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Nom de l’entitat

Joves del Poblet

Districte

Sagrada Família

Anys de trajectòria

7 anys

Problemàtiques

Contextual-

Els dos espais que freqüentaven eren l’Ateneu del Poblet i la Cruïlla. El problema de l’Ateneu és que el jovent no
s’hi sent representat, ja que és un espai on participa gent més adulta. El problema amb la Cruïlla és que no forma
part del barri.

Demandes

Espais dignes

· Necessitat d’un espai per joves gestionat des de l’associacionisme juvenil. Tenir un espai on les joves es puguin
reunir, trobar-se, estudiar, fer oci, etc.

Demandes
concretes

Contextualització
problemàtica

Espai públic
Gran part de l’espai públic a Sagrada Família està freqüentat pel turisme, els interiors de les illes són parcs infantils i manquen espais d’oci nocturn, ja que a l’espai públic hi ha fort control policial i algunes veïnes es queixen.
L’assemblea detecta la falta d’un espai de referencialitat jove i, en general, una falta de promoció d’activitats per a
joves. També senten una sobrecàrrega per part de l’Ajuntament, que espera que dinamitzin el jovent quan no tenen
eines ni infraestructura per donar aquesta resposta.
Extraordinària: l’activitat principal de les Joves del Poblet és l’organització i dinamització de les Festes Majors.
Amb la situació derivada per la covid-19 l’associacionisme autogestionat queda desemparat. Han tingut dues Festes Majors cancel·lades via twitter (canal que troben desvaloritzant), però els equipaments van poder continuar fent
activitats. Expressen la dificultat d’organitzar-se amb unes normatives que van canviant i la falta d’un acompanyament per poder-les entendre. En referència a la localització, els hi van assignar els interiors d’unes illes per qüestions de seguretat, on les veïnes es queixen menys però era un espai molt petit, aïllat i poc amable que fomenten
una sensació de rebuig. Mentre que els esdeveniments diürns de 14 a 22h es feien en espais visibles i grans.
· Espais de referencialitat per al jovent: Casal Jove de Barri, Institut Públic o altres agents públics que generin
espais per les joves i que les referenciïn com a agent participatiu més enllà de l’Assemblea de Joves. Oferta en
altres assessoraments per a joves.
· Cessió d’espais puntuals per poder fer algunes de les seves activitats en equipaments municipals
· Necessitat que l’Ajuntament entengui que les Joves no tenen les eines ni les forces per donar cobertura a totes
les necessitats que s’identifiquen pel jovent del barri.
· Espai públic pensat per l’ús del jovent.
· Gestió de normatives covid-19: demanen un canal de comunicació de la informació més formal, concret i definit.
· Localització dels esdeveniments extraordinaris: tenir un espai adient, obert i visible per les Festes Majors.

Contextualització

Formen part de la Coordinadora d’Entitats del Barri (actiu per les Festes Majors), estan associades a altres xarxes
i participen a l’Ateneu (però és un espai adreçat a grups d’edats més grans).

Demandes

Comunitat

· Participar del Pla Comunitari: ser convidades, tenir informació i sentir una voluntat de posar-se en contacte amb
l’associacionisme juvenil del barri.
· Agents que assessorin i facin acompanyament a les necessitats de les joves.

@

Saben que existeix el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada Família però no se les ha convidat a
participar. Tampoc a altres entitats joves del barri quan defensen que també són temes que els hi poden afectar.

Per a més informació, contacta amb jovesdelpoblet@gmail.com

Contextualització

Greuges importants amb l’economia del col·lectiu, ja que en no poder fer activitats no tenen ingressos que els hi
serveixin per dinamitzar el col·lectiu i fer activitats o tasques.
Augment del preu de l’habitatge i del sòl que dificulta l’emancipació del jovent en habitatge però també per tenir
espais d’oci i associacionisme. Reclamen també polítiques que promoguin la inserció laboral més enllà del monitoratge, falta d’altres oportunitats de llocs de treball.

Demandes

Altres

· Necessitat de recursos econòmics per a l’associacionisme autogestionat
· Habitatge dotacional per a joves
· Polítiques per facilitat l’ocupació del jovent
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Per a més informació, contacta amb jovesdelpoblet@gmail.com

