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CP 24/07/2020

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA CREACIÓ
DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE TARRAGONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla Local Tarragona Jove 2017-2020 és una eina que coordina, d’una manera
integral, les accions i els serveis que s’adrecen al col·lectiu de joves de la ciutat de
Tarragona. Recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament
de les polítiques de joventut que s’han dut a terme durant els darrers quatre anys,
les quals van ser el resultat d’un treball d’anàlisi de la realitat juvenil i de les
polítiques de joventut implementades al municipi, que van permetre realitzar un
diagnòstic de les persones joves de la nostra ciutat.
Els i les joves han patit dues crisis econòmiques en menys de 15 anys. Unes crisis
que han minvat els seus projectes vitals i han augmentat la incertesa sobre el seu
present i el seu futur.
L’actual pandèmia provocada per la Covid-19, que estem patint a escala global, fa
necessari replantejar les mesures -tan polítiques, