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Activitat NEM TARD

FEM POBLE. 
VIU EL POBLE.

GENT JOVE

Butlletí informatiu del grup municipal ERC St. Quirze



Fem poble. Viu el poble.

Encetem una sèrie de butlletins 
entorn de 8 àrees concretes, on 
explicarem què estem fent, 
què volem fer i què farem per 
impulsar canvis i reaccions. 

Des del grup municipal d'ERC de Sant Quirze de Besora considerem que cal un 
impuls a la vida del nostre poble. Creiem que els veïns i veïnes hem de gaudir i 
comprometre'ns amb un model de poble més dinàmic i que respongui a les 
necessitats de joves, avis, famílies, negocis... En definitiva, de tots nosaltres. 

Des d' ERC - Sant Quirze de Besora estem treballant per generar i provocar 
aquest impuls. 

Gent Jove 
Gent gran 
Patrimoni i Medi Ambient 
Comerç i Empresa
Cultura i Educació
Transparència i bon govern 
Mobilitat i Seguretat  
República i el Procés

La finalitat d'aquests butlletins és donar a conèixer realitats del poble, 
provocar i estimular accions. Sobretot escoltar i comptar amb la participació 
de tots aquells veïns i veïnes que volen aportar per millorar el nostre poble. 

                SANT QUIRZE DE BESORA UN POBLE AMB VIDA 



GENT JOVE

Sabies que...
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Són els joves 
entre 15 i 34 anys 
a Sant Quirze B.
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 de la nostra 
població 

19,39% 
 

La partida pressupostària municipal destinada al Jovent 
recollida en els pressupostos 2017 és de: 19.000 euros, al 
marge d'altres possibles partides en el pressupost i ajuts 
provinents d'altres Institucions com pot ser la Diputació de 
Barcelona. 

Creus que poc més de 45 euros per jove a 
l'any és una inversió adequada ? 
T'agradaria saber com i a on s'estan 
invertint?  



GENT JOVE

Des de l'acció municipal com podem ajudar als nostres joves perquè puguin 
afrontar millor el seu futur? 

Som un poble que ofereix ofertes, alternatives i oportunitats als joves? 

Participen els joves en la vida del poble? Fan poble? 

De 16 a 24 anys hi ha un 18% de l’atur registrat i el grup de 25 a 34 anys 
té un percentatge de 8,79.  

Entre els joves de17 a 24 anys, es percep que l’Ajuntament és reticent a 
l’hora d’afavorir la participació dels joves al municipi.  

Els joves de 17  a 29 anys consideren que  actualment no hi ha espais 
juvenils de trobada al nostre poble 

Els joves adolescents exposen que al municipi no hi ha un espai per 
anar a fer els deures, relacionar-se, jugar  o mirar pel•lícules. 
Consideren que els costa desenvolupar llur vida social dins del poble, 
sobretot a l’hivern, quan a fora fa fred.  

Hi ha una percepció generalitzada que molts joves pateixen fracàs 
escolar malgrat tendeixi a ser poc visible o poc percebut. 

Els joves de 25 a 29 anys consideren que a causa del context econòmic 
actual l’Ajuntament no hauria de dur a terme polítiques de promoció 
d’habitatges de nova construcció. De fet, aquests joves consideren 
que més aviat l’Ajuntament hauria d’intentar rehabilitar els edificis 
antics dels que disposa.  

Sabies que...

Cal preguntar-nos

Font: Pla Mancomunat de Joventut del Bisaura i Orís. 2016-2020



ENQUESTA ON-LINE GENT JOVE
Recentment vam engegar una enquesta on -line destinada als joves de 
Sant Quirze de Besora i Bisaura. La finalitat és disposar d'algun indicador 
més de la realitat del nostre jovent.  
La seva fiabilitat estadística possiblement és molt limitada, però la 
participació i la qualitat dels resultats obtinguts ens reforça en la voluntat
i necessitat de  treballar i invertir en el nostre jovent. 
Hem obtingut gairebé un centenar de respostes. 

UN "TAST": ALGUNES DADES MOLT SIGNIFICATIVES



ENQUESTA ON-LINE GENT JOVE



Creiem que des de l'Ajuntament i amb els recursos municipals disponibles, es poden fer 
més i millors accions. Experiències en pobles del nostre voltant   
(ex. Sant Pere de Torelló o Prats del Lluçanès) ens ho demostren . 

Cal més planificació, més implicació i sobretot més proximitat i comunicació amb els 
joves. Des del nostre grup estem treballant en estimular i provocar canvis en 
aquesta direcció. 

Què proposem? 

Aprofitar el patrimoni municipal d'habitatges per incentivar el lloguer o el cohabitatge 
com a fórmules d'accés dels joves a la vivenda. 

Generar i consolidar més i millor comunicació i implicació amb els centres 
educatius i escolars del poble i respectives associacions de pares i mares. Acompanyar i 
recolzar a la nostra escola en els reptes educatius del S.XXI. 

Treballar amb colles, entitats i associacions esportives, culturals i lúdiques del poble 
per impulsar el seu treball i generar iniciatives.  

Analitzar i planificar la posada en marxa d'un espai cultural i lúdic pels joves. 
Un espai per compartir, relacionar-se i gaudir d'una programació d'activitats culturals i 
lúdiques. 
Recuperar i revisar propostes sobre l'actualització i nous usos d'espais com el pavelló, 
l'antic escorxadors, la biblioteca etc. 

La creació d'accions de comunicació i participació per escoltar als nostres joves, per 
identificar necessitats i com a via de participació en la vida social, cultural, esportiva i 
lúdica del nostre poble. 

En definitiva, considerem que no és suficient aplicar les mesures que ja vénen establertes 
del Consell Comarcal, Diputació, Consorci, etc. Necessitem impulsar i prioritzar les 
conclusions del Pla Mancomunat de Joventut i sobretot creure en el valor dels nostres 
joves . 

PROPOSTES



Fem poble, viu el poble! 

Volem escoltar, 
volem sumar idees i persones 

pel nostre poble

Ens pots trobar a:

ERCStQuirze ercstquirze ercsantquirze ercstquirze@gmail.com


