
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ACTA RESUM DEL CONSELL D’INFÀNCIA I JOVENTUT DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 
16 de desembre de 2019 

Espai Jove Garcilaso 
Assistents: 
Marta Villanueva Cendán . Consellera d’Infància i Joventut del Districte 
Ruth Ana Gabriel Zarco. Consellera del grup municipal Barcelona en Comú 
Júlia Mayor Capdevila. Consellera del grup municipal ERC 
Anna Garcia Escrig. Consellera del grup municipal BCN pel Canvi 
Mònica Cano Baselga. Direcció de Serveis a les Persones i el Territori 
 
Desenvolupament de la sessió  
S’inicia el Consell a les 19 h 
 
1.Benvinguda i presentació nova consellera referent 
 
Marta Villanueva, nova consellera referent, dóna la benvinguda.  
 
2.Procés del PAD 
 
S’acorda que no s’informarà del procés atenent al fet que les persones participants són 
conselleres del districte i coneixen el procediment. 

    
3. ESPAI Jove Jaume Oller (procés participatiu) 
 
S’informa que al llarg del curs passat es va dur a terme un procés participatiu per tal d’escoltar 
la opinió dels i les joves al voltant dels possibles usos del futur Espai Jove Jaume Oller. 
Es va fer una intervenció amb la participació d’ alumnat de l’INS Dr Puigvert i el Josep Comas i 
Solà, del grup de joves de més de 18 anys de la Sala jove de Via Barcino. 
Un total de 511 joves van participar del procés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
4. Festuc! 

 
S’explica que el Festuc! és un espai de trobada dels serveis i entitats joves del districte, on 
poder mostrar allò que s’ha anat realitzant al llarg del curs, així com poder generar espais de 
coneixement mutu i de construcció col·lectiva. 
El juny de 2019 es va dur a terme  la primera edició del Festuc! 
Es tracta d’un procés en el què els i les joves al llarg del curs fan propostes sobre com volen que 
sigui la festa i es va madurant en comú, fet que facilita la reflexió col·lectiva, la creació conjunta 
i l’escolta i acceptació de les diferents realitats que viuen a cada un dels territoris. 
L’espai on es duu a terme és rotatiu, amb la intenció que vagi pels diferents barris del districte, 
la 1a edició va ser a Baró de Viver i la 2a serà al Bon Pastor. 
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La tasca de construcció del Festuc! 2020 es va iniciar la primera setmana de setembre, amb la 
intenció que aquest procés sigui el més treballat i compartit possible. 
Es valora que a mida que el festuc! Vagi creixent no deixarà de ser a un espai de participació i 
treball comú entre els diferents serveis, entitats i territoris “equivalent” a la funció que podria 
tenir un Consell com espai de trobada i de compartir.  
 
5. Què esperem del Consell? 
 

Es genera un debat al voltant d’aquest punt, i que gira al voltant de com aconseguir que aquest 

espai interessi als i les joves, així com a les entitats de lleure del districte.  

En el seu moment, el consell es va deixar de dur a terme davant la manca de participació, fet que 

s’ha repetit en aquesta primera convocatòria. 

Es planteja la possibilitat de fer-ho arribar als joves que participen d’entitats de lleure al districte, 

així com als grups de joves més organitzats que hi ha en alguns territoris, tanmateix, es té clar 

que hi ha una dificultat a tenir present i és que aquests joves tenen una càrrega important de feina 

(estudis, feines i voluntariat a les seves entitats) i que dificulta la seva implicació a més espais. 

D’altra banda, en el cas de joves d’entitats de lleure ja tenen un paraigua en eles seves pròpies 

entitats que els aixopluguen i els demanen una certa implicació. 

Des d’una visió realista es planteja el poder anar fent una aproximació a les entitats i mirar si el 

consell pot esdevenir un espai d’interès.   

 

6.Torn obert 
 
En haver desenvolupat una conversa oberta al llarg de tot el consell, no hi ha altres aspectes a 
afegir.  
 


