DOCUMENT D’INCIDÈNCIA POLÍTICA ALS PROGRAMES ELECTORALS
ELECCIONS MUNICIPALS 2007

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma d’entitats juvenils de
Catalunya nascuda l’any 1979 i reconeguda pel Parlament com a interlocutora amb les
administracions en temes que afecten als i les joves. El CNJC ha reivindicat al llarg de tota la seva
història unes polítiques específiques adreçades a la gent jove. Aquestes resulten imprescindibles
davant la complexitat de les condicions d’emancipació dels i les joves catalans. Cada cop es fan
més evidents les mancances del sistema educatiu que afecten la qualitat de la formació de la gent
jove, les situacions de precarietat en el món laboral i les dificultats d’accedir a un habitatge digne.
L’emancipació juvenil, per tant, esdevé un dels reptes estratègics de Catalunya com a país. Les
institucions públiques han d’incorporar de manera immediata aquesta qüestió a l’agenda i adoptar
una aproximació transversal i interinstitucional per a dissenyar totes les polítiques que afecten la
vida quotidiana dels i les joves. És hora que les politiques locals de joventut assumeixin una missó
de voluntat d’incidència en les oportunitats de vida dels i les joves, sobretot en les qüestions
centrals del treball, l’accés a l’habitatge i la formació.
Les administracions locals, més properes al ciutadà, tenen un paper determinant en la configuració
de la realitat diària de la gent jove i el moviment associatiu juvenil hi manté un flux de relacions
constant, podem dir sense exagerar que es necessiten mútuament. És en l’àmbit local on la
participació adquireix el seu sentit màxim perquè les polítiques locals de joventut han d’assolir una
perspectiva global, d’una banda en la concertació entre l’administració i les entitats que
representen els i les joves i, de l’altra, en l’afectació dels diferents àmbits vitals (feina, salut,
habitatge, formació, oci, etc.).
La gestió transversal i la participació han de ser, doncs, els trets d’identitat de les polítiques locals
de joventut perquè en moltes ocasions els problemes dels i les joves afecten àmbits complexos que
requereixen la implicació de diverses regidories per a afrontar-los, bé sigui en col·laboracions
puntuals per a realitzar activitats concretes, bé per la cogestió de serveis o programes destinats al
jovent.
Per al CNJC és essencial que els ajuntaments comptin amb una Regidoria de Joventut específica i, a
més, forta. Això implica, primer, que estigui dotada de personal, d’un pla d’actuació i d’un
pressupost important per poder afrontar polítiques integrals de joventut. Segon, que estigui ben
connectada transversalment amb la resta d’àrees de l’organització de tal manera que pugui aportar
la perspectiva dels i les joves en la definició de la resta de polítiques.
Des del CNJC volem fer menció especial del professional de les polítiques de joventut, tècnics,
dinamitzadors, informadors i educadors de carrer. Els ajuntaments han de garantir la qualitat de la
seva contractació laboral incorporant-los a l’organització municipal i dotant-los d’estabilitat i d’una
remuneració adequada al seu treball, permetre la seva formació permanent en temes vinculats a la
joventut donada la manca d’especialització de la majoria de treballadors d’aquest terreny i delimitar
clarament les seves tasques per a evitar que hagin d’ocupar-se d’altres qüestions sense responsable
tècnic definit.
En endavant, i tal com vam fer per a les eleccions al Parlament, us presentem una sèrie de
propostes que creiem haurien de ser incloses entre les prioritats programàtiques dels grups polítics
que es presenten a les eleccions municipals del proper 27 de maig de 2007.
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PARTICIPACIÓ
1. La creació d’una nova línia de subvencions específiques per a Consells locals de joventut i
xarxes d’entitats juvenils per a consolidar el treball interassociatiu i dotar-los d’un mínim equip
tècnic, que sigui independent de les línies de subvencions a entitats i sens perjudici d’aquestes.
2. La regidoria de Joventut de l’ajuntament ha de crear, juntament amb les entitats, un mapa
d’equipaments juvenils que contempli les necessitats d’espais i equipaments per a les entitats
juvenils.
3. Les regidories de Participació Ciutadana han de treballar conjuntament amb el teixit associatiu
juvenil per tal de fomentar la participació de la ciutadania jove en les decisions públiques i
generar processos participatius que enforteixin el moviment associatiu juvenil.
4. Impulsar processos de reflexió crítica a l'interior de les entitats i organitzacions socials no
juvenils, respecte de l'espai que es dóna a la participació dels i les joves.
5. Les entitats juvenils han de poder participar i fer les seves aportacions a totes les eines de
planificació de la gestió municipal existents, com el Pla d’Actuació Municipal (PAM). En aquest
sentit, les administracions locals han de reconèixer política i socialment el paper que el
moviment associatiu juvenil duu a terme de forma quotidiana.
6. L’administració local ha de posar a l’abast dels joves els recursos disponibles per al foment de
la seva participació i del seu associacionisme, donant a conèixer el projecte de Xarxajove.net,
de foment de la participació i de dinamització associativa juvenil a Internet, als seus espais de
contacte amb joves (biblioteques, punts d’informació juvenils, instituts,...).

