
Consideracions i aportacions de l’Entesa per Sabadell respecte 
del Pla local de Joventut 
 
 
En primer lloc, volem fer una sèrie de consideracions de caràcter 
general sobre el Pla que se’ns ha presentat: 
 
1) Trobem a faltar una valoració del pla 2004-2007, que identifiqui 

els punts forts i els febles, que justifiqui la necessitat d’un nou pla. 
 

Què no ha funcionat del pla anterior? 
Aquest serà un pla continuïsta? 
Quines són les novetats que s’incorporen al pla? 
 
 

2) El pla que es presenta és excessivament generalista i descriptiu 
 

Aporta una descripció dels serveis de la Regidoria i una anàlisi de 
la realitat juvenil, però la diagnosi és massa general, no es 
desprén de l’anàlisi que es fa de la ciutat. 
S’indiquen uns objectius probablement compartits per tothom, 
però sense especificar com s’aconseguiran ni quantificar-los. 
S’adreça la Regidoria a tots els joves? I a quin percentatge preveu 
arribar? Com es valora el nombre d’usuaris? 
 
 

3) Què aporta el pla a la ciutat? Què canvia l’existència del pla per als 
joves? 
 
Quan s’arriba a l’apartat 6, de concreció del pla, s’expliquen els 
serveis ja existents a la ciutat, es fa una mena de catàleg de 
serveis, que, a més, en part resulten repetitius amb l’apartat de 
descripció de la regidoria. 
Trobem a faltar línies d’acció estratègiques, polítiques concretes 
que es plantegin objectius assolibles i no només declaracions de 
bones intencions. 
En l’apartat 7, d’accions específiques de la Regidoria de Joventut, 
es fa molt émfasi en l’accés a la informació, i menys en l’aplicació 
de polítiques actives que incideixin en la qualitat de vida de la gent 
jove i en la seva implicació en la societat. 
 
 



En segon lloc, volem relacionar alguns aspectes que hem trobat a 
faltar en el pla: 
 
Educació i cultura 

• Extensió del model de plans d’entorn a altres barris de la ciutat 
• Polítiques de foment dels valors de la igualtat, el respecte, la 

justícia social i la solidaritat a través de cursos de formació i 
d’activitats culturals 

• Absentisme i altres problemàtiques escolars: reforçar el 
personal de serveis socials que treballa en col·laboració amb els 
centres educatius de secundària, que sovint, es troben 
impotents davant les problemàtiques que es generen i que les 
famílies no poden reconduir sense ajut.  

 
Accés a l’habitatge 

• Incrementar el parc d’habitatges de lloguer per a joves, ja 
siguin públics, o bé privats amb intermediació. 

 
Salut i Esport 

• Promoció de l’esport de base entre els joves, també com a 
element integrador i de cohesió social 

• Implantar campanyes informatives sobre consum de drogues 
en col·laboració amb els locals d’oci 

• Promoció i suport de l’esport femení, incidint especialment en 
els esports en equip 

 
Accés a la mobilitat 

• Implantació de programes de promoció i tarifes que fomentin 
l’ús del transport públic. 

• Promoció de l’ús de la bicicleta 
 
Participació ciutadana 

• Desenvolupar un sistema transparent de convenis i subvencions 
a les entitats 

• Facilitar l’accés a locals a les entitats de lleure infantil i juvenil 
• Participació de les entitats juvenils en la gestió dels centres 

cívics. Promoció de les taules d’entitats que permetin 
revitalitzar aquests espais i incloure-hi programació adreçada al 
públic juvenil 

• Foment de la participació de les persones joves en les entitats 
intergeneracionals 

• Establir canals àgils de comunicació entre entitats i col·lectius 
de joves i regidoria 

• Promoure una xarxa associativa forta 
• Revitalitzar el Consell de Joventut com a òrgan democràtic, 

vinculant i interlocutor de totes les entitats juvenils de la ciutat. 



• Implantació d’experiències com el banc de temps o l’intercanvi 
d’activitats entre entitats o col·lectius 

• Programa de difusió i foment del dret al vot 
 
Programa de drets civils: 

• Programa de prevenció de violència, tant d’agressions 
masclistes i homòfobes, com de tipus feixista i xenòfob 

• Intercanvis amb altres països per fomentar projectes i valors 
solidaris 

• Programes de foment del comerç just 
 
Oci responsable: 

• Impulsar programes d’oci de proximitat i de qualitat, 
desenvolupats pels propis joves 

• Festa major menys institucional i més popular, que inclogui 
més activitats per a joves i espais de participació en la gestió 

 
Medi ambient i sostenibilitat: 

• Aplicació de polítiques de sostenibilitat i cura del medi ambient 
en les activitats desenvolupades pels col·lectius juvenils 

• Campanyes de sensibilització sobre temes mediambientals, 
socials, solidaritat, etc. 

 
 
 
 
 

Entesa per Sabadell 
Sabadell, 16 de maig de 2008  
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