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FÒRUM JOVE DE L’AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA 

Data: Dijous dia 21 d’octubre de 2010 

Hora: De 19'15 a 20’30 hores 

Lloc de realització: Casal de Joves de Santa Eugènia 

 

1 ORDRE DEL DIA 

L’ordre del dia de la sessió participativa va ser el següent: 

• Obertura i presentació del fòrum: 

• Treball individual sobre necessitats dels joves a Santa Eugènia: 

• Presentació del pressupost municipal i de les subvencions rebudes anualment. 

• Treball en grup sobre les necessitats a cobrir i distribució del pressupost. 

• Tancament de l’acte. 

 

2 ASSISTENTS 

Han assistit 17 persones, entre les quals es troben joves del municipi i equip de govern de 

l’Ajuntament de Santa Eugènia. 

 

3 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La reunió del Fòrum Jove es va desenvolupar en una sessió d'aproximadament una hora, en la 

que es va treballar de manera participada el Pressupost Municipal de la partida de Joventut 

previst per al 2011. 

Durant la celebració del Fòrum Ciutadà es varen fer les següents intervencions: 

 El Batle de Santa Eugènia, Guillem Sastre, dona la benvinguda i agraeix l’assistència de 

les persones assistents, i passa el torn de paraules al personal de la cooperativa Lmental. 

 La responsable de l’àrea de participació de Lmental, Nívola Uyá, exposa els pressuposts 

municipals prevists per al 2011, explica el perquè de la reunió i la dinàmica de la sessió. 

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

continuació cadascun dels participants exposen individualment les seves necessitats a 

Santa Eugènia, per una part necessitats possibles o properes a la realitat actual i per 

altra necessitats utòpiques o somnis. 
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A continuació s’exposen aquestes necessitats dels joves: 

NECESSITATS DELS JOVES A SANTA EUGÈNIA 

Somnis Necessitats Reals 

 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 bàsquet (per estar 
els horabaixes o quan plogui i fer equips del 
poble). 

 Una discoteca/pub. 

 Bus multifuncional (per dur els nins a l'escola, 
anar de berbenes a l'estiu, etc.). 

 Que els joves puguin organitzar les festes de 
Santa Eugènia 

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

 Un pavelló de futbol sala. 

 Un supermercat (tipus Mercadona, SYP o 
similar). 

 Una discoteca/pub. 

 Una ràdio dels joves. 

 

 A continuació, na Nívola Uyá exposa les relacions entre les necessitats reals d'uns i els 

somnis d'altres i passa a explicar de manera detallada el pressupost municipal previst 

per al 2011 i les despeses fixes associades, i exposa a continuació els ingressos anuals de 

l'Ajuntament rebuts a través de subvencions d’altres organismes. 

 Tot seguit es varen dividir els participants en grups de treball per fer feina sobre les 

necessitats indicades anteriorment i assignar a cada necessitat real una prioritat. 

Finalment, es varen posar en comú les conclusions de cada un dels grups i es va assignar 

una prioritat a cadascun de les necessitats indicades. 

A continuació es presenten les aportacions de cada un dels grups de treball: 

NECESSITATS REALS 

NOM PUNTUACIÓ 

Que els joves puguin organitzar les festes de Santa Eugènia 10 

Bus multifuncional (per dur els nins a l'escola, anar de berbenes a l'estiu, etc.). 9 

Trobades juvenils (excursions, viatges, sortides, etc.). 5 

Un pavelló de futbol sala. 4 

Una ràdio dels joves. 2 

Un supermercat (tipus Mercadona, SYP o similar). 0 

Una discoteca/pub. 0 

 

 El Batle de Santa Eugènia, Guillem Sastre, agraeix l’assistència de les persones assistents, 

indica que a partir d’ara la via de comunicació amb ells serà a través del Casal de 

Joves i del perfil de Facebook d’aquest, els anima a participar a properes reunions  i 

tanca l’acte. 



Seguiment del 

Pla d’Acció de  
l’Agenda Local 21 
de Santa Eugènia per a l’any 2010 

 
 

 
6 

 

4 GALERIA FOTOGRÀFICA 

A continuació s’exposen algunes de les fotografies de l’esdeveniment: 

   

   

   

 