EDUCACIÓ
7. S’ha de potenciar, des de les administracions locals, la col·laboració entre les associacions
educatives juvenils (educació no formal) i les escoles (educació formal) per a fomentar, en tots
els àmbits, l’educació integral. És necessari que les associacions juvenils puguin disposar dels
equipaments escolars en horaris no lectius.
8. L’administració local ha de dissenyar, conjuntament amb les entitats, projectes que permetin a
l’escola interactuar amb el teixit associatiu. L’escola ha de ser un espai d’educació per a la
participació i ha de promoure, programes específics de foment de la participació i la
coeducació en el currículum escolar.
9. Les entitats estudiantils i la resta d’associacions juvenils han de ser presents al Consell Escolar
Municipal en tant que espai de trobada entre tots els actors implicats en l’educació dels infants
i joves i han de poder participar en la definició del Projecte Educatiu de Ciutat, l’eina adequada
per a formular un model educatiu compartit, adaptat a la realitat del municipi.
10. L’administració local ha de portar a terme accions encaminades a revaloritzar i potenciar la
imatge de la Formació Professional comptant amb els sindicats joves de treballadors i
d’estudiants.
11. Cal definir l’oferta en Cicles Formatius tenint en compte la realitat econòmica local, comptant
amb la participació dels agents econòmics i socials. L’existència de Consells Escolars Municipals
que integressin aquests, les administracions competents i representants dels i les joves, pot
esdevenir l’espai adequat per a definir estratègies sobre l’oferta formativa.
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12. Els ajuntaments han de procurar l’accés a les noves tecnologies de la informació i la
comunicació per a la formació a distància dels joves en tots els nivells educatius (des de l’ESO
fins a la universitat), habilitant punts de connexió gratuïta a Internet a totes les dependències
municipals destinades als i les joves.
13. Fomentar i dinamitzar una educació en la responsabilitat i en valors, hàbits de consum justos i
sostenibles, en la resolució pacífica de conflictes, en la interculturalitat i en la discriminació per
motius de gènere.

