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Consell de  Joventut 

 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Joventut 

Lloc Casal de Joves de Can Ricart Núm. 1-2017 

Data – Hora 1 de febrer de 2017 de 19’00h a 21’30h 

Assistents 

 

Sílvia López  President 

Cristina Colmena Secretari 

Montse Barnils Conseller 

Fernando Gómez Conseller 

Oriol Puig Conseller 

 Conseller 

 Conseller 

 Conseller 

 Conseller 

Entitats i 
equipaments 

CC Sant Martí i Auditori Sant 
Martí 

Pij 

CC Can Felipa Serveis d’ orientació Pla Jove Sant 
Martí 

CC Besós Coordinadora Vern 

CC La Farinera Fundació IRES 

Ludoteca Ca l’ Arnó Assemblea Joves Besós 

Casal Infantil Sant Martí Joventuts socialistes 

Ludoteca La Verneda Consell joventut Barcelona 

CC Sant Martí i Auditori Sant 
Martí 

Pij 

CC Can Felipa Serveis d’ orientació Pla Jove Sant 
Martí 

 
Nombre de ciutadans a títol individual: Cap ciutadà a títol individual. 
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Ordre del dia:  

1. Jam session de Jazz a càrrec del Col·lectiu de músics de Can Ricart 

2. Polítiques de joventut de l' Ajuntament de BCN,  a càrrec de Josep de 

Barberà, Cap del Gabinet de la Regidoria d' Infància, Joventut i Gent Gran 

 

     Pla per al Foment de l' Ocupació Juvenil  de Qualitat 2016- 2020      

     Pla d' Adolescència i Joventut 2017-2020               

      

3. Polítiques de joventut al Districte de Sant Martí 

     Sant Martí Jove - en xifres. 

     Nous reptes 

 4.Torn de paraules  

 

Temes tractats i acords: 

Comença l’acte el Col·lectiu de músics de Can Ricart amenitzant l’entrada de les 

persones assistents al Consell. 

Obre la sessió la Consellera de Joventut del districte, Sra. Sílvia López, donant les 

gràcies per a seva col·laboració al Col·lectiu de música i obrint el Consell de Joventut.  

Es comença amb una petita introducció, per part de la consellera i s’obre un torn de 

presentació dels assistents.  

A continuació Sr. Josep de Barbera, Cap de gabinet de la Regidoria de Infància 

Joventut i Gent Gran, fa l’explicació del segon punt de l’ordre del dia. S’introdueix el 

Pla per al Foment de l’ Ocupació Juvenil de qualitat 2016-2020 amb una infografia 

explicativa dels objectius i eixos d’aquest pla.  

Es fa incidència en la alta participació del Pla tant en la creació, com en el seu procés 

mitjançant la creació d’una Comissió Executiva amb una amplia representació més 

enllà de l’ Ajuntament i un Pla d’acció del 2017 obert a la participació. 
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Abans de passar a l’ explicació del Pla d’ Adolescència i Joventut 2017-2020, s’obre un 

torn de preguntes referents a l’anterior punt. 

 

Un representat de l’ Assemblea Jove del Besós i també membre del Node de joves, 

pregunta:  si s’han tingut en compte, en aquest Pla, les aportacions del Node de joves.  

La resposta del Sr. Josep de Barbera és: si s’han tingut en compte. El Node de joves 

ha fet aportacions sobre espai públic que també s’han tingut en compte en el Pla 

d’Adolescència i Joventut. També aportacions sobre la FP dual, l’exili juvenil, les 

pràctiques en empresa remunerades,.. i al Pla jove sobre habitatge. 

 

El Sr. Josep de Barbera reprèn la seva intervenció explicant el Pla d’ Adolescència i 

Joventut 2017-2020. Fent incidència que es vol treballar també un Pla Estratègic de 

Ciutat  2025 o 2027 amb el màxim de participació i consens possible, a part del pla 

d’actuació que se està treballant per aquest mandat. 

S’obre un torn de preguntes referents a l’explicació anterior però no hi ha preguntes, ni 

cap altre intervenció dels assistents al respecte. 

 

A continuació, la Consellera dona la paraula a la Secretària del Consell i referent del 

Joventut, Cristina Colmena, per explicar el següent punt en l’ordre del dia: Sant Martí 

Jove en xifres. Informació referida a dades de població per barris del 14 a 29 anys, les 

subvencions del 2016 demanades al Districte en l’ àmbit de Joventut, així com els 

projectes per joves, els equipaments per joves i les activitats que es fan per joves des 

de Centres cívics i Culturals del Districte. També es fa esment als equipaments 

municipals infantils que tenen grups d’adolescents. 

 

Reprèn la paraula la Consellera per explicar les mesures polítiques, les directrius i 

objectius en l’àmbit de l’ Adolescència i Joventut del Districte, sobre la base de quatre  

eixos bàsics i transversals: Educació, Habitatge, Ocupació i Oci i temps lliure. 

S’obre un espai de preguntes i d’ intervencions  sobre els punts anteriors. 

En aquest sentit el Casal Infantil de Sant Martí que té un dia a la setmana adolescents 

entre 12 i 16 anys, comenten que hi ha molts pocs recursos en aquesta franja, a tots 
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els nivells, i que cal invertir molta energia, recursos i espais per atendre a aquesta 

franja d’edat. 

 

 

 

La Consellera referent a aquesta intervenció contesta que des del Districte es té en 

compte totes les franges d’edat, inclosa l’ Adolescència. També el Sr. Josep de 

Barbera respecte a aquest tema comenta que en aquesta mandat l’ Adolescència 

passa a polítiques de Joventut, i que hi ha tècnics específics en el Departament de 

Joventut treballant en programes per adolescents. Que l’anterior mandat es va crear el 

Centre de famílies amb adolescents, que està abast de ciutat i que en aquest mandat 

es vol potenciar aquest centre. El nou Pla contemplarà mesures per adolescents. 

El Conseller del grup municipal d’ ERC pregunta: Hi ha intenció de fer un pla 

d’equipaments juvenils de ciutat? En quin horitzó es treballa? Es mantindran les 

paràmetres que estaven ja aprovats, amb el consens de tots els grups polítics des de 

l’any 2008, i que contemplaven que hi hagués almenys un espai jove al districte, un 

altre casal i arribar als 10 PIJ a la ciutat, i que no s’ha complert? 

El Sr. Josep de Barberà contesta que s’està estudiant el model de casals de joves, el 

model d’espais joves i que es tindrà en compte els espais joves distribuïts per la ciutat, 

tenint en compte la distribució territorial i l’especialització per poder atendre les 

necessitats dels joves. Dins del Pla d’Adolescència i Joventut és té en compte el pla 

d’equipament juvenils. 

La Consellera afegeix a aquest tema que al districte s’està estudiant la possibilitat 

d’obertura d’altres espais per joves. 

 

No hi ha més preguntes i la Consellera tanca el Consell explicant que es vol convocar, 

com a mínim un cop a l’any una trobada amb totes i tots, i que es poden fer propostes 

de temes d’ interès a incloure en l’ordre del dia de la trobada o Consell. 
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Cristina Colmena 

Secretària del Consell 

Tècnica referent de Joventut del Districte de Sant Martí 


