
MOCIÓ DE RISE UP ASSOCIACIÓ DE REGGAE GIRONA, COM A ENTITAT 
INTEGRANT DEL CASAL DE JOVES 4 RIUS PER ANIMAR EL PLE A DONAR 
SUPORT AL PROJECTE DEL CASAL 

Molts joves de la ciutat de Girona portem anys preocupats pel model d’oci que 
es du a terme a la ciutat. En el nostre temps de lleure, aquell que no passem ni 
treballant ni estudiant, els joves tenim quatre opcions: l’oci privat, les 
instal·lacions públiques per a joves, l’espai públic o les associacions. 

La primera opció és coneguda per tots, consisteix en obtenir a través del 
mercat uns serveis diversos que gaudim com a clients. Aquesta primera es 
regeix per les lògiques i lleis del mercat que fan que només tinguis dret a allò 
que puguis pagar. Cosa que també ens limita molt sobretot tenint en compte els 
índex d’atur juvenil i la quantitat de feines precàries que patim com a joves. 

L’oferta que ofereix l’ajuntament, no deixa de ser això, una oferta. Un seguit 
d’espais i serveis ofertats en molts casos de forma unidireccional o amb unes 
limitacions institucionals molt marcades. Estem parlant dels centres cívics o els 
espais joves, que si bé fan una tasca que reconeixem i creiem necessària, ens 
encasella a la figura passiva de l’usuari. 

La democratització de l’espai públic, perquè aquest pugui ser un espai de 
convivència, trobada i de dinamització de la vida col·lectiva de tos els gironins i 
gironines, és una assignatura pendent sobretot després de l’aprovació de 
l’Ordenança municipal de civilitat. Les restriccions de caràcter conservador que 
imposa l’ordenança burocratitza l’accés dels ciutadans a fer-se seus els carrers 
i places de la ciutat. 

Queda una quarta opció, que per el nostre tarannà juvenil carregat d’il.lusió i 
energies per transformar en clau popular i democràtica la nostra ciutat, és la 
que més ens agrada: el teixit associatiu. Som una ciutat amb un fort teixit 
d’associacions populars, des de caus a ateneus, passant per les associacions 
culturals i esportives. En moltes ocasions en aquests espais no hi participem ni 
com a clients ni com a usuaris sinó com a part integrant de l’associació, 
debatent, decidint i construint entre tots el propi oci. I fent d’aquest procés una 
vertadera escola de convivència i compromís cívic amb la ciutat. 

Som molts que des de moltes bandes treballem dia a dia per fer de Girona una 
ciutat millor. Perquè ens estimem la nostra ciutat i la seva gent i perquè és en 
aquesta forma de ciutadania activa i participativa que hi hem descobert el sentit 
profund del que és una democràcia. Aquell sistema de govern basat en el 
principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la 
presa de decisions d’interès col·lectiu que sembla estar en hores baixes arreu. 

Com a associacions necessitàvem un espai on reunir-nos i desenvolupar les 
nostres activitats, i la passivitat del consistori a l’hora de garantir-nos aquest 
dret va ser el que va fer que ara fa tres anys entréssim a l’edifici número 7 del 
carrer Sant Josep: l’actual Casal de Joves 4 Rius. Un edifici que portava més 
de 10 anys abandonat. Avui ens trobem immersos en un procés judicial que 
podria acabar amb el desallotjament del nostre Casal. 

Per tot això, Rise Up Associació de Reagge Girona, com a part integrant del 
Casal de Joves 4 Rius proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 



Primer.- L’Ajuntament de Girona es pronuncia en contra del desallotjament del 
Casal de Joves 4 Rius; 

Segon.- L’Ajuntament de Girona realitzarà tasques de mediació entre el Casal 
de Joves 4 Rius i el propietari de l’immoble per a trobar una solució al conflicte. 

Tercer.- L’Ajuntament de Girona es compromet buscar un espai la gestió del 
qual sigui cedida a les entitats que integren el Casal de Joves 4 Rius per a 
poder seguir desenvolupant amb normalitat les seves activitats en cas que 
finalment es produeixi el desallotjament de l’immoble on actualment es 
desenvolupa el projecte del Casal. 

 

 

 

 