TREBALL
14. L’administració local ha de regular les seves pràctiques laborals, acabant amb la temporalitat
en la contractació i adoptant criteris d’estabilitat laboral i sostenibilitat a l’hora d’adjudicar
concursos públics i de treballar amb empreses privades.
15. Els ajuntaments han de complir el que diu la legislació pel que fa a la contractació d’un 3% de
treballadors amb limitacions funcionals.
16. Els ajuntaments han d’impulsar pactes entre actors econòmics i socials a nivell local (federació
de comerciants, d’empresaris turístics, petites i mitjanes empreses, sindicats,...) per a limitar la
temporalitat laboral a casos excepcionals i acabar amb la precarietat, circumstàncies que
afecten especialment a la població juvenil.
17. Promoure el desenvolupament de nous sectors econòmics que generin ocupació juvenil de
qualitat: noves tecnologies de la informació i la comunicació, serveis socials de proximitat,
dinamització cultural, educació i conservació ambientals, etc.).
18. Crear serveis municipals que desenvolupin polítiques actives d’ocupació: d’orientació,
intermediació, assessorament i acompanyament dels i les joves en el procés de transició de
l’escola al mercat de treball.
19. Fomentar l’esperit emprenedor entre els i les joves donant suport (intermediació,
assessorament, acompanyament i infraestructures, etc.) a la creació d’empreses pròpies i,
especialment, de cooperatives.
20. Calen polítiques locals que tinguin en compte els temps de vida als pobles i ciutats, que facilitin
la conciliació de la formació, la feina i la vida personal, tenint en compte les necessitats dels i
les joves i reduint la jornada de treball a 32 hores setmanals (sense reducció de salari),
augmentant el període de permís de lactància i equiparant els sous i acabant amb la
discriminació per raó de sexe. En aquest sentit, plantegem la promoció de Pactes Locals del
Temps que detectin els usos socials, les activitats econòmiques, formatives, d’oci, els serveis...
entre tots els agents implicats en la vida laboral i econòmica, personal i associativa.

HABITATGE
21. Els ajuntaments han de ser capaços de negociar major quotes de sòl destinades a protecció
oficial en totes les promocions d’habitatge.
22. Demanem un ferm compromís a les administracions locals per l’ampliació de la reserva de sòl
públic i la no utilització de la seva posició de domini per subhastar al millor comprador els seus
terrenys.
23. Augmentar els ajuts o bonificacions fiscals pels i les joves, així com la informació disponible
sobre els mateixos. En el cas de les administracions locals, la principal eina impositiva que es
podria rebaixar és l’Impost de Béns Immobles (IBI).
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24. Els ajuntaments han de vetllar, a través de la planificació urbanística i dels Plans Locals
d’Habitatge, per tal que el 50% de la producció de mercat es dediqui a habitatges de protecció
oficial gestionats per promotors socials, bé siguin les mateixes administracions, o d’altres
agents socials.
25. Incrementar la pressió fiscal, mitjançant l’IBI, cap a habitatges no ocupats per a penalitzar
l’especulació. Amb mesures com poden ser la l’afavoriment fiscal d’aquells habitatges que
entrin al mercat de lloguer; o programes de Masoveria Urbana.
26. Contribuir, en col·laboració amb altres administracions públiques i promotors socials, a la
creació d’un ampli parc d’habitatge públic de lloguer constituint una empresa pública que el
gestioni, vinculada a l’INCASOL per facilitar la coordinació institucional.
27. Impulsar promocions públiques locals d’habitatge jove, preferentment de lloguer.
28. Desenvolupar borses d’habitatge jove per a pisos de lloguer i per a compartir mediant
directament amb els propietaris.
29. Les administracions locals han de dur a terme un cens d’habitatges buits i, d’acord amb els
propietaris, rehabilitar i posar l’espai a disposició de les borses d’habitatge jove.

SALUT
30. Crear un programa específic a nivell local entre actors sanitaris (CAPs, Hospitals,...) i
associacions juvenils per a fomentar hàbits saludables (informació i formació) i responsabilitzar
els joves com a agents de la seva pròpia salut.
31. Cal posar a disposició de les associacions juvenils, del CNJC així com dels pares i mares,
mestres, principals agents educatius de la joventut, instruments específics de formació en la
seva salut tals com cursos, documentació, assessorament especialitzat, etc.
32. Cal que les administracions públiques locals facin campanyes de sensibilització portant-les a les
escoles, als espais d’oci i comptant amb la complicitat de les entitats juvenils i amb CNJC com a
interlocutor. Han de ser campanyes que tractin els temes que afecten més directament els i les
joves com la prevenció de riscos sobre drogues, sexualitat, trastorns alimentaris i salut mental i
que garanteixin la transparència i la veracitat per educar en la salut als i les joves. Cal tractarlos com a agents responsables capaços de prendre decisions.

