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A SANT FELIU
ÉS L’HORA DEL JOVENT
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Sant Feliu de Llobregat és una ciutat que fa massa temps que gira l’esquena al jovent. Un Jovent que no se sent 
representat per les institucions que, malgrat estar en posicions d’esquerres i properes ideològicament, queden lluny de les 
voluntats dels i les joves de la ciutat.

És doncs el moment del canvi a Sant Feliu, ha arribat el moment de revertir totes les males dinàmiques d’un Ajuntament 
arcaic, que fa coses, però ni les explica ni les posa a disposició de la ciutadania. En definitiva, és l’hora del Jovent.

És el moment d’arribar a les institucions per poder posar els equipaments, les activitats, els recursos i totes les decisions 
en mans dels i les joves del municipi. Som els únics capaços de vèncer al poder establert i revertir les realitats instaurades 
pels de sempre.

Ho hem de fer, també, perquè Sant Feliu, la ciutat que ens ha vist créixer, no sigui un punt d’èxode constant de joves, 
per no poder permetre’s un habitatge, per no poder trobar una feina o per no poder garantir un futur. I perquè aquesta 
ciutat estigui lliure de qualsevol mena de racisme, homofòbia, masclisme o feixisme. Perquè hem de demostrar que el 2019 
cridarem ben fort, de la mateixa manera que ho van fer els nostres avis i àvies: “No passaran”.

Ens deixarem la pell per transformar aquesta ciutat, per fer-la digne, per fer-la acollidora, per fer-la lliure, en definitiva, 
per fer-la republicana. I no descansarem fins a la victòria.

Que no tornin a pensar en el Sant Feliu de les pròximes dècades sense la veu del jovent. Que no tornin a dir-nos que 
no podem, que no sempre guanyin els mateixos. 

Perquè el Jovent que tenia molt a dir el 2015 sap que aquest 2019 ha arribat el seu moment, i vol guanyar.



1 ÉS L’HORA DE 
PRENDRE PARTIT
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1.1. PARTICIPACIÓ

Aquests últims vuit anys als Països Catalans, i més concretament al principat, s’està vivint un procés de revolució 
democràtica. Això s’ha pogut veure reflectit en la consulta del 9 de novembre i en el referèndum d’autodeterminació del 
1 Octubre, que foren, sense cap mena de dubte, moviments de participació i democràcia directa on el jovent vam poder 
prendre partit. 

Les societats del segle XXI reclamen, doncs, una evolució de les administracions públiques cap a espais cada cop més 
oberts, amb més democràcia directe, i on la ciutadania estigui al centre de les decisions del poder polític. 

A nivell municipal, com la primera administració que gestiona els problemes dels i les joves, té la màxima responsabilitat 
en generar espais de participació i cogestió amb les entitats i persones individuals. 

Les ciutats les fa la ciutadania, els pobles els fa la gent, i Sant Feliu n’és un clar exemple. 
Així doncs, i sent conscients que, malgrat que no podem negar una certa intenció per part l’Ajuntament, hi ha encara 

un espai molt gran per recórrer.
Per això:

1. Recuperarem el Departament de Joventut per donar l’impuls a unes polítiques de joventut dignes. Aquest 
departament haurà de treballar de manera transversal per tal de dotar de la visió jove a tots els altres departaments de 
l’Ajuntament.

2. Impulsarem la creació del Consell Local de Joventut (CLJ). Cal que sigui un espai autònom de participació i 
d’apoderament que aglutini les organitzacions juvenils de l’àmbit local de forma plural i integradora per defensar els 
interessos del jovent, així com coordinar i donar suport al moviment associatiu juvenil. El CLJ serà un interlocutor necessari 
en totes aquelles polítiques que duem a terme des dels Ajuntaments i que afectin el jovent.

3. Juntament amb el Consell Local de Joventut prepararem el procés de creació del nou Pla Local de Joventut. 
Caldrà dissenyar una estratègia per a que sigui realment participatiu, amb indicadors i capacitat crítica d’anàlisi del procés 
participatiu.

4. Impulsarem la col·laboració directa entre el Consell d’Infants i el Consell Local de Joventut fent que aquest vincle 
esdevingui la porta d’entrada a la participació directe de molts i moltes adolescents. 

5. Dinamitzarem l’aplicació del Carnet Jove Local, fent una avaluació transparent del seu ús i valorant nous espais 
per augmentar les seves ofertes alhora que augmentant l’accés del jovent a l’app. Cal que aquesta eina sigui l’eix central de 
comunicació amb la totalitat del jovent de la ciutat i que sigui dirigida des del mateix Consell Local de Joventut.
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6. A través del Carnet Jove Local, crearem una bústia de suggerències bidireccional on el jovent sigui, no només 
escoltat, sinò que esdevingui un canal de comunicació entre els i les joves i l’administració.

7.  Aprofundirem en la llei de consultes populars per garantir la participació del jovent santfeliuenc explotant totes 
les fórmules de participació, des de les més expansives fins a les més profundes.

8. Fomentarem la cogestió de projectes i equipaments amb el jovent i les entitats juvenils, i sempre que sigui possible 
fomentar la corresponsabilitat, tant del disseny dels projectes com dels esforços de la gestió i la realització i del manteniment 
en el cas dels equipaments.

9. Convertirem el nou equipament del Casal de Joves en el centre neuràlgic de la participació del jovent, així com el 
centre de tot el que tingui a veure amb les polítiques de joventut, instal·lant allà el despatx de la regidoria de Joventut i la 
seu social del Consell Local de Joventut. 

10. Simplificarem els processos burocràtics i acompanyarem d’explicacions entenedores l’administració al servei de la 
ciutadania i les entitats. Així, ajudarem a facilitar la seva activitat i garantirem la capacitat ciutadana de participar i fiscalitzar 
la política.

