PROPOSTES DEL COL·LECTIU JOVE A LA MESA TRANSVERSAL PER A LA
RECUPERACIÓ DE LA CIUTAT DE LLEIDA.

EIX 2: IMATGE, PROJECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
●

Oportunitats laborals, responsabilitat social i foments de l’ocupació.
El col·lectiu jove és un dels més estigmatitzats i afectats a l'hora de buscar feina, ja
que ens trobem amb diferents impediments i dificultats relacionades amb la mínima
o, en molts casos inexperiència total en l'àmbit laboral, prejudicis i rumors
generalitzats sobre la contractació de persones joves. Malgrat això, son moltes les
persones joves que si aconsegueixen accedir al món laboral, majoritàriament i, per
desgràcia, moltes vegades començant des de feines precàries i injustes. Una eina
que podria evitar o, almenys, fomentar l'esperit crític del nostre col·lectiu a l'hora
d'escollir feina i, que, sobretot permeti millorar pel que fa a a polítiques i maneres de
fer a les empreses contractadores, és la creació d'una BÚSTIA ÈTICALABORAL.

On es puguin denunciar o valorar anònimament les experiències, tan bones com
dolentes, de les feines realitzades en diferents en empreses d'àmbits de
coneixement i pràctica diversos. Evitem així la promoció d'empreses on es precaritza
al jovent, i fomentem l'esperit crític i de millora d'aquestes, permetent que les
persones joves puguem créixer i formar-nos en el món laboral amb unes condicions
dignes. En la mateixa línia, treballar conjuntament des de la Regidoria d'ocupació i
l'Institut Municipal d'Ocupació, en la promoció d'ofertes laborals dirigides al col·lectiu
jove, feines que permetin la continuació de l'aprenentatge i formació i que ens
permetin adquirir experiència laboral, adoptant un nou concepte de veure el món
laboral amb ulleres joves, és a dir, exigint que les empreses tinguin un tant per cent

de contractacions per a joves. Paral·lelament, i en relació amb les oportunitats
laborals, creiem que és necessària la promoció de formacions homologades de
períodes curts, on els i les joves ens puguem formar de forma fàcil i sense haver
d'interrompre les carreres o formacions professionals principals.
Demanem el foment de l’educació i formació DUAL, que permet a les joves
estudiar i treballar rebent una renumeració. Permet als i les joves formar-se i
treballar en el que els hi agrada amb unes condicions dignes.
●

Promoció de la ciutat.
És necessari que, per poder promocionar la ciutat es promocionin les activitats i

organitzacions actives que en formen part. Considerem que una bona eina és la
creació d'una fira de promoció dels esplais i activitats dels joves pels joves. Són
moltes les persones que no coneixen totes les activitats que es porten a terme a la
nostra ciutat. Per tal de poder cooperar i treballar conjuntament en la promoció d'una
generació jove activa en la nostra ciutat, és imprescindible recolzar les activitats
realitzades pels mateixos joves, donant pas a un intercanvi d'espais. És important
doncs, en aquest punt, que es faciliti l'autogestió i es proporcionin els recursos
tècnics perquè nosaltres mateixos siguem els encarregats d'organitzar aquest tipus
d'activitats que ajuden a promocionar la ciutat, tenint una gran repercussió positiva
fomentant l'empoderament del nostre col·lectiu.
●

Cultura, esport i lleure.
Els joves volem cultura, volem conèixer i créixer en un entorn on la cultura és
essencial. Poder accedir a actes culturals seria més fàcil gràcies a iniciatives com la
creació d'un Carnet Jove Municipal, on els joves puguem tenir descomptes com a
consumidors de la cultura,i que, paral·lelament aquest fomenti el talent artístic
lleidatà, joves lleidatans gaudint de cultura lleidatana.
Fomentem també la música de carrer, on els i les artistes puguin desenvolupar el
seu talent lliurement.

EIX 3 - IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL
●

Drets a les persones i a la comunitat.
Els joves som diversos, volem que ens tinguin en compte i que, sobretot, existeixi
una igualtat d'oportunitats, tant en l’àmbit laboral, econòmic com social. Demanem
l’apropament de les institucions cap al col·lectiu jove, que ens facin partícips de la
presa de decisions que ens afecten. També, creuen que és important que se’ns doni
veu i espai on poder debatre i posar en comú les nostres inquietuds ja sigui en les
diverses lluites socials actuals, com les que es porten a casa nostra.

●

Infància, joventut i persones grans.
Són moltes les ajudes que abans de la pandèmia es portaven a terme en els
diferents barris de la nostra ciutat i que, tristament, no han pogut continuar. Parlem
d'ajuts a infants i joves en l'escola, classes de reforç impartides per professors
jubilats que ara no poden exposar-se a causa de la Covid-19. Una forma de
recuperar aquestes iniciatives de forma virtual i que, aquests nens i nenes i joves
que podien rebre aquest reforç gratuït no es vegin afectats, és creant una borsa de
coneixement, on els diferents interessats i interessades puguin connectar-se

virtualment o quedar presencialment, amb les mesures de seguretat idònies, per
oferir classes de repàs als qui ho necessitin.
D'altra banda, una de les conseqüències de la pandèmia i el confinament ha sigut el
tancament de les biblioteques i centres d'estudi on molts i moltes considerem espais
essencials per poder estudiar. Creiem que és important avançar-nos a un possible re
confinament i garantir aquests llocs de treball i estudi dels que moltes persones no
podem prescindir. És també una font de coneixement, les biblioteques plenes de
llibres de tota mena i materials de consulta han sigut tancades sense poder oferir
alternatives assequibles per tots i totes.
●

Promocions públiques d’habitatge.
Es important que els joves tinguem l'oportunitat de poder independitzar-nos, el
mercat immobiliari no ens ho fica fàcil si s'afegeix que resulta quasi impossible poder
assolir el pagament d'un lloguer amb els sous precaris del nostre col·lectiu. Animem
als i les responsables d'aquest àmbit en seguir impulsant projectes com el de la
creació d'un Inventari d'Habitatges buits, animem que aquests es destinin a gent
jove, fomentant doncs la independització i emancipació del nostre col·lectiu i
afavorint a la reducció de la mitja actual de joves independitzats que és de trenta
anys.

EIX 4 - EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, AMBIENTAL I SANITÀRIA
●

Àmbit de l’espai públic i la mobilitat
Creiem important derogar les ordenances de civisme que impedeixen per exemple
jugar a la pilota en certes places. Creiem que és important establir horaris i que
aquestes activitats no afectin les hores de descans dels veïns, això no obstant,
prohibir que es puguin dur a terme aquestes activitats restringeix l’accés a l’espai
públic i el desenvolupament d'activitats organitzades per associacions o esplais.
És summament important proporcionar més espais per poder moure's amb bicicleta
i, paral·lelament, idear una xarxa consolidada de bicicleta, inclús augmentant el
temps dels semàfors i promovent hàbits saludables. En conseqüència, és necessària
la creació d'espais per poder guardar les bicicletes de forma segura.

●

Àmbit sanitari
És cardinal que es portin a terme formacions en educació sexual des de
l'adolescència i realitzar el seguiment idoni després de l'institut, passant doncs per la
universitat o formacions professionals. Així com augmentar les formacions en
primers auxilis i l'aprenentatge de la utilització dels desfibril·ladors instal·lats a molts
edificis públics.

