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Introducció
El proper 22 de maig hi ha eleccions municipals als nostres pobles i ciutats per tal de renovar els
ajuntaments. Les administracions locals són les que estan més a prop de la ciutadania i és per això
que les polítiques que duen a terme tenen un efecte directe sobre les persones. En aquest sentit,
el teixit associatiu del país no vol romandre'n al marge i planteja, a tals efectes, aquest document
de propostes que es poden impulsar des del món local. Essent fidel a la seva voluntat d'incidència
pública, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) vol generar un marc de referència
per al desenvolupament de les polítiques públiques que afecten els i les joves i que es decideixen i
s'executen des de les corporacions municipals.
D'aquesta manera, el document s'estructura a partir de tres eixos que des del CNJC es consideren
estratègics per als propers quatre anys i, a més, tenen els seus espais d'aplicació més directa en
l'àmbit local. Es tracta, doncs, de totes aquelles qüestions relacionades amb la nova ciutadania,
l'espai públic i la participació i l'associacionisme.
Ciutadania
Des del CNJC treballem per la cohesió i convivència ciutadanes, i és per això que volem incidir
políticament en les qüestions relatives a la joventut, la ciutadania i la immigració. És per tots i
totes conegut que la realitat del conjunt dels pobles i ciutats del país és molt diversa, amb
ciutadans i ciutadanes de diferents orígens, cultures i llengües, que a la vegada fan que la realitat
social del país hagi experimentat considerables canvis.
Considerem aquesta evolució com un augment de la riquesa social, i alhora som conscients que hi
ha casos en que el desconeixement de “l’altre”, en qualsevol de les direccions, pot posar en perill
la convivència i la cohesió social. Per tant, això ens porta a pensar que si aquesta evolució de la
societat representa una riquesa social però a la pràctica comporta en alguns casos un afebliment
de la convivència hem de prendre mesures i fer polítiques per canalitzar tota aquesta riquesa
cultural, en pro d’una millor convivència i d’un enfortiment de la cohesió social.
Per tot això, des del CNJC proposem:
 Inserir la perspectiva intercultural a les polítiques públiques de joventut. Les polítiques
públiques per a joves han d’estar adreçades al conjunt de la població jove, i tenint en
compte que la societat està en canvi continu, és important que tot el conjunt de la població
se senti identificat amb l’oferta de serveis, programes, etc.
 Que els ajuntaments facin accions per tal de trencar els estereotips racistes, els rumors i les
falses afirmacions, com per exemple aportant informació clara i transparent sobre els
serveis públics al conjunt de la ciutadania.
 Que els ajuntaments garanteixin pressupostàriament les polítiques públiques relatives a la
millora de la convivència als municipis i prioritzin la seva cobertura.
 Fomentar un teixit associatiu que sigui un espai de convivència i participació on hi tinguin
cabuda les persones migrades, per tal de facilitar i millorar la cohesió social. Impulsar el
teixit associatiu com a eina per trencar els estereotips racistes a totes les franges d’edat.
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 Potenciar la creació de programes transversals per tal d’afavorir la convivència social, i
donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats de les persones joves de la
nostra societat, com poden ser els plans educatius d’entorn. Així com també donar força al
paper de la mediació cultural al conjunt del pobles i ciutats per tal de tractar els problemes
de convivència d’una forma més personalitzada i constructiva.
 Elaborar plans d’actuació entre l’escola, les famílies, el teixit associatiu i els ajuntaments per
tal de poder millorar l’oferta formativa, la participació i la comunicació, i alhora poder
detectar les mancances dels programes de convivència ja existents.
 Els ajuntaments hauran de promoure campanyes de convivència, tolerància, respecte, així
com també vetllar perquè els serveis d’atenció ciutadana tinguin incorporada la perspectiva
intercultural. Les persones que gestionen les polítiques relacionades amb immigració, cal
que tinguin formació i sensibilització en les diverses necessitats de la ciutadania,
incorporant la perspectiva intercultural.
 Fomentar el treball dels ajuntaments amb els mitjans de comunicació local per tal d’evitar
tractaments racistes i xenòfobs ens els missatges mediàtics.
Espai Públic
L'espai públic és un àmbit molt important per a la socialització, la formació d'identitats col·lectives i
per a la generació d'oci i cultura. En el marc de la utilització de l'espai públic poden sorgir, però,
nombrosos conflictes que, en els darrers anys s'han manifestat a diversos municipis. En aquest
sentit, cal abordar-los des del respecte i la corresponsabilització de tots els col·lectius implicats.
L'espai públic és de tots i totes i s'ha de garantir, per tant, que tothom en pugui gaudir en
condicions d'igualtat.
Com ja vam fer a les eleccions al Parlament, proposem liderar de forma conjunta amb les
administracions, associacions de veïns i veïnes, comerciants i altres agents socials un pacte ciutadà
per la utilització de l'espai públic. Volem superar l'actual context d'ordenances cíviques apostant
per acords concertats entre els diferents agents d'un mateix territori. S'ha d'establir un decàleg de
bones pràctiques i mesures concretes per tal d'assentar unes bases comunes per a tots els
municipis que ajudin a establir una regulació de l'ús de l'espai públic que no fomenti
l'estigmatització i la generació de prejudicis sobre els i les joves.
De la mateixa manera, cal apostar per espais on els i les joves puguin desenvolupar els seus
projectes col·lectius. És per això que cal promoure la construcció d'espais juvenils a tots els
municipis que encara no en tinguin i millorar i dinamitzar els ja existents a partir de la implicació
del teixit associatiu juvenil.
Per tot això des del CNJC proposem:


