
                       
 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE JOVES DEL PRAT DE LLOBREGAT                                                    

19-01-2012 CÈNTRIC, ESPAI CULTURAL  

Assistents: 19 persones   

ENTITAT O GRUP  NOM 

Vicepresidenta: 

Regidoria Joventut  Anna Martin 

Representants joventuts polítiques: 

PSC-PM Joan Portals Tapia 

PP Benjamín Salom Cano 

  Albert Piñol Muñoz 

CIU Sergi Berga 

Representants  seccions joves dels sindicats: 

UGT  Marta Villa 

Representants entitat membre de la Comissió del Lleure: 

AEiG Conxita Busquets Laura Goñi 

CE Sant Pere I Sant Pau Carles Ruiz 

Grup Infantil Sant Cosme (GISC) Ruben Barba Pizarro 

Representants Instituts de Secundaria i Formació Professional: 

IFP Illa dels Banyols Toni Quesada Velasco 

Proposats a l’assemblea:  

Cooperativistes Aïda Rodés Ècija 

Joves Creadors Cristina Martin Collado 

Jove 2.0 Francesc Gelabert 

Jove individual Luis Miguel Rodríguez Pérez 

Altres joves interessats:   

  Javier Suarez Lucha 

  Jesús Felipe 

  Dani  Aicart 

Secretaria  

Tècnica de Joventut  Lidia Montero 

Dinamitzadora Joventut  Núria Arlàndez 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

Ordre del Dia:   

18:30h  Rebuda a la recepció del Cèntric, Espai Cultural 

18:45h Presentació dels membres del CMJ 

19:00h Dinàmica participativa per avaluar el Pla Jove i les línies de futur 

20:00h Posada en comú dels grups 

20:15h Aportacions individuals i conclusions 

20:30h Propostes de treball: comissions, taules, formacions, etc. 

21:00h Proposta de nova convocatòria i comiat 

 

o Dinàmica participativa per avaluar el Pla Jove i les línies de futur  

Es van configurat 3 grups entre els 16 joves que van assistir, de forma aleatòria. Cada grup va 

treballar un dels eixos del Pla Jove (Autonomia, Oci i Experimentació i Ciutadania). Cada grup 

disposava de materials (fitxes de les accions) que els proporcionava informació sobre els 

diferents programes que hi ha dintre de cada eix d'actuació del Pla Jove.  

El temps del que van disposar cada grup per treballar va ser d'una hora, amb l'objectiu de 

identificar els programes que consideraven com a prioritaris del seu eix d'actuació per treballar 

durant aquesta legislatura.  

o Posada en comú dels grups 

Passat el temps de reflexió es va posar en comú el treball de cada grup a partir d'una dinàmica 

amb l'ús d'uns panells on constava, d'una forma gràfica, els eixos i programes del Pla jove. 

Es va demanar a cada grup que consensues el programa que creien que s'havia de fer una 

especial incidència de l'eix que els va tocat treballar durant aquesta legislatura, marcant-lo al 

panell amb un gomet vermell i els tres programes que s'han de treballar de forma prioritària 

amb un gomet verd.  

També es va voler visibilitzar la voluntat individual, donant la possibilitat de que cada membre 

pogués fer un vot al programa que creien més important dels tres eixos del Pla jove, aquest 

identificat amb una estrella.  

 

 



                       
 

El panell resultant d'aquestes votacions és el següent:  
Programes Valoració

1 i 1

7

1 Llegenda
Programa especial Prioritat 
Programa prioritari 

AUTONOMIA Votació individual 

1 i 1

1

1

1

1

OCI I
EXPERIMENTACIÓ 1 i 1

1

3

1

1

CIUTADANIA
1

1

Eixos Pla Joves

                                                                                                                                      

16. JOVES I DIVERSITAT

17. JOVES I MEDI AMBIENT

12. ESPORTS

13. PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

14. INICIATIVES JUVENILS I ASSOCIACIONISME

15. INTERLOCUCIÓ JUVENIL

8. MÚSICA

9. NOUS CREADORS

10. JOVENTUT DIGITAL

11. LLEURE EDUCATIU

5. SALUT

6. INFORMACIÓ

7. OCI I CULTURA

1. HABITATGE

2. OCUPACIÓ

3. EDUCACIÓ

4. MOBILITAT

 

Les votacions van anar acompanyades d'unes aportacions i reflexions concretes dels 

programes que es van posar en comú. A continuació es mostrarà un resum d'aquestes 

reflexions ordenades per programes:   

 

1. AUTONOMIA 

      Ocupació  

• Fer polítiques actives d’ocupació no només d'assessorament  

• Promoció Jove d’ocupació 

• Divulgació de l’assessoria.  