11. Millorarem la comunicació de l’Ajuntament a l’hora d’informar i formar als i les santfeliuenques en tot allò que els 
afecti, sempre garantint una comunicació no sexista, ni LGTBIfòbica, ni racista, ni classista i proporcionant una visió plural  
de la societat

1.2. ASSOCIACIONISME 

Aquest 2019 hi ha, a Sant Feliu de Llobregat, 228 entitats registrades. Entre aquestes trobem entitats juvenils, afas, 
associacions solidàries, colles,... 

Tot això vol dir que, a Sant Feliu, gaudim d’un gran teixit associatiu i de persones implicades, que construeixen, des dels 
barris, un dia a dia millor per els nostres conciutadans. 

En aquest sentit, un dels principals ens mobilitzadors és el jovent, que el podem trobar implicat en tots els tipus 
d’associacions que hi ha a la ciutat de manera transversal. Així i tot, malgrat els esforços de centenars de joves, es plausible 
demostrar la poca implicació de l’administració, en aquest cas l’Ajuntament, alhora de facilitar els tràmits, tant de creació 
com de gestió. 

Cal potenciar que els i les joves de la ciutat s’associïn, generin activitat, omplin de vida els carrers i les places. 
Per això: 
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1. Crearem una borsa de recursos públics on s’especifiquin tots els mitjans tècnics (en temes de material, suport 
logístic, etc…) que té a disponibilitat l’Ajuntament per les associacions, així com la seva disponibilitat.

2.  Crearem la figura del tècnic d’associacionisme, destinat a fer acompanyament a les entitats en tots els processos 
naturals del seu desenvolupament, així com a garantir que aquestes compleixin amb els compromisos presos amb 
l’Ajuntament en temes de finançament o subvencions.

3. Fomentarem l’entrada de l’associacionisme democràtic i voluntari als centres educatius. En aquest sentit, 
promourem que es doni informació a l’alumnat sobre el món associatiu i vetllarem per una major vinculació entre les 
organitzacions juvenils i els centres. 

4. Treballarem per a donar un suport addicional a aquelles organitzacions de base associativa, democràtica i 
voluntària que eduquen a través del lleure i la cultura, entesos com a espais que permeten l’educació integral dels infants 
i joves.

5. Promourem la cogestió dels equipaments municipals de joventut amb entitats o plataformes juvenils, de 
manera que el jovent participi i lideri el funcionament ordinari de l’equipament per tal que s’adapti a les seves necessitats 
i alhora fomentar el coneixement i treball interassociatiu. Estudiarem la possibilitat d’establir convenis de col·laboració 
entre entitats, plataformes o grups de joves i l’Administració per tal de dur a terme la gestió i la dinamització compartida 
de l’equipament juvenil.

6. Donarem una importància cabdal a l’associacionisme educatiu. El CAU i els Esplais han estat cabdals, no ja només 
per potenciar una concepció oberta i inclusiva de la cultura catalana, sinó per ajudar en la creació d’una ciutadania activa i 
responsable. S’han d’impulsar, doncs, plans de dinamització de l’associacionisme i vetllar per a què disposin dels recursos 
necessaris per a dur terme la seva tasca d’educació crítica i compromesa amb el seu entorn.

7. Fomentarem la coneixença mútua entre entitats i reforçarem projectes interassociatius, per tal d’articular una 
xarxa cohesionada entre les diverses entitats per tal d’assolir un associacionisme més fort, cohesionat i participatiu, 
prioritzant el Consell Local de Joventut com a espai privilegiat per a assolir-ho. 
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2 
ÉS L’HORA DE 
LA VIDA DIGNA
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2.1. HABITATGE

A Sant Feliu, com en tota l’àrea metropolitana de Barcelona tenim una emergència habitacional molt greu. 
La pujada criminal dels preus del lloguer i l’especulació immobiliària després de l’esclat de la bombolla l’any 2008 ha fet 

que pel jovent sigui pràcticament impossible poder accedir a un habitatge digne, en condicions i sense haver d’hipotecar-
se de per vida. 

El lloguer mitjà a Sant Feliu de llobregat està situat vora els 800 euros, això significa la totalitat del salari mínim 
interprofessional. 

Si bé és cert que des de l’Ajuntament no es pot, de moment, regular els preus del lloguer ni mantenir un control total 
sobre el mercat immobiliari, si que s’han de posar a l’abast del jovent totes les eines per a la construcció d’alternatives en 
matèria d’habitatge. 

Per això:

1. Crearem un espai, la Borsa d’Habitatge Jove, dins l’aplicació del Carnet Jove Local que posi en contacte petits 
propietaris i joves, amb la mediació de l’Ajuntament per fomentar l’accés del Jovent a l’habitatge. 

2. Desenvoluparem mesures específiques com ajuts i subvencions, o el mètode de l’aval-lloguer per a la població 
jove que s’adeqüi a les seves necessitats.

3.  Crearem un sistema d’assessorament i d’informació per a joves a través de l’oficina jove local,  i desenvoluparem, 
al mateix temps, una borsa d’habitatge jove encaminada a facilitar l’emancipació, on caldrà especialitzar els tècnics en 
habitatge jove de lloguer. Aquests espais seran dirigits i avaluats per el Consell Local de Joventut, i es podran trobar al 
Casal de Joves com a centre neuràlgic i referent de l’activitat juvenil.

4. Impulsarem la mancomunació de serveis domèstics (rentadores, assecadores, wifi, etc.) i d’altres usos en el parc 
d’habitatges de lloguer per a joves, per tal de reduir les despeses necessàries i així fer que el jovent pugui emancipar-se.