COHESIÓ SOCIAL
33. Cal garantir el màxim dret de ciutadania per als immigrants, el dret a vot. S’ha d’establir un
període no superior a dos anys perquè les persones d’origen immigrant que estiguin
empadronades puguin votar i/o presentar-se a les eleccions municipals.
34. S’ha de reconèixer i donar suport a l’acció del MAJ (Moviment Associatiu Juvenil) per
potenciar que la població immigrada i l’autòctona es relacionin a tots els nivells: a les
associacions, a l’escola, als barris, al treball, a l’oci. Per tot això, cal un pressupost específic a
l’administració local i Plans de Cohesió social per promoure activitats a nivell municipal per
implicar als joves immigrants a les associacions juvenils i evitar la criminalització dels col·lectius
de joves.
35. Cal que les administracions garanteixin que totes aquelles accions que portin a terme a l’àmbit
de l’oci i la cultura promoguin una visió de la joventut no estigmatitzada.
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36. L’administració local ha d’obrir un diàleg amb tots els agents implicats, especialment la gent
jove i el MAJ, per un Pacte Ciutadà per la utilització dels espais públics en un marc de
convivència. En el futur, quan se’n facin de nous, serà imprescindible tenir en compte la
perspectiva juvenil.
37. Són imprescindibles compromisos institucionals a nivell local per a desenvolupar, conjuntament
amb les associacions juvenils, programes de foment de l’educació per la pau, reconeixent la
tasca que el MAJ du a terme en aquest sentit.
38. Instem a totes les institucions a abordar de forma integral les polítiques públiques per foragitar
qualsevol tipus de discriminació del context social del nostre país. S’han de tractar les
discriminacions com el que són, una pandèmia social que ha de ser combatuda en tots els
fronts: culturals, educatius, de joventut, de lleure, de comunicació, etc.
39. Els ajuntaments han de promoure iniciatives per a reforçar la cohesió social de la comunitat
com xarxes d’intercanvi de coneixements, habilitats o bancs del temps i comptar amb els i les
joves i les seves entitats per a participar-hi de forma decisiva. Cal fer difusió als centres
educatius de la tasca de la gent jove associada a favor de la convivència i dels seus projectes a
cada barri.

CULTURA
CULT
URA I OCI
40. Cal que l’administració local faci més accessible econòmicament els preus que ha de pagar la
gent jove per accedir a actes culturals de tot tipus.
41. Cal que l’administració doni suport a totes les iniciatives de producció cultural dels i les joves a
través de subvencions, canalització i difusió de les seves produccions obrint aquesta cultura
juvenil a tots els sectors de la població.
42. La política cultural dels ajuntaments ha de ser plural i definida de forma participativa amb un
paper decisiu dels i de les joves per a configurar una oferta específica.
43. Les administracions locals han de donar la possibilitat a la joventut i a les associacions juvenils
de gestionar activitats d’oci nocturn, tenint en compte sempre les seves preferències, gustos i
expectatives.
44. El jovent ha de poder utilitzar gratuïtament els equipaments públics del seu municipi (teatres,
poliesportius, museus, biblioteques,...) per a desenvolupar les seves activitats culturals i d’oci
de forma autogestionada i en horaris més adaptats a la realitat dels i les joves.
45. Potenciar que els mitjans de comunicació locals, i en especial, els audiovisuals, esdevinguin
espais privilegiats per al desenvolupament de la capacitat creativa de la gent jove per a
elaborar productes de forma autònoma.

SOSTENIBILITAT
46. Volem que les administracions locals fomentin l’educació ambiental entesa com el procés
permanent en els qual les persones i les col·lectivitats cobren consciència del seu medi i
adquireixen el coneixement, els valors i les competències i la voluntat per actuar per resoldre
problemes actuals i futurs relacionats amb el medi ambient.
47. Creiem necessari la participació efectiva de la ciutadania i les associacions en la presa de
decisions que es concretaria en: accés a la informació, diàleg entre la ciutadania i les
administracions públiques i responsabilitat mútua. Tot això s’hauria de portar a terme a través
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del foment d’Agendes 21 estratègiques a nivell local, participatives i vinculants, que recollissin
les principals línies marcades per la cimera de Rio.
48. Defensem un model de ciutats compactes i cohesionades, que no segregui socialment la seva
població i combini usos residencials i activitats econòmiques en un mateix àmbit territorial.
49. Apostem per una mobilitat sostenible quotidiana, en els hàbits i tasques de cada dia: vials
escolars segurs per anar a l’escola, transport públic per anar a àrees que concentren centres
d’estudi o de treball i també adaptat als horaris i costums d’oci dels i les joves.

