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Nom de l’entitat

Joves Units pel
del Poble Sec

Districte

Poble Sec

Anys de trajectòria

2 anys

Problemàtiques

Contextualització

Al barri tenen un espai d’acompanyament dels 12 als 16 anys però falta un espai i un servei per a les joves que les
assessori laboralment i acadèmicament . Participen de la Comissió de Seguiment del Pla de Barris.També s’estan
reunint amb entitats per aconseguir suports per tal que part dels 10’5 milions d’euros del Pla de Barriss es destinin
a l’equipament juvenil.També s’han reunit amb Regidoria per exposar aquesta demanda.

Demandes
concretes

Espais dignes

· Tenir un equipament juvenil al barri que faci un acompanyament professional a les necessitats de les joves.
· Es coneix que al Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona (2018-2028) es contempla un equipament. juvenil al
Poble Sec, per tant, assegurar que quan es planifiqui aquest equipament es contempli la participació de l’Associació Joves Units pel Poble Sec. Al curt termini, buscar una solució mentre no es faci l’equipament juvenil, ja que
està programat al llarg termini i el Pla és fins el 2028 quan la necessitat d’un equipament es porta arrossegant des
de fa anys.

Context.

Espai públic
Extraordinària. Estan començant a organitzar-se des de la Coordinadora d’Entitats i entitats del Poble Sec per la
possibilitat de poder fer les Festes Majors.

Contextualització

En relació amb altres entitats: participen de la Coordinadora d’Entitats i estan en xarxa amb altres entitats del barri.

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.

@

En relació amb els espais de participació promoguts pel districte: han participat en diferents espais de districte per
abordar la problemàtica de no tenir un equipament juvenil.

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