5. Desenvoluparem mesures per recuperar habitatges buits i posar-los al servei de la ciutadania, en especial als 
segments de població amb dificultats, a través de la rehabilitació o de procurar que promocions privades sense vendre 
passin a règim de lloguer jove amb condicions especials favorables.

6. Promourem la realització d’estudis i informes diagnòstics que tinguin per objectiu detectar les condicions i 
necessitats de les persones joves en relació amb l’habitatge.
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7. Adaptarem les condicions d’adjudicació dels habitatges de lloguer per a joves a la diversitat dels processos 
d’emancipació juvenil, tenint en compte aquelles persones amb rendes més baixes.

8. Fomentarem la construcció d’habitatges de lloguer específic per a joves. En el cas que l’Ajuntament no hi pugui 
fer front, estudiarem alternatives com la concertació amb promotors privats perquè una part de la promoció sigui per a 
lloguer social per a joves tal com indica la Llei Catalana d’Habitatge (en aquest sentit, es prioritzarà l‘actuació conjunta del 
sector públic, les cooperatives d‘habitatge i les fundacions), o bé la cessió de sòl públic de titularitat municipal perquè la 
Generalitat promogui habitatge de protecció oficial, etc. 

2.2 ECOLOGISME I MEDI AMBIENT

Al nostre municipi hi trobem dos casos greus en l’àmbit del medi ambient: el maltractament sistemàtic de les zones 
forestals de Collserola i la deixadesa permanent del tram per on passa el riu Llobregat. Per tant, estem rodejats de natura, 
però li donem l’esquena sense donar cap importància al que ens envolta. 

Això, sumat a la poca constància quan parlem de reciclatge i sostenibilitat fa que el deteriorament dels espais verds de 
Sant Feliu sigui cada cop més accelerat i preocupant, i serveis com la deixalleria (i la seva variant mòbil) caiguin en desús. 

El Jovent sabem com n’és d’important l’espai natural i el benestar del planeta i per això proposem les següents mesures:

1.  Realitzarem campanyes de sensibilització sobre la gestió eficient de l’aigua i de l’energia i realitzarem avaluacions 
municipals per comprovar que es fa un bon ús des de la pròpia administració. 

2.  Garantirem que cap llar es quedi sense subministrament d’aigua i energia per motius econòmics. 

3.  Seguirem treballant per fer de Sant Feliu una ciutat de residu zero seguint la regla de les tres erres: reduir, reutilitzar 
i reciclar. Per aconseguir-ho, per exemple, millorarem el servei de deixalleria i deixalleria mòbil existents. 

4. Municipalitzarem els serveis d’aigua i energia, en la mesura que sigui possible o, com a mínim, instarem i 
pressionarem a les Administracions competents a fer-ho. 

5.  Realitzarem campanyes de conscienciació, principalment entre infants i joves, per tal de reduir la nostra petjada 
ecològica i augmentar el nostre nivell d’eficiència energètica. En aquest sentit, implementarem projectes de reciclatge 
a les escoles i instituts de Sant Feliu. 
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6. Promourem la reducció dels residus que generem i una major eficiència en la recollida d’aquests. Hem d’aconseguir 
que des del Govern de Sant Feliu es prengui consciència de la necessitat de contribuir en tots els aspectes a reduir la gran 
quantitat de residus que generen les nostres viles i ciutats.

7.  Realitzarem campanyes de promoció d’activitats a les zones verdes que ajudin, sobretot a infants, al coneixement 
del medi des del respecte cap a aquest.

8.  Realitzarem un anàlisi exhaustiu sobre la petjada ecològica que provoca la pròpia administració municipal i 
aplicarem mesures per tal de reduir aquest impacte sobre el medi. En aquest sentit, per exemple, promourem festes on tot 
el material sigui reciclable i d’ús múltiple, amb la presència pròxima de contenidors per reciclar. 

9.  De cara a construir un Sant Feliu més verd, seguirem promovent la creació i protecció d’espais verds, millorant 
els ja existents, com el Roserar, el Parc Nadal, el Parc Europa o el Parc del Llobregat, el manteniment dels quals no sempre 
ha estat l’òptim.

10. Millorarem la gestió i el manteniment de pipicans de Sant Feliu, i ens assegurarem de la seva bona accessibilitat 
davant de condicions adverses, com la pluja.

11.  Seguirem promovent l’ús dels horts urbans com a mesura alternativa al consum en massa i per fomentar 
l’alimentació de quilòmetre zero, i ens comprometem a millorar la seva gestió i accessibilitat. 



3 
ÉS L’HORA 
D’APRENDRE
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3.1 FORMACIÓ

La formació i l’educació al segle XXI han d’anar més enllà dels centres educatius, creant societats cada cop més 
cultes, que siguin capaces de ser crítiques amb el poder, i que s’estableixin com a contrapartida a les noves onades de 
feixisme, racisme i fòbies. En definitiva, societats més republicanes fonamentades en els principis d’igualtat, sororitat, i 
llibertat. Un Ajuntament doncs ha de ser capaç de generar espais transversals de pensament i educació crítics, alhora que 
fomentar el coensenyament i el compartir experiències entre joves. El jovent estem en una fase fonamental en el nostre 
desenvolupament com a persones, i les institucions han de ser capaces d’acompanyar, impulsar i coliderar aquest camí.

En aquest sentit: 

1. Establirem el Consell Local de Joventut com a ens principal en les polítiques de formació i educació juvenils, 
coordinadament amb el Consell d’Educació, les entitats de lleure, entitats de cultura, escoles de música/dansa, alumnes, 
joves a títol individual, els tècnics especialistes en aquest àmbit, etc.