INTERNACIONAL i COOPERACIÓ
50. Cal que l’administració faciliti recursos a les associacions per tal que puguin desenvolupar més
activitats internacionals, sobretot aquelles que tenen relació amb intercanvis de joves.
51. Cal que l’administració local promogui i recolzi la participació dels i les joves catalans i les seves
entitats en les xarxes internacionals en matèria de joventut.
52. Els ajuntaments promouran i donaran suport a activitats de cooperació al desenvolupament
liderades o que comptin amb la participació de joves.

EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
53. Els ajuntaments han de desenvolupar Plans Locals de Joventut, de forma consensuada amb els
i les joves i les seves entitats en totes les seves fases (disseny, implementació i
seguiment/avaluació). Aquests plans han de comptar amb un programa d’actuacions que
inclogui les iniciatives destinades a joventut dels diferents departaments de l’ajuntament i unes
partides pressupostàries definides, adaptats a la realitat juvenil de cada municipi i en funció de
les seves possibilitats i competències. A municipis petits sense massa recursos, els Plans
Comarcals de Joventut poden ser l’eina de planificació de les polítiques de joventut.
54. Les polítiques de joventut a nivell local han de ser integrals i això implica treballar en xarxa
transversalment, entre les diferents àrees de l’administració, en col·laboració amb
administracions supramunicipals i en concertació amb les associacions i demés agents socials i
comunitaris del món juvenil.
55. Els i les joves són un col·lectiu heterogeni i, com a tal, requereix respostes a les seves
problemàtiques pensades i gestionades des de l’àmbit més pròxim possible, és a dir, des dels
ajuntaments. Aquests són imprescindibles per a incidir en la millora de les condicions de vida
quotidianes de la joventut.
56. En aquest sentit, les polítiques de joventut han de considerar el i la jove com a protagonistes
de les mateixes a l’hora de definir-les i d’implementar-les, mitjançant espais de participació que
contribueixin a l’aprenentatge permanent d’experiències, a la gestió de les diferències a través
del diàleg i de la creativitat i, en conseqüència, a la generació d’una major autonomia personal.
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SÍNTESI PER ALS CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT I LES ENTITATS DEL DOCUMENT
D’INCIDÈNCIA POLÍTICA ALS PROGRAMES ELECTORALS
ELECCIONS MUNICIPALS
MUNICIPA LS 2007

EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
1. Els ajuntaments han de desenvolupar Plans Locals de Joventut,
Joventut de forma consensuada amb
els i les joves i les seves entitats en totes les seves fases (disseny, implementació i
seguiment/avaluació). Aquests plans han de comptar amb un programa d’actuacions que
inclogui les iniciatives destinades a joventut dels diferents departaments de l’ajuntament i unes
partides pressupostàries definides, adaptats a la realitat juvenil de cada municipi i en funció de
les seves possibilitats i competències. A municipis petits sense massa recursos, els Plans
Comarcals de Joventut poden ser l’eina de planificació de les polítiques de joventut.
2. Les polítiques de joventut a nivell local han de ser integrals i això implica treballar en xarxa
transversalment, entre les diferents àrees de l’administració, en col·laboració amb
administracions supramunicipals i en concertació amb les associacions i demés agents socials i
comunitaris del món juvenil. En aquest sentit, les polítiques de joventut han de considerar el i
la jove com a protagonistes de les mateixes a l’hora de definir-les i d’implementar-les,
mitjançant espais de participació que contribueixin a l’aprenentatge permanent d’experiències,
a la gestió de les diferències a través del diàleg i de la creativitat i, en conseqüència, a la
generació d’una major autonomia personal.

