses mancomunat amb Cabrils.

8.- SALUT JUVENIL

»Elaborarem programes de planifi cació familiar coordinant els serveis socials del municipi per 
evitar que cap jove caigui en situacions d’exclusió social.
»Farem promoció, a través dels centres socioeducatius,  dels hàbits saludables.

9.- CULTURA

»Promourem, des dels centres socioeducatius, la difusió de la cultura catalana i de la cultura local 
enfront del pensament únic de la cultura global basada en el consumisme compulsiu.
Impulsarem el projecte “Carnet Jove Vilassar”, pel qual els joves gaudiran d’una sèrie de descomptes 
als equipaments esportius, culturals i alguns establiments del poble.

10.- MOBILITAT 

»Garantirem el transport públic mantenint la línia de bus Vilassar-Premià de Mar i estudiarem la 
possibilitat d’obrir el servei el cap de setmana.
»Apostarem per una connexió més ràpida amb Mataró impulsant, conjuntament amb altres 
municipis, una línia de bus des dels pobles de muntanya cap a Mataró (Vilassar – Cabrils – Cabrera 
– Mataró).

11.- PARTICIPACIÓ

»Obrirem un procés participatiu entre el jovent del municipi de 14 a 30 anys, encapçalat pel futur 
Consell Local de Joventut i assessorat pel CNJC, que col•laborarà en la elaboració del pla local de 
joventut 2012-2015.

»Crearem els espais d’expressió de la ciutadania, uns plafons grans on només hi podran penjar 
cartells les entitats del poble, ni empreses ni propaganda institucional. D’aquesta manera tindrem 
un poble net i totes les entitats podran informar de la seva activitat a la població.

12.- MEDI AMBIENT

»Apostem per una progressiva reducció de la despesa energètica en l’enllumenat de Nadal, establint 
uns horaris més reduïts d’encesa dels llums i passant gradualment de bombetes a LEDS.
»Farem sensibilització de consum responsable des dels centres socioeducatius.

13.- DONA

»Consolidar el protocol d’actuació davant de casos de violència masclista que incorporant la 
participació de totes les institucions, entitats i cossos de seguretat implicats, així com de les 
associacions i grups de dones.



QUI SERÀ LA VEU DEL JOVENT A L’AJUNTAMENT?

Les JERC Vilassar ens presentem conjuntament amb ERC en aquestes eleccions 
municipals. La candidatura que presentem creiem que és la que està més preparada 
per afrontar els problemes del jovent i donar-hi solucions, perquè en Xavier Yelo té 
quatre anys d’experiència en la matèria a les seves espatlles i perquè som els únics 
que hem elaborat un programa específi c de joventut, a més de ser l’única organització 
juvenil al poble. 
Així doncs, l’alcaldable d’ERC està molt preparat en la matèria, i la candidata de les 
JERC, Noèlia Alonso, té moltes ganes de lluitar des de l’ajuntament, per solucionar els 
problemes dels joves i fer de Vilassar un referent pel que fa a polítiques de joventut.

Noèlia Alonso Colomer   

Té 21 anys, i moltes ganes de treballar per solucionar els 
problemes del jovent des de la institució més propera al carrer, 
l’Ajuntament.
Actualment estudia Publicitat i Relacions Públiques a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser pubilla de Vilassar 
durant els anys 2006-2007. 
Va formar part del Club Patinatge Artístic Vilassar de Dalt i de 
l’Aula Municipal de Dansa. És jutge de patinatge de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya. Ha col•laborat amb la consulta 
popular Plataforma Vilassar Decideix i milita a les JERC des del 
2010.

Xavier Yelo i Blat

Nascut el 1978, és un candidat que combina a la perfecció 
l’empenta i il•lusió de la joventut amb l’experiència de quatre 
anys de regidor de Joventut, Cultura, Esports i Noves Tecnologies 
a l’ajuntament de Vilassar. És tècnic audiovisual i empresari del 
sector. Ha col•laborat amb els geganters i els grallers, amb Ràdio 
Vilassar i ha sigut director tècnic del CB Vilassar. Milita a ERC des 
del 2000.

+ POBLE, + FUTUR

JOVE, I TU TAMBÉ DECIDEIXES!