2. Impulsarem la Fira de l’Educació de Sant Feliu, per tal de descobrir als i les joves de Sant Feliu les diferents opcions 
que ofereix la ciutat a nivell educatiu: centres públics, concertats i privats, així com acadèmies privades i educació en el 
lleure.

3. Impulsarem la col·laboració entre el jovent, a partir del Carnet Jove Local i tractant de garantir mecanismes d’ajuda 
entre el mateix alumnat, com la creació de borses de repàs o la promoció de grups d’estudi a les sales habilitades del Casal 
de Joves.

4. Ampliarem els horaris de la biblioteca, així com de les sales d’estudi diurnes i nocturnes, en època d’exàmens i 
sempre de forma coordinada entre els i les treballadores i el jovent. 

5.  Crearem una Escola d’Idiomes de gestió municipalitzada, amb una oferta variada segons la demanda de llengües 
i que garanteixi l’accés al jovent del municipi amb dificultats econòmiques i socials.

6.  Impulsarem una sèrie de tallers i dinamitzacions sobre diferents temàtiques, escollides pels i les joves de la ciutat 
a través de la aplicació del Carnet Jove local. 

7.  Promourem la figura d’orientador juvenil que, juntament amb altres joves ja titulats del municipi, pugui donar 
informació sobre les diferents opcions de carreres i graus que disposen, les sortides que tenen, etc. 
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8.  Posarem a disposició del jovent a través de l’Oficina Jove i el Carnet Jove Local una oferta d’activitats 
extracurriculars que permetin complementar la seva formació en altres àmbits fora de les escoles, garantint l’accés 
universal mitjançant la tarifació social.

9.  Negociarem amb la Generalitat més varietat de CFGM i CFGS a la ciutat així com la creació final de l’escola de la 
Hosteleria a la Nau de les Sedes. 

3.2 OCUPACIÓ

D’ençà de l’inici de la crisis econòmica de l’any 2008 un dels col·lectius que més ha patit la degradació del mercat de 
treball ha estat el Jovent. A dia d’avui a Sant Feliu hi ha 1.968 persones aturades  i al principat podem trobar que l’atur 
juvenil s’eleva al 27,64% de joves entre els 16 i els 24 anys que tenen edat de treballar però no aconsegueixen trobar 
feina. Però tenir feina no és sinònim de desenvolupament econòmic o personal, de fet la gran majoria dels contractes 
són precaris, amb salaris molt baixos, moltes hores de feina i molt frau. Així doncs els Ajuntaments han de fugir de ser 
simples connectors entre grans empreses i joves treballadors i treballadores. Les administracions locals han de vetllar 
perquè els llocs de feina que ofereixen dins els seus espais siguin llocs que cobreixin les màximes garanties en matèria de 
drets laborals. Sant Feliu de Llobregat ha de respondre a aquesta amenaça de la precarització juvenil amb contundència 
i estratègia política. 

Per això: 

1.  Crearem una Borsa de Treball Jove que serveixi per integrar el Jovent del municipi al mercat laboral local, 
amb avantatges fiscals per a les petites i mitjanes empreses que contractin joves de la ciutat. Aquesta borsa de treball ha 
de ser fàcilment accessible des del Carnet Jove Local i ha de ser dirigida políticament pel Consell Local de Joventut i el 
Departament. 

2. Establirem, dins el marc del Casal de Joves, un programa d’orientació laboral juvenil, tant pel que fa als aspectes 
legals i jurídics de la contractació com a un espai d’impuls a l’emprenedoria jove. Guiant al jove en el camí que ha de seguir 
fins aconseguir tirar endavant el seu projecte/empresa. 

3. Dinamitzarem un espai, dins els equipaments municipals, de co-working entre joves on puguin compartir 
experiències, serveis, dinamitzant així el teixit productiu jove de la ciutat. 
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4. Fomentarem la contractació directa per part de l’Ajuntament de treballadors i treballadores per a la realització 
de les competències municipals, mitjançant plans d’ocupació.

5. Aplicarem la iniciativa “Anem a mil”. Aquesta consisteix en garantir, progressivament, que totes les persones 
treballadores de l’Ajuntament i d’empreses subcontractades percebin un salari mínim de mil euros per 14 pagues. 

6. Fomentarem la visió juvenil als convenis col·lectius i apostarem per mesures que encoratgin al jovent a presentar-
se com a delegats sindicals.



4 
ÉS L’HORA DE 
SER POBLE
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4.1 OCI

Sempre es relaciona directament el jove amb la festa. Sí, els joves som festa, concerts i música, però també som esplai, 
Cau, casals i colles. Amb la renovació del Casal de Joves teníem l’esperança que recuperariem un espai on aprendre, i 
formar-nos, alhora que passar l’estona amb els amics. Malauradament, però, aquesta oportunitat ha estat desaprofitada 
per l’Administració, que s’ha dedicat a organitzar activitats que no estan enfocades per a joves i que no se’ns comuniquen 
adequadament. 

És per aquests malestars, que es traspassen directament a l’organització de les festes majors i a l’absència de festes 
organitzades des de l’Ajuntament per a joves durant la resta de l’any, que:

1.  Aprofitarem la potència de les Festes d’Octubre per explorar la creació d’unes barraques diürnes i nocturnes. 
Fetes a través d’un procés participatiu per decidir tant el format com en els grups assistents, i amb la col·laboració de colles 
i associacions, s’aprofitaria el pressupost per a oferir concerts amb grups punters de l’escena musical actual.

2.  Establirem un punt lila fix a totes les festes i activitats d’oci nocturnes, per tal de garantir la seguretat de totes i 
oferir uns mecanismes d’atenció i actuació adequats en cas d’agressió o d’amenaça.

