
MOCIÓ PEL FOMENT D’EQUIPAMENTS JUVENILS AUTOGESTIONATS

El jovent són una generació de persones que ha viscut de crisi en crisi en una situació
estructural d’injustícia social i precarietat. Són una generació marcada per la incertesa,
sense esperances per a la construcció de processos emancipadors, ja que els diversos
contextos que han viscut han fulminat qualsevol esperança de vida digna.

De fet, les dades ho demostren. Segons el Pla Jove de Santa Coloma de Gramenet
2022-2025, el juny del 2021 el 17% de la població jove activa es trobava a l’atur, 6 punts per
sobre de la mitjana provincial. Pel que fa a la població sense estudis, el percentatge arriba
al 14%, mentre que a la comarca i a Catalunya aquest percentatge es troba al voltant del
8%. Molts joves no poden estudiar perquè no s’ho poden permetre. A més, segons dades
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), la taxa d’emancipació de les
persones de 16 a 29 anys és del 18%, un mínim històric, reduint-se a la meitat respecte a
les dades del 2007.

En aquest context ens trobem amb municipis que, malgrat els esforços de les
administracions públiques, acaben constituint ciutats dormitori, amb una disminució cada
vegada més evident d’organitzacions i associacions juvenils. Disminució que s’ha vist
encara més accentuada amb la crisi de la pandèmia de COVID.

De les enquestes realitzades per l’Ajuntament a joves colomencs per a la confecció del Pla
Jove de Santa Coloma de Gramenet 2022-2025 podem extreure algunes conclusions: hi ha
grups de música i ball locals que no tenen espais per assajar i que ho han de fer al carrer; a
la ciutat manquen espais d’oci nocturn i alternatiu perquè les persones joves es puguin
trobar i puguin realitzar activitats organitzades per elles mateixes; l’oferta, recursos i espais
disponibles estan molt centralitzats al barri del Centre; hi ha una manca generalitzada
d’espais verds i d’esbarjo en algunes zones de la ciutat; i, hi ha barris perifèrics com Santa
Rosa o Safaretjos amb una vida veïnal potent però amb poca presència juvenil.

En aquest sentit, són cada vegada més necessaris els equipaments públics on els joves
puguin relacionar-se entre ells, dur a terme activitats i on puguin gaudir del seu temps lliure,
sense veure’s obligats a consumir als bars amb preus poc assequibles. Així com els espais
a l’aire lliure amb instal·lacions per a realitzar pràctica esportiva, ja sigui a través del
programa de “patis oberts” com millorant les instal·lacions esportives que es troben amb
lliure accés a la via pública.

Els equipaments juvenils haurien de ser espais de trobada i cohesió de la població jove on
es realitzin xerrades, activitats i tallers amb un valor social i cultural molt important per a les
ciutats. A més, els que són autogestionats fomenten l’empoderament juvenil, en tant que els
joves tenen la capacitat de proposar i organitzar l’activitat amb recursos propis i de manera
autònoma, sense ingerències externes ni la tutela dels adults.

Un exemple podria ser el Casal de Joves de Ciutat Vella (Barcelona) que és gestionat per
l’assemblea de Joves de Ciutat Vella. En aquest espai autogestionat s’organitzen xerrades i
debats que fomenten l’esperit crític, es generen sinergies amb entitats socials que defensen



els drets dels ciutadans com les plataformes d’habitatge, se cedeixen recursos a joves
artistes o emprenedors, s’organitzen fires, tallers, etc oberts a la ciutat. I a més generen una
oferta d’oci alternatiu que nodreix en l'àmbit cultural el seu entorn. Per tant, generen
impactes positius no només en el conjunt del jovent del barri sinó que repercuteix de
manera positiva a la societat del barri en general.

Un altre exemple d’entitat juvenil que ara s’alberga en un espai municipal és l’esplai SCV del
Clot que el passat setembre del 2020 va haver de marxar del local que tenien llogat donat
que el va adquirir un fons voltor. Ara, doncs, fan servir un espai municipal en règim de
cessió que els permet fer la seva activitat sense pagar un lloguer abusiu com els que tenen
els locals que podria necessitar un esplai a l’Àrea Metropolitana. L'última dècada, l’activitat
dels esplais de la ciutat s’ha vist disminuïda a la mínima expressió i aquells que es
mantenen depenen d’altres entitats per a tenir un espai per a la seva activitat i que en algun
cas se’ls queda fins i tot massa petit. A més, la possibilitat de disposar d’un espai municipal
fomentaria la creació de nous centres d’esplai o caus que enriquirien l’oferta de lleure
educatiu de la ciutat.

Segons la guia per al Foment de la participació i l’associacionisme juvenil del CNJC algunes
de les estratègies per al suport de l’associacionisme juvenil són:

- Facilitar eines perquè els col·lectius disposin d’espais propis i autogestionats: cessió
de locals, ajuts per al lloguer o el manteniment de locals d’entitats, etc.

- Permetre l’ús gratuït dels equipaments públics (poliesportius, centres educatius,
centres cívics...).

- Revisar i flexibilitzar les ordenances municipals de civisme per evitar que limitin l’ús
de l’espai públic per part de les entitats juvenils

- Aprofitar tots els mitjans que l’Ajuntament té al seu abast per fer difusió de les
activitats de l’associacionisme juvenil.

L’Ajuntament, com a institució més propera al jovent colomenc, ha de treballar activament
per fer valdre i donar suport al teixit associatiu juvenil i al moviment juvenil organitzat per
model dues raons fonamentals: en primer lloc, perquè la participació i l'associacionisme és
un dret i, per tant, l’administració està obligada a desenvolupar polítiques de foment
concretes perquè aquests drets es puguin exercir; en segon lloc, perquè és una garantia de
salut democràtica que impacta en el present i futur dels joves colomencs.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Santa Coloma de
Gramenet a iniciativa del Jovent Republicà Gramenet proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Reconèixer el valor dels joves organitzats i del teixit associatiu juvenil i, en
especial, dels projectes juvenils que fomenten la participació i la implicació de la gent jove
amb activitats que impacten directament a la ciutat.

SEGON.- En un període màxim de sis mesos, establir les eines necessàries perquè els
joves disposin d’espais propis i autogestionats per dur a terme la seva activitat, mitjançant la
creació d’un model unificat de gestió ciutadana d’equipaments per activitats i serveis
municipals inclòs dins del reglament de participació ciutadana que reguli la gestió d’aquests



equipaments i el marc de col·laboració entre aquestes persones i/o entitats i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet.

TERCER.- En un període màxim de sis mesos, elaborar un pla d’usos de dinamització
d’equipaments juvenils, per orientar i definir els usos que poden tenir lloc a l’equipament
juvenil i identificar els aspectes determinants que cal tenir en compte per al seu bon
funcionament.

QUART.- Fer difusió de la possible creació i existència d’aquests equipaments juvenils
autogestionats, mitjançant totes les eines comunicatives que l’Ajuntament tingui al seu
abast. Generar accions a través de dinamitzadors de carrer per anar a buscar els joves allà
on ara fan oci, per informar-los sobre la possibilitat de fer activitat autogestionada.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat, a la
Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció
de General de Joventut, a l’agència catalana de joventut.