Que les administracions locals actuïn de forma responsable i no contribueixin a generar una
imatge esbiaixada i estigmatitzada del col·lectiu jove.



Que les ordenances municipals incloguin mesures que facilitin la realització d'activitats a
l'espai públic per part d'entitats i grups juvenils.



Que les administracions locals, coneixedores del treball dels esplais i agrupaments, així com
les altres entitats juvenils dels municipis, facilitin la seva tasca dotant-los de mitjans i
equipaments.



Fomentar el treball conjunt entre els i les joves i la resta d'agents d'un municipi per tal de
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superar desconfiances i prejudicis existents actualment. Cal establir espais de trobada i
coordinació entre les entitats, grups juvenils i altres col·lectius d'un municipi.


Promoure models d'oci que no expulsin els i les joves dels nuclis urbans i que a la vegada
siguin compatibles amb els interessos de la resta de veïnat. S'ha de fomentar el transport
públic nocturn.



Que tots els municipis de més de 10.000 habitants comptin amb un espai específic per a
les persones joves, ja sigui en un equipament propi o integrat en un altre.



Fomentar l'ús dels equipaments escolars per part de les entitats i grups juvenils d'un
municipi durant l'horari no lectiu i els dies no lectius.



Garantir que les entitats i grups de joves puguin incidir en la presa de decisions que
afecten els espais juvenils d'un municipi.

Participació i associacionisme
El CNJC sempre ha defensat un model de participació organitzada, que permeti als i les joves tenir
interlocutors clars davant els poders públics i les administracions. En aquest sentit, el Consell ha
apostat sempre per vehicular la participació juvenil a través del teixit associatiu format per les
entitats juvenils. La majoria d’aquestes tenen un àmbit d’actuació fonamentalment local o
territorial, i és per això que els ajuntaments tenen un paper destacat en el seu reconeixement i en
la seva promoció.
De la mateixa manera, el CNJC defensa un moviment associatiu vertebrat a nivell territorial, capaç
de generar estructures estables que donin suport a la tasca de les entitats i estableixin ponts de
comunicació i interlocució amb les administracions locals. En aquest sentit, el CNJC aposta pel
model de referència que representen els Consells Locals de Joventut com espais de trobada i
coordinació entre les entitats juvenils d’un municipi. Creiem, així mateix, que els ajuntaments han
de contribuir a l’extensió d’aquest model a partir del seu suport i reconeixement.
Proposem:


Que als municipis on hi hagi Consells Locals de Joventut s’estableixin convenis de
reconeixement entre aquests i els ajuntaments.



Fomentar els convenis econòmics com a mètode de suport als Consells Locals de Joventut
per tal de crear un lligam estable que en permeti el seu funcionament.



Garantir que als centres juvenils i altres equipaments municipals hi hagi espais per a les
entitats juvenils, ja siguin per al seu funcionament ordinari com per a activitats concretes.



Reconèixer aquells grups de joves que, tot i no estar constituïts formalment com a entitat
desenvolupen una tasca similar, com a interlocutors vàlids davant l’administració i les
estructures de coordinació associativa del municipi.



Estendre i fomentar programes de dinamització als instituts amb l’objectiu de promoure la
participació a través de les entitats del municipi o territori.



Aprofundir en processos reals de participació, vehiculats a través del teixit associatiu i dels
espais ja existents.