3. Millorarem l’oferta musical durant les Festes Majors a través de dos mecanismes: l’organització de concerts 
d’estils de música variats per que tothom s’hi pugui sentir a gust, i el rejoveniment dels concerts de manera que aquells 
orientats a un públic més jove comencin més d’hora.

4.  Fomentarem la implicació dels joves aliens a colles a l’hora d’organitzar i participar de les festes majors, obrint 
una Comissió Jove de Festes emmarcada dins el Consell de Joventut.

5.  Reactivarem l’oci nocturn de Sant Feliu per tal d’evitar el desplaçament dels joves a altres municipis, organitzant 
més activitats i mantenint un calendari actiu.

6.  Mantenirem actius els casals i centres lúdics de Sant Feliu, posant èmfasi al Casal de Joves, millorant la difusió 
de les activitats que es realitzen, combinant-ho amb una actualització constant de la JovApp.

7.  Subvencionarem els cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil 
i juvenil, per als monitors dels esplais i del Cau de Sant Feliu.

8. Organitzarem una festa anual a la Piscina de L’Escorxador on es convidi a tots els joves que compleixin 18 anys 
i on cadascú pugui portar un convidat, per, d’aquesta manera, fomentar els vincles entre joves d’un mateix any.
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4.2 CULTURA

A Sant Feliu tenim la gran sort de gaudir d’un teixit cultural impressionant. Any rere any les colles de cultura popular 
com els diables, l’esbart, les colles de percussió o els Castellers es deixen la pell per fer de la ciutat un referent a nivell 
comarcal. MIlers de joves estan organitzats i organitzades a través d’elles. Però aquesta implicació i voluntat de fer de Sant 
Feliu una ciutat viva moltes vegades no es veu recolzada per part de l’Administració, massa encallada en maneres de fer 
rutinàries, sense innovació i fent-se poc partícip de les activitat que aquestes impulsen. En un altre vessant cultural, Sant 
Feliu, com a capital de comarca, no és un referent a nivell d’oferta teatral, artística i/o musical, una ciutat republicana s’ha 
de voler culte i viva. 

Per això proposem: 

1. Crearem la Setmana de la Cultura Jove a Sant Feliu on hi hagin exposicions d’artistes locals, teatre i cinema al carrer, 
concerts, slams de poesia, etc., a més de petites formacions i tallers on tothom hi pugui participar.

2. Recuperarem els espais buits de propietat municipal, o bé municipalitzar espais històrics buits amb l’objectiu 
de convertir-los en espais per a la creació, experimentació i exhibició cultural, així com en sales polivalents d’ús públic 
destinades a usos socials, culturals i cívics. 

3. Fomentarem les activitats culturals del municipi a les escoles i instituts, amb la creació de tallers i activitats que 
impliquin les escoles i instituts amb les entitats culturals del territori obrint i acostant al jovent l‘oferta cultural local.

4. Vincularem el jovent a l’elaboració del programa cultural del municipi. D’aquesta manera es garanteix una oferta 
cultural adequada a les necessitats del jovent.

5.  Fomentarem la cultura santfeliuenca a l’aire lliure mitjançant l’establiment tant d’un festival d’arts musicals i 
escèniques com d’un museu temporal d’arts gràfiques i plàstiques.

6.  Elaborarem un catàleg d’artistes joves de Sant Feliu per tal d’afavorir les xarxes i el contacte entre creadors locals 
de diferents àmbits, tant plàstics, com musicals i escènics.

7.  Impulsarem un espai d’intercanvi lingüístic dins la JovApp a partir de parelles lingüístiques, per així aprendre 
nous idiomes i entrar en contacte amb diferents cultures i maneres de fer.

8. Crearem un espai multidisciplinari que els artistes locals puguin fer servir tant per realitzar exposicions artístiques, 
com performances, concerts o obres de teatre.



5 
ÉS L’HORA DEL
BENESTAR
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5.1 SALUT

Davant el model assistencialista de la salut predominant al nostre sistema, el Jovent Republicà de Sant Feliu vol trencar 
amb aquest paradigma i posar els determinants socials de la salut al centre del nostre programa. Per això, cal tenir en 
compte la salut comunitària com a principal font de benestar de la nostra ciutadania i cal aplicar polítiques preventives 
per a reduir riscos, garantir l’autonomia de les persones i l’emancipació juvenil. També cal tenir present que la salut s’ha 
d’abordar des de diferents àmbits, d’una manera integral, transversal i intersectorial, aplicant el model de “salut en totes les 
polítiques”. A la nostra ciutat, tradicionalment, s’ha deixat de banda la població jove i les polítiques de salut s’han centrat 
en la població més adulta amb una mirada paternalista. Tenim una perspectiva crítica amb la gestió de les anteriors 
administracions pel que fa a la salut jove i creiem fermament en que hi ha d’haver un canvi substancial on el jovent prengui 
la paraula i decideixi activament sobre aquelles problemàtiques que més li afecten. Fem, de Sant Feliu, una ciutat més 
saludable!

1.  Proposem la creació d’un Consell de Salut Jove, que begui del Consell Local de Joventut, que compti amb diverses 
organitzacions, entitats i joves a títol individual per tal de construir un model de ciutat participatiu i equitatiu. De la mateixa 
manera, aquest Consell haurà de ser una eina activa i participativa per la construcció del Pla de Salut Local i, igualment, 
impulsor d’un Pla de Salut Jove.

2. Cal promoure la coneixença dels efectes, riscos i conseqüències de substàncies tòxiques. És per això que promourem 
tallers per la prevenció d’addiccions i consum, però també per revertir l’estigma que la societat imposa a les persones 
consumidores. 

