
MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE L’OCI NOCTURN ALTERNATIU 

Atès que la joventut, com a etapa vital, és un moment de creixement personal i canvis 

vinculats a la cerca de les inquietuds i necessitats vitals. Les polítiques de joventut que 

plantegen intervencions en positiu, tenen com a objectiu estimular la participació i 

implicació del jovent com a forma d’apoderament d’aquests. Per això aquestes 

polítiques no han de tenir un espai marginal dins l’agenda política, sinó ser centrals i 

jugar un paper estratègic social, econòmic i cultural als municipis.  

Atès que l’oci té un paper rellevant en aquesta etapa. És un espai de coneixement i 

creixement personal, de desenvolupament de les potencialitats i de socialització que 

permet als joves ser ells mateixos. Els joves entenen l’oci de moltes formes diferents, 

però sovint es troben amb una visió reduccionista per part de les polítiques locals que 

no satisfà la seva demanda, molt basada amb l’oci comercial, i sovint amb polítiques 

adreçades cap a la prevenció de comportaments que es consideren nocius o 

generadors de conflictes. La nit és un espai de llibertat i d’ús privilegiat per part dels 

joves.  Els models d’oci nocturn alternatiu, en canvi, busquen implicar els joves en la 

creació del seu oci des d’una òptica positiva i de reforç, que generi espais propis 

d’activitat per als joves.  

Atès que són diversos els models d’oci nocturn alternatiu que es realitzen en 

l’actualitat, però aquells més exitosos i consolidats són els que parteixen dels joves 

com a eix central en la presa de les decisions i l’execució dels projectes, implicant tots 

aquells espais on els joves ja es troben implicats: associacions esportives, culturals i 

de lleure.  

Atès que una ciutat com la nostra no es pot quedar òrfena d’aquestes polítiques que 

permeten implicar els joves en l’exercici dels seus drets i llibertats, que els apoderen i 

que permeten oferir llibertat d’elecció sobre les activitats d’oci, exercint el seu dret com 

a ciutadania plena.   

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels 

següents acords: 

 
PRIMER.- Que l’Ajuntament impulsi activitats d’oci nocturn alternatiu, en format 

de jornades que es realitzin als diferents barris de la ciutat, adreçades a joves 

d’entre 16 i 34 anys. 

 

SEGON.- Que aquestes activitats es realitzin amb la participació de les entitats 

esportives, culturals i d’oci, i de tots aquells col·lectius que desenvolupin 

polítiques adreçades als joves.  

 

TERCER.- Que els joves siguin el nucli de l’organització i de la presa de 

decisions. Realitzar una crida a la participació i implicació del jovent organitzat 

en col·lectius i totes aquelles persones joves que vulguin participar-hi de forma 

individual.  

 

QUART.- Traslladar aquest acord al Consell de Ciutat.  

 