PARTICIPACIÓ
3. Les entitats juvenils han de poder participar i fer les seves aportacions a totes les eines de
planificació de la gestió municipal existents, com el Pla d’Actuació Municipal (PAM). En aquest
sentit, les administracions locals han de reconèixer política i socialment el paper que el
moviment associatiu juvenil duu a terme de forma quotidiana i han de treballar conjuntament
amb el teixit associatiu juvenil per tal de fomentar la participació de la ciutadania jove en les
decisions públiques i generar processos participatius que enforteixin el moviment associatiu
juvenil.
4. Els ajuntaments han de reconèixer i donar suport a les entitats juvenils del municipi. Aquest
suport ha de fer-se amb la promoció de recursos estructurals (subvencions, infraestructures,
recursos tècnics,...), no només en projectes concrets, per a les entitats, els Consells Locals de
Joventut i les xarxes interassociatives presents al municipi.

EDUCACIÓ
5. L’administració local ha de dissenyar, conjuntament amb les entitats, projectes que permetin a
l’escola interactuar amb el teixit associatiu. L’escola ha de ser un espai d’educació per a la
participació i ha de promoure, programes específics de foment de la participació i la
coeducació en el currículum escolar. S’ha de potenciar, també des de les administracions locals,
la col·laboració entre les associacions educatives juvenils (educació no formal) i les escoles
(educació formal) per a fomentar, en tots els àmbits, l’educació integral. És necessari que les
associacions juvenils puguin disposar dels equipaments escolars en horaris no lectius. Participar
en la definició del Projecte Educatiu de Ciutat, l’eina adequada per a formular un model
educatiu compartit, adaptat a la realitat del municipi.
6. L’administració local ha de portar a terme accions encaminades a revaloritzar i potenciar la
imatge de la Formació Professional comptant amb els sindicats joves de treballadors i
d’estudiants. Cal definir l’oferta en Cicles Formatius tenint en compte la realitat econòmica
local, comptant amb la participació dels agents econòmics i socials. L’existència de Consells
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Escolars Municipals que integressin aquests, les administracions competents i representants
dels i les joves, pot esdevenir l’espai adequat per a definir estratègies sobre l’oferta formativa.
7. Els ajuntaments han de procurar l’accés a les noves tecnologies de la informació i la
comunicació per a la formació a distància dels joves en tots els nivells educatius (des de l’ESO
fins a la universitat), habilitant punts de connexió gratuïta a Internet a totes les dependències
municipals destinades als i les joves.

TREBALL
8. Els ajuntaments han d’impulsar pactes entre actors econòmics i socials a nivell local (federació
de comerciants, d’empresaris turístics, petites i mitjanes empreses, sindicats,...) per a limitar la
temporalitat laboral a casos excepcionals i acabar amb la precarietat, circumstàncies que
afecten especialment a la població juvenil.
9. Polítiques actives d’ocupació: promoure el desenvolupament de nous sectors econòmics que
generin ocupació juvenil de qualitat (noves tecnologies de la informació i la comunicació,
serveis socials de proximitat, dinamització cultural, educació i conservació ambientals, etc.),
crear serveis municipals d’orientació, intermediació, assessorament i acompanyament dels i les
joves en el procés de transició de l’escola al mercat de treball i en la creació d’empreses pròpies
i, especialment, de cooperatives..
10. Calen polítiques locals que tinguin en compte els temps de vida als pobles i ciutats, que facilitin
la conciliació de la formació, la feina i la vida personal, tenint en compte les necessitats dels i
les joves i acabant amb la discriminació per raó de sexe. En aquest sentit, plantegem la
promoció de Pactes Locals del Temps que detectin els usos socials, les activitats econòmiques,
formatives, d’oci, els serveis... entre tots els agents implicats en la vida laboral i econòmica,
personal i associativa.

