
Moció que presenta el Grup Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC-MES) per potenciar la participació dels joves 
gironins en les decisions ciutadanes. 
 
Fonament 
 
Un fet que s’ha constatat en diferents fòrums ciutadans, com per exemple en els debats 
encaminats a l’elaboració del PLIA, és la poca participació i implicació dels joves en els 
òrgans de gestió o consulta; Consell Escolars de centre, el CEM, o similars. 
 
Per contra, molts d’aquests joves tenen una participació activa en una etapa més 
primerenca, en el consell d’infants on, tal i com es va constatar en el darrer plenari, fan 
aportacions sobre l’ús d’espais públics, que en algun cas el consistori s’ha compromès 
en recollir i executar. I si bé tenim coneixement que ja s’està treballant des de l’àrea 
responsable en la renovació del Pla Local de Joventut, voldríem amb aquesta moció 
realitzar alguna aportació sobre aspectes que ens preocupen, i compartir i debatre amb 
els altres grups aquests neguits.  
 
En aquest sentit, doncs, creiem que el consistori té el deure de cercar estratègies que 
fomentin la participació dels joves, recollint les seves inquietuds i iniciatives, i facilitant 
les eines que permetin que puguin expressar-les. En definitiva, creiem que cal formar 
als joves per a què s’impliquin en la presa de decisions, és a dir, en la participació 
ciutadana. La majoria de joves no saben que existeixen mecanismes participatius, i per 
tant, no saben que poden influir en les polítiques públiques. Per aquesta raó creiem que 
caldria fer pedagogia sobre la participació i aconseguir que en un futur proper aquestes 
generacions siguin més participatives, ciutadans actius i compromesos amb la ciutat. 
 
I si bé els ciutadans gironins podem expressar la nostra opinió sobre el destí d’una part 
del pressupost municipal per mitja d’un procés participatiu, creiem que els joves d’entre 
12 i 18 anys també podrien opinar sobre quin projectes proposats per entitats juvenils, 
centres d’esplai o moviments juvenils es podrien dur a terme, per mitjà d’una partida 
específica que augmentés el pressupost de l’àrea de joventut, i que es podria dur a terme 
en el mateix període en que es fa el dels barris. 
 
Per altra banda i entrant en un terreny més específic, mentre això es pugui implementar 
l’any vinent, creiem que l’obertura d’un espai jove a Can Gibert –Santa Eugènia podria 
atendre la petició d’un gran nombre de joves de la zona, ja que aquests centres són una 
eina d’èxit reconegut que ha tirat endavant aquest consistori, ja que en aquests espais es 
fomenta que aquells joves amb risc d’exclusió social o fracàs escolar puguin excel·lir a 
través dels tallers d’èxit escolar i tallers motivadors com els de radio o orientació. 
 
Per això proposem: 
Proposta d'acord 
1. Si bé coneixem que en el Pla Local de Joventut es desenvoluparan les accions 2017-
2020 amb els terminis d’execució i els recursos econòmics associats,  proposem que de 
forma provisional de cares a l’any vinent es creï una partida específica de 20.000€ 
adreçada a l’àrea de joventut destinada a activitats que siguin proposades per entitats 
juvenils i que sorgiran del procés participatiu de l’any 2017. Aquesta assignació, en 
funció de l’èxit d’aquesta experiència podria ser incrementada en anys posteriors. 
 



 
 
2. Que es creï un programa dins dels Recursos Educatius de La Caseta de la Devesa, 
adreçada als instituts i centres de secundària, que incentivin la participació juvenil en els 
processos de decisió del municipi, que ensenyin la importància de tenir un jovent 
participatiu, i que facin que els joves siguin coneixedors del funcionament polític i cívic 
de la ciutat. 
 
3. Que s’ampliï el Consell de la Infància i Adolescència no únicament amb els alumnes 
de l’etapa d’ESO sinó que també amb els adolescents de fins a 18 anys,  per tal de  
procurar la participació juvenil; a més de fomentar l'associacionisme i la participació en 
tots els àmbits dins dels centres educatius i en el Consell Escolar Municipal, per tal que 
tots i totes les joves esdevinguin ciutadans crítics i compromesos.  
 
4. Que mentrestant aquest any, el mes de setembre, tal com l’ajuntament ja es 
compromet es posi en marxa el centre jove de Can Gibert – Santa Eugènia a fi que es 
puguin realitzar tallers d’èxit escolar, orientació i altres, centre llargament reivindicat 
pel col·lectiu juvenil. 