                     Habitatge  

• Habitatge de promoció social per a joves 

• Continuar amb la promoció de lloguer amb Prat Espais. 

                     Educació 

• Prestigiar tot tipus de formació (Universitat i Formació Professional) 

• Educació en la ciutadania als instituts (Òrgans de participació, Política, 

administració...) 

             Salut  



                       
 

 

• Tallers en 1r auxilis als IES (15-30 anys) 

Altres temes sorgits: 

- El programa “Mobilitat” està molt mesclat, hi ha temes de mobilitat internacional i 

el tema interurbà. Es demana un autobús per anar a la UAB.  

 

2. OCI I EXPERIMENTACIÓ � Canvi de nom: Oci i cultura? 

      Oci i cultura 

• Manca d’espais d'oci per a joves. 

• Els joves no s'identifiquen en la programació actual d'oci 

• No hi ha espais nocturns 

• Demanda d'un espai públic que sigui punt de trobada, i estigui habilitat per fer 

una programació pròpia i autogestionada, que sorgeixi de les relacions que es 

creen en aquest espai 

• Quan es tornarà a obrir la Capsa? S'ha creat un gran buit a la ciutat amb el 

tancament d'aquest equipament 

• Els CC i el Cèntric no és consideren espais juvenils on poder fer activitats ells 

mateixos, solament  s'utilitzen per als tallers o fer alguna cosa en concret 

• Hi ha desconeixement del que passa al Pau Casals (Torre Balcells),  i podria ser 

un lloc que acollís programació per a Joves, ja  que és un espai molt cèntric 

• La programació cultural està molt enfocada a la música i s'hauria d'equilibrar 

més amb art, audiovisuals, etc. 

                     Música / Nous Creadors 

• Només es programa uns estils concrets de música i no són representatius de 

tots els col·lectius del Prat 

• Falta d'espais de programació   

                     Joventut digital 

• Seguir fomentant la formació en fotografia, creació de webs, disseny ... 

• És valora positivament la cessió de portàtils als equipaments 

• Crear una xarxa local de Wifi Prat 

• Fomentar trobades de joves digitals (virtuàlia) 

 

3. CIUTADANIA 

      Promoció de la participació 

• Fomentar el coneixement de les entitats  de la ciutat per que els joves puguin 

participar en cas que els hi interessi. Fer un treball de difusió als instituts, com 

la creació d'unes jornades 

• Es mostra una especial preocupació per les poques entitats juvenils que hi ha 

al municipi 

                     Iniciatives Juvenils 

•  



                       
 

 

• Donar suport  a joves que vulguin fer alguna cosa i no necessàriament que 

estiguin en una entitat 

                     Joves i diversitats 

• Treball en temes més socials 

• “El Prat és una ciutat amb necessitats socials, cal continuar treballant amb 

això” 

             Joves i Medi ambient 

• Obrir-ho a temes més de reciclatge: restauració de mobles, mercadet de 2n mà 

• Reutilització de coses 

• Continuar treballant pel medi ambient 

 

Amb el transcurs de la jornada es va posar de manifest el desconeixement per part dels 

assistents de molts dels projectes i serveis existents. Per aquests motrius també s'ha identificat 

com un tema principal a treballar la COMUNICACIÓ. Es proposa unificar els canals d’informació 

juvenils, hi ha molts llocs on buscar, seria més fàcil que s'unifiqués en un sol lloc. 

 Propostes de treball: comissions, taules, formacions, etc... 

A partir del treball fet en aquesta sessió es proposa seguir creant unes taules de treball 

específiques per cadascun dels programes o temes identificats com més prioritaris:  

- Oci i cultura 

- Ciutadania 

- Comunicació 

El tema d'ocupació a pesar de ser el més prioritari de tots, no es va proposar fer una taula de 

treball per la dificultat de poder fer propostes, ja que és molt complex.  

La participació a les taules serà de forma voluntària i si és necessari es buscaran experts, 

tècnics de l'ajuntament o altres perfils per que donin suport en el tractament del tema.  

Es demana que la convocatòria d'aquestes taules es faci aviat i no es deixi passar molts mesos. 