HABITATGE
HABIT
ATGE
11. Els ajuntaments han de vetllar, a través de la planificació urbanística i dels Plans Locals
d’Habitatge (negociant major quotes de sòl destinades a protecció oficial en totes les
promocions, ampliant la reserva de sòl públic,...) per tal que el 50% de la producció de mercat
es dediqui a habitatges de protecció oficial gestionats per promotors socials, bé siguin les
mateixes administracions, o d’altres agents socials.
12. Augmentar els ajuts o bonificacions fiscals pels i les joves, així com la informació disponible
sobre els mateixos. En el cas de les administracions locals, la principal eina impositiva que es
podria rebaixar és l’Impost de Béns Immobles (IBI) quan es posessin habitatges desocupats en
el mercat de lloguer.
13. Desenvolupar borses d’habitatge jove per a pisos de lloguer i per a compartir mediant
directament amb els propietaris. Les administracions locals han de dur a terme un cens
d’habitatges buits i, d’acord amb els propietaris, rehabilitar i posar l’espai a disposició de les
borses d’habitatge jove.

SALUT
14. Crear un programa específic a nivell local entre actors sanitaris (CAPs, Hospitals,...) i
associacions juvenils per a fomentar hàbits saludables (informació i formació) portant-lo a les
escoles, als espais d’oci. Han de ser campanyes que tractin els temes que afecten més
directament els i les joves com la prevenció de riscos sobre drogues, sexualitat, trastorns
alimentaris i salut mental i que garanteixin la transparència i la veracitat per educar en la salut
als i les joves. Cal tractar-los com a agents de salut responsables capaços de prendre decisions.
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COHESIÓ SOCIAL
15. S’ha de reconèixer i donar suport a l’acció del MAJ (Moviment Associatiu Juvenil) per
potenciar que la població immigrada i l’autòctona es relacionin a tots els nivells: a les
associacions, a l’escola, als barris, al treball, a l’oci. Per tot això, cal un pressupost específic a
l’administració local i Plans de Cohesió social per promoure activitats a nivell municipal per
implicar als joves immigrants a les associacions juvenils i evitar la criminalització dels col·lectius
de joves.
16. L’administració local ha d’obrir un diàleg amb tots els agents implicats, especialment la gent
jove i el MAJ, per un Pacte Ciutadà per la utilització dels espais públics en un marc de
convivència. En el futur, quan se’n facin de nous, serà imprescindible tenir en compte la
perspectiva juvenil.

CULTURA I OCI
17. La política cultural dels ajuntaments ha de ser plural i definida de forma participativa amb un
paper decisiu dels i de les joves per a configurar una oferta específica, accessible
econòmicament. A més, cal que l’administració doni suport a totes les iniciatives de producció
cultural dels i les joves a través de subvencions, canalització i difusió de les seves produccions
obrint aquesta cultura juvenil a tots els sectors de la població.
18. Les administracions locals han de donar la possibilitat a la joventut i a les associacions juvenils
de gestionar activitats d’oci nocturn, tenint en compte sempre les seves preferències, gustos i
expectatives. També han de poder utilitzar els equipaments públics del seu municipi (teatres,
poliesportius, museus, biblioteques,...) per a desenvolupar les seves activitats culturals i d’oci
de forma autogestionada i en horaris més adaptats a la realitat dels i les joves.

SOSTENIBILITAT
19. Volem que les administracions locals desenvolupin Agendes 21, estratègies de
desenvolupament sostenible participatives i vinculants, que fomentin l’educació ambiental, la
responsabilitat compartida entre tots els actors, que proposin un model de ciutats compactes i
cohesionades, que no segregui socialment la seva població i combini usos residencials i
activitats econòmiques en un mateix àmbit territorial, que apostin per una mobilitat sostenible
quotidiana: vials escolars segurs per anar a l’escola, transport públic per anar a àrees que
concentren centres d’estudi o de treball i també adaptat als horaris i costums d’oci dels i les
joves.

INTERNACIONAL i COOPERACIÓ
20. Els ajuntaments promouran i donaran suport a activitats internacionals de les associacions,
sobretot aquelles que tenen relació amb intercanvis de joves, i de cooperació al
desenvolupament liderades o que comptin amb la participació de joves.
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