3. Promourem l’habilitació i difusió d’alcoholímetres en zones d’oci i consum d’alcohol, per tal d’assegurar-ne un 
consum responsable i, especialment, evitar multes cap al propi conductor i riscos cap a la resta de població. 

4. La salut mental i emocional és una part fonamental de tenir joventut sana. És per això que treballarem amb 
programes on es fomenti l’autoestima i les habilitats socials. La violència que genera el sistema actual fa que el jovent 
trobem enormes dificultats per desenvolupar els projectes vitals, produint així les cada cop més frecuents, crisi d’ansietat 
o les depressions.

5. Tot i els esforços fets i una millora, avui en dia la situació de la salut sexual i reproductiva segueix sent un factor de 
risc entre molts joves. És per això que apostarem per una política d’educació en la sexualitat, posant a l’abast del jovent 
tota la informació sobre mètodes anticonceptius i hàbits per desenvolupar una sexualitat saludable, tot trencant tabús 
i estereotips de gènere. 
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6. Lluitarem per proporcionar informació sobre els mètodes d’IVE i, sobretot, realitzarem un acompanyament 
durant el procés i postintervenció a través de personal mèdic, psicològic i social especialitzat. Finalment, impulsarem 
campanyes educatives de la salut menstrual, oferint i promovent l’ús d’alternatives sostenibles i saludables com la copa 
menstrual i les compreses de tela.

7.  En una societat multicultural com la de Sant Feliu, ens trobem diàriament una sèrie de dietes a les que el públic general 
no està acostumat: ja no només dietes halal i kosher, sinó vegetarianes, veganes, celíaques,... És per això que proposem una 
formació intensiva que ajudi a normalitzar els diferents estils dietaris de la població a escoles i establiments, informant 
dels avantatges que presenten, per què es mantenen i quins riscos, si n’hi ha, poden presentar. En aquest sentit, també 
proposem fer de Sant Feliu una ciutat vegan friendly. 

8.  El manteniment i coneixement d’una dieta saludable serveix també per evitar possibles casos de malnutrició. És per 
això que establirem un pla de detecció de casos de bulímia, anorèxia i altres malalties relacionades amb la percepció 
corporal i l’alimentació, així com una posterior actuació.

5.2 ESPORT

A Sant Feliu, com amb la resta d’aspectes associacionals, gaudim d’una situació òptima en quant a associacions 
esportives, amb més d’una quarantena d’entitats dedicades a difondre els valors i l’activitat física i esportiva dins de la 
nostra ciutat. D’aquesta manera, el bàsquet, amb el Barça Femení, el futbol i l’handbol gaudeixen d’especial prestigi dins el 
municipi. Tot i això, la situació encara presenta mancances considerables, especialment pel que fa a la difusió de l’esport 
femení, la diversitat de modalitats esportives i l’accés a la totalitat de l’esport. 

1.  Per tal de millorar la comunicació de les diverses entitats i clubs esportius, competitius o no, proposem la creació 
d’un Butlletí d’Esport Jove online on s’informi de manera mensual als lectors els resultats dels partits i competicions 
realitzades, es difongui l’esport femení i es fomentin els aspectes positius de l’esport.

2. Dotarem de subvencions a entitats esportives que promoguin activitats esportives pels més joves, tant a dins 
com a fora de les escoles. Dotarem d’ajuts econòmics als clubs i a les entitats esportives. D‘aquesta manera es facilitarà 
la seva tasca i podran implementar programes esportius de més qualitat. Així, també treballarem per l’abaratiment de les 
quotes dels espais de pràctica esportiva municipals. 

3.  Apostarem per un accés igualitari a l’esport. Això implica, per una banda, garantir que ningú es quedi fora de 
l’esport desitjat per motius econòmics, mitjançant un sistema de beques. Per l’altra banda, això també implica agafar un 
compromís per tal de facilitar l’accés a l’esport desitjat a aquelles persones amb discapacitat funcional.
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4.  Cal fomentar l’aspecte cohesionador de l’esport, motiu pel qual habilitarem més espais públics on es pugui 
practicar esport de forma gratuïta; així, seguirem fomentant, per exemple, el programa de patis oberts i assegurarem la 
seva continuïtat i correcte funcionament. També buscarem espais públics per habilitar zones on practicar noves modalitats 
esportives a part del bàsquet, el futbol i l’handbol. 

5. Establirem mesures per tal de garantir no-violència dins l’esport, mitjançant formacions i tallers que tinguin com 
a objectiu que tots els col·lectius sentin còmode i com a seu l’espai esportiu.

6.  Per tal de fomentar l’esport femení, dotarem de subvencions específiques a aquelles entitats que no segreguin 
per gènere. De la mateixa manera, també formarem als monitors, entrenadors i formadors en matèries d’esport de gènere 
i prevenció de la no-violència dins de l’esport. 

7.  Per tal de fomentar els valors de confiança i treball en equip que fomenta l’esport, així com la relació entre els i 
les adolescents de Sant Feliu, crearem les Olimpíades Juvenils, on participin els centres de Secundària i Batxillerat 
mitjançant competicions en diverses modalitats i petits tornejos interescolars durant un mes. 

8.  Progressivament, quan els infants van creixent deixen la pràctica regular d’esport enrere. Un dels motius és la 
dificultat de conciliar esport amb la feina i els estudis. És per això que volem fomentar i difondre la pràctica de lliguetes 
esportives no competitives en horari nocturn. Per tal que els joves comencin a conèixer aquest tipus de modalitat 
esportiva, també crearem associacions esportives escolars als centres educatius, promovent l‘activitat física i esportiva no 
competitiva per a tot l‘alumnat.

