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FÒRUM JOVE DE 
L’AGENDA LOCAL 21 
DE SANTA EUGÈNIA
Quan va ser? Dijous 21 
d’octubre de 2010
Vàrem estar 1 horeta, 
des de les 19h, i va ser 
al Casal de Joves de 
Santa Eugènia.
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facebook
cartells
postal
mails
vídeo
boca-orella
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postal



Per què ens vam 
reunir? 
Per treballar de manera 
participativa el 
Pressupost Municipal 
de la partida de 
Joventut previst per
 al 2011.

Qui ha vingut?
Han assistit 15 joves 
del municipi i l’equip 
de govern de 
l’Ajuntament de 
Santa Eugènia.

Els participants es presenten i expliquen què 
farien si tinguessin doblers il·limitats

-Es diu: muntar un negoci, comprar-se una 
casa, viatjar, viatjar molt...... 

Comencem a reflexionar, i ens donem comp-
te que hem pensat primer en lo propi i 
individual, així que ens toca canviar una 

mica el xip per continuar la reunió 
parlant de lo col·lectiu!
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SOMNIS DELS JOVES 
Un cinema.•	
Un espai multifuncional (per fer •	
teatre, concerts, sales d'assaig 
de grups o disc-jockeys, esplai, 
exposicions, bar, cursos, etc.).
Un Festaujà cada any.•	
Un pavelló de futbol sala o bàs-•	
quet (per estar els horabaixes 
o quan plogui i fer equips del 
poble).
Una discoteca/pub (per alguns •	
és un somnis, per altres una ne-
cessitat). 

NECESSITATS REALS MÉS IMMEDIATES
Que els joves puguin organitzar •	
les festes de Santa Eugènia.
Trobades juvenils (excursions, •	
viatges, sortides, etc.).
Un pavelló de futbol sala.•	
Un supermercat (tipus Mercado-•	
na, SYP o similar).
Una discoteca/pub per totes les •	
edats.
Un taller de ràdio dels joves.•	
Bus multifuncional (per dur els •	
nins a l’escola, anar de berbe-
nes a l’estiu, etc.).

A continuació cadascun dels 
participants exposen individualment 
les seves necessitats com a joves a 
Santa Eugènia, per una part neces-
sitats possibles i properes a la realitat 
actual i per altra necessitats utòpiques 
o somnis.
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les pengem a la paret!



I amb quanta pasta 
comptem?
S’explica de manera detallada 
el pressupost municipal previst 
per al 2011 i les despeses fixes 
associades, i també els ingressos 
anuals de l'Ajuntament rebuts a 
través de subvencions d’altres 
organismes. 

Tot seguit es varen dividir els partici-
pants en 3 grupets de treball per fer 
feina sobre les necessitats indica-
des anteriorment i assignar a cada 
necessitat real una prioritat. 
Per prioritzar comptem amb 85 €: 

el bitllet de 50 € val 4 punts, • 
el de 20 €  val 3 punts, • 
el de 10 €  val 2 punts• 
i el de 5 € val 1 punt.• 
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Finalment, es varen posar 
en comú les conclusions de 
cada un dels grups. 

I ja tenim els primers resultats! 
Aquestes són les propostes realistes del grup de 
joves per al 2011. S’inclouran com a projectes de 
l’Agenda 21 dins de la dinamització de l’energia social!
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Que els joves puguin organitzar les festes
 
Bus multifuncional (per anar a l'escola, de berbenes) 

Trobades juvenils (excursions, viatges, sortides, etc.) 

Un pavelló de futbol sala. 

Un taller de ràdio dels joves. 

Un supermercat (tipus Mercadona, SYP o similar). 

Una discoteca/pub. 
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Entre els que hem participat hem 
proposat on volem posar la pasta de 
joventut pel 2011 !

puntuació


