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Exposició de motius

Als pressupostos per a l'any 2017 es va reservar una partida de 50000€ a l'área de
joventut sota el nom de Projecte Universitats. Hem preguntat en diverses ocasions
sobre aquest projecte a la regidoria responsable ¡ les respostes sempre han estat
vagues, precisament en el darrer pie, a pocs mesos per acabar l'any, se'ns va
confirmar que no hi havia res concretat ¡ que s'hauria d'anar a l'any vinent.

Al mateix temps, encara no fa un any el pie va aprovar el Pla Local de Joventut on un
dels eixos principals és la participació real de les persones joves a la vida ciutadana.
Aquest pla naixia coix, ja que els pressupostos aprovats no permetíen cobrir els costos
previstos per tirar-lo endavant. Poc s'ha avancat, per exemple, en objectius com els
31, 32 ¡ 33 que pretenen establir canals, eines ¡ recursos per facilitar la participació
dels ¡ les joves.

Així mateix, a principis d'aquest any, els ¡ Ies joves de la nostra ciutat perdien un espai
que havia estat referent en els darrers anys, el Casal de joves 4 rius, un espai ocupat ¡

autogestionat que acollia una colla d'entitats ¡ dinamítzava la vida juvenil de la ciutat.
Dit amb paraules dels ¡ Ies joves implicades en aquest espai, “és en aquesta forma de
ciutadania activa ¡ participativa que hi hem descobert el sentit profund del que és una
democracia". Precisament en motiu del seu desallotjament, les entitats van presentar
una moció al pie de l'ajuntament que va ser desestimada, pero en el debat de la qual
l'actual regidor de Joventut, el Sr. Carles Ribas, apel-lava al diáleg amb aquesta
regidoria per trobar solucions ¡ animava a donar sortida a les demandes d'espais
d'autogestió de les entitats juvenils a través de la col'laboració de les entitats amb
l'ajuntament. Fins ara aquest diáleg ha estat prácticament inexistent ¡ les entitats
juvenils continuen sense un espai on poder tirar endavant el projecte inicíat amb el
Casal de joves 4 rius.

Per tot aixo, el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona proposa al Pie de
l'Ajuntament de Girona el segiients acords:

Primer.- Destinar els 50000€ de la partida Projecte Universitats a la realització
d'activitats que promoguin la participació juvenil a la nostra ciutat en el marc del Pla
Local de Joventut incloent la realització d'un projecte d'espai autogestionat per a joves.

Girona, 6 de novembre de 2017

cu$a
Laia Pélach Saget
Regidora de la CUP - Crida per Girona
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