9.  Per tal de promoure totes les modalitats esportives, reestablirem la Festa de l’Esport, on participin totes les entitats 
i organitzacions esportives, on es puguin donar a conèixer mitjançant mostres, proves i jocs. 



6 
ÉS L’HORA 
D’ALÇAR-SE
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6.1 FEMINISMES

En els últims anys la mobilització que reclama l’assoliment de la igualtat de gènere ha experimentat un creixement 
exponencial. Un augment on el jovent hem estat protagonistes, com a l’hora de desemmascarar desigualtats, discriminacions 
i violències normalitzades pel sistema cisheteropatriarcal capitalista. És cabdal que posem les institucions al nivell del 
carrer i assolim una igualtat efectiva, que no només estigui sobre el paper. Les desigualtats de gènere causen estralls a 
tots els nivells; així doncs, cal fer un Ajuntament compromès expressament amb els feminismes, aplicant una perspectiva 
feminista transversal en totes les seves polítiques. Les joves vivim l’opressió del sistema cisheteropatriarcal capitalista 
en totes les esferes i espais. Per tant, són molts els motius per apostar de forma decidida per unes polítiques feministes 
transversals i ambicioses que apuntalin l’alliberament i apoderament de les dones. En aquest sentit, el Jovent Republicà de 
Sant Feliu considerem les següents línies estratègiques i mesures d’actuació:

1.  Apostarem per feminitzar les institucions a tots els nivells. No ens conformem amb que les dones ocupin més 
llocs de treball, anem molt més enllà. Garantirem que a tots els llocs de treball públic hi hagi igualtat d’oportunitats entre 
gèneres, que s’aposti per un llenguatge no sexista, desenvolupant polítiques de conciliació amb les altres esferes. Per 
fer-ho, potenciarem la regidoria d’igualtat per d’assegurar un esforç constant contra la discriminació de gènere i, 
d’aquesta forma, garantir la presència de les dones en tots els àmbits administratius i de gestió municipal.

2. Oferirem una assistència social integral i adaptada a les necessitats de les dones del municipi: potenciarem la 
coordinació entre tots els serveis municipals que treballen amb i per les dones per aprofitar els recursos i millorar l’atenció 
a les usuàries: Salut, seguretat, serveis socials, ocupació, etc.

3.  Crearem un teixit associatiu amb les diverses associacions i entitats socials i feministes de Sant Feliu per tal 
d’enfocar la regidoria i el Pla d’Igualtat des de varies perspectives.

4.  Assegurarem el correcte compliment del Pla d’Igualtat de gènere actual, i a l’any 2020,  redactarem el nou Pla 
amb el suport de les associacions socials, feministes i sindicals del municipi. D’aquesta manera aconseguirem millorar i 
assolir els objectius concrets en matèria d’igualtat, així com també les estratègies i pràctiques transversals que s’adoptaran 
des de l’Ajuntament per assolir-los. També s’establiran diferents sistemes de seguiment i avaluació per fer efectiu el dret a 
la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Aquesta eina servirà 
per implementar la transversalitat del gènere en el disseny de totes les polítiques municipals..

5.  Elaborarem un protocol d’actuació contra agressions masclistes amb el suport dels cossos policials municipals, 
associacions feministes, moviments socials, etc.
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6.  Oferirem un servei municipal gratuït de classes de defensa personal enfocades a agressions masclistes o violència 
de gènere impartides per dones.

7.  Potenciarem el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Baix Llobregat) i oferirem un servei especialitzat 
per al jovent al Casal de Joves de Sant Feliu, per sentir-se més acollit i segur. 

8.  Treballarem per visibilitzar la lluita feminista i apropar-la tant als infants i joves, com a adults. Per fer-ho, realitzarem, 
entre d’altres, tallers i xerrades per la sensibilització feminista i social.

9.  Proporcionarem a les escoles material no-sexista perquè els professors tinguin més recursos per educar 
l’alumnat en la igualtat de gènere i en els diversos models de família presents a la nostra societat.

10.  Realitzarem formacions de prevenció de la violència de gènere amb la participació de pares i mares. Facilitarem 
la participació de les dones en la vida activa del municipi, sobretot a l’hora de conciliar la vida familiar amb altres activitats.

11.  Donarem suport a les iniciatives emprenedores encapçalades per dones.

12. Treballarem per la visibilització i reconeixement de les dones al municipi, amb activitats, homenatges, noms a 
carrers i espais públics, etc.

13.  Treballarem per crear urbanisme amb perspectiva de gènere a nivell local, com per exemple la il·luminació de 
carrers que fins ara no han disposat d’ella, per donar seguretat al poble.

 

6.2 LGTBIQ+

A Sant Feliu, el col·lectiu LGTBIQ+ segueix patint diàriament discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat i 
expressió de gènere. El primer pas perquè aquest col·lectiu pugui assolir tots els drets i la igualtat real és la visibilització. 
El que no s’anomena, no es coneix i, per tant, socialment, no existeix. Necessitem que la seva realitat i la seva lluita formi 
part del nostre imaginari col·lectiu. Hem d’aconseguir que es visibilitzi, es normalitzi i s’accepti l’existència de relacions no 
normatives i les diferents maneres de viure i concebre la sexualitat i el gènere. Des de l’Ajuntament, i conjuntament amb 
associacions o entitats, el Jovent Republicà volem apostar per fer polítiques combatives amb l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. Denunciar fermament qualsevol tipus d’agressió que persones d’aquest col·lectiu puguin patir. S’ha de fer molta 
pedagogia per visibilitzar el col·lectiu i que formi part del dia a dia de Sant Feliu. Per això el Jovent Republicà considerem 
les següents línies estratègiques i mesures d’actuació: 
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1. El primer eix on volem fer incidència en la formació i la informació. Com a Jovent Republicà volem que tots els i les 
adolescents siguin conscients dels drets de les persones que formen part del col·lectiu LGTBIQ+. Per això, durem a terme 
campanyes de denúncia de comportaments LGTBIfòbics i que promoguin comportaments i actituds de respecte i 
igualtat. 

