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Nom de l’entitat

Casal de Joves del Xiroc

Districte

Fort Pienc

Anys de trajectòria

15 anys

Problemàtiques

Demanda
concretes

Contextualització
problemàtica

Espais dignes
Es troben a la Casa Groga, espai que dinamitzen perquè sigui un espai de referència juvenil al barri. Fins ara
tenien problemes de comunicació amb districte en relació amb l’espai perquè no estaven en els espais decisoris
o desconeixien els espais per consultar i informar-se sobre les dates i processos en relació a l’espai. Actualment
està solucionat.
Faran la renovació del conveni el març i en breus programaran una reunió per abordar el tema. Serà un conveni
continuista en el que presentaran el seu projecte d’activitats. Per ara, allargaran el conveni fins al 2023 que és
quan està previst iniciar unes obres a l’equipament. Un cop renovat el conveni, esperen treballar què passarà a
l’equipament després de les obres.
· Renovar el conveni de la Casa Groga pel 2021-2023
· Formar part del procés de construcció del futur equipament

Contextualització
problemàtica

Els esdeveniments públics que fan al pati, segons el conveni actual són activitats extraordinàries, de manera que
les han de notificar a districte. El 23 de desembre, tenien programat un acte planificat amb un protocol que garantia
les mesures de seguretat. El dia abans, el tècnic de barri els hi va comunicar via correu que els hi cancel·laven
l’esdeveniment sense donar cap explicació ni requerir cap document. Des del CJ Xiroc van enviar el protocol per
demostrar que complien amb la normativa, tal com ja havien fet en actes anteriors i la resposta va tornar a ser una
negativa quan les mesures no havien canviat i anteriorment s’havien permès fer esdeveniments en les mateixes
condicions. Com a reacció, el CJ Xiroc va suspendre l’acte i van fer una concentració, en la qual van enviar una patrulla de Guàrdia Urbana per comprovar que efectivament no s’estigués duent a terme l’esdeveniment. L’endemà
van trucar per saber per què els havien tombat l’esdeveniment i els hi van dir que es mirarien el Procicat i els hi
donarien retorn però no els hi han acabat comunicant res. Se senten desinformades sobre què es pot fer i què no,
ja que no entenen sota quin criteri districte pren les decisions.

Demanda

Espai públic

· Establir un canal més formal i definit de comunicació en relació amb la possibilitat de fer esdeveniments.
· Reconeixement de la seva tasca. Les formes amb les quals els hi han cancel·lat els esdeveniments han estat
descuidades, amb poca previsió i poc acompanyament.

Context.

També participen de l’Ateneu del Poblet però coincideixen amb les Joves del Poblet en la necessitat d’un espai
més inclusiu a les seves necessitats i que sigui de referencialitat pel jovent.

Deman-

Comunitat

· Voluntat de generar una xarxa més inclusiva.
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Per a més informació, contacta amb casaldejovesxiroc@gmail.com