2. Crearem un espai d’atenció als joves LGTBIQ+ perquè puguin expressar la seva situació a personal professional 
o simplement denunciar actituds de rebuig o assetjament. Que sigui un espai de protecció i així evitar problemàtiques 
derivades com la baixa autoestima, la depressió, etc.

3.  Construirem un servei de trobada i acompanyament a joves LGTBIQ+ al Casal de Joves de Sant Feliu. 

4.  Impulsarem projectes educatius integrals per a la prevenció de la violència masclista i LBTGBIfòbica amb la 
implicació de tota la comunitat educativa. 

5.  Durem a terme tallers a les escoles amb testimonis i experts sobre el tema. Com a Jovent Republicà apostem 
per una educació pública inclusiva per tothom, sense discriminació per raó de gènere, classe social, orientació o identitat 
sexual. En aquest sentit, realitzarem formacions al professorat i personal docent dels centres educatius per tal que aquests 
incloguin material no-binari i no heteronormatiu a les aules: contes, cançons, pel·lícules,... per ensenyar als joves la realitat 
del que ens envolta. 

6. Crearem un cicle de xerrades d’Educació i Salut Sexual des de l’Ajuntament per portar-les als instituts públics, 
també proposarem a les escoles concertades aquest servei. Volem normalitzar entre adolescents i professorat les diferents 
practiques sexuals del conjunt LGTBIQ+ i poder tenir coneixement de com cuidar-se físicament.

7.  Durem a terme tallers sobre salut sexual incloent la perspectiva LGTBIQ+ oberts a tot el públic, en espais juvenils 
com el Casal de Joves de Sant Feliu.

8. Crearem de manera conjunta amb la Policia Local i els serveis socials, un pla d’actuació cap en casos de famílies 
que actuïn de manera homòfoba contra el seu fill o filla (per exemple, fent-lo fora de casa).

9. Impulsarem campanyes dirigides a famílies, sobretot adults, per normalitzar i informar allò que sigui necessari. 
D’aquesta manera, es podran realitzar campanyes per eradicar el bullying d’arrel homòfob des de l’infància.
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6.3 NOVA CIUTADANIA I INTERCULTURALITAT

A Sant Feliu, els fluxos migratoris han anat en augment en els últims anys. Per tant hem de treballar per fer una millor 
formació i conscienciació sobre la inclusió de les persones nouvingudes. Per combatre el feixisme i la xenofòbia creixent 
a Sant Feliu, és primordial apostar per unes polítiques d’inclusió efectives dels nouvinguts de manera transversal des 
dels Ajuntaments, que alhora entenguin la diversitat com un valor social i d’enriquiment cultural. Cal treballar per a que 
les polítiques d’inclusió garanteixin que totes les persones nouvingudes tinguin les mateixes oportunitats que els seus 
conciutadans, i puguin exercir els seus drets i deures degudament. Aquest tipus de polítiques tenen la voluntat de crear 
una societat que reconegui i acomodi la diversitat i, alhora, enforteixin llaços comuns entre les persones, tant a l‘esfera 
pública com a la privada. 

Per això el Jovent Republicà de Sant Feliu considerem les següents línies estratègiques i mesures d’actuació:

1.  Impulsarem polítiques d’acollida dirigides a prestar a l’acompanyament en els primers moments de contacte de 
les persones joves amb la societat d’acollida. En aquest sentit, farem una diagnosi sobre les violències quotidianes i el 
racisme institucional que s’exerceix des de l’administració local, com seria el cas dels tràmits burocràtics, per tal de revertir 
la situació.

2. Inclourem la perspectiva de gènere feminista i LGTBI en totes les accions entenent, reconeixent i visualitzant 
les diverses realitats de les dones migrades.

3. Promourem campanyes municipals de convivència, tolerància, respecte, així com vetllar perquè els serveis de 
Joventut del municipi tinguin incorporada la perspectiva intercultural, alhora que denunciarem campanyes feixistes i 
racistes.

4. Desenvoluparem Plans Locals d’Immigració i garantirem la inserció de perspectiva jove en aquests, procurant 
la participació dels centres educatius, AFEs, el teixit associatiu jove i personal docent específic, per tal de poder millorar 
l’oferta formativa, la participació i la comunicació, i alhora detectar les mancances dels programes de convivència existents.

5. Vetllarem perquè el teixit associatiu de Sant Feliu sigui un espai de convivència i participació on hi puguin tenir 
cabuda les persones migrades amb l‘objectiu de facilitar i millorar la cohesió social. Cal potenciar el teixit associatiu com 
a eina per trencar els estereotips racistes a totes les franges d‘edat.

6.  Fomentarem la coneixença de la diversitat cultural del territori mitjançant jornades interculturals i punts de 
trobada per tal de fomentar la cohesió ciutadana i l’enriquiment cultural.



30

7.  Vista la desinformació d’un sector important de la població de Sant Feliu, promourem cicles de xerrades per trencar 
els mites de la immigració. També crearem tallers d’intercanvi cultural per poder compartir art, gastronomia, dansa, 
música,... i així fomentar la coneixença cultural.

8. Establirem un mètode per poder comprovar que les persones migrades sempre estan informades del que passa 

al poble, ja siguin activitats, manifestacions, oci, etc., per assegurar la seva integració.



31



Programa electoral jove 2019-2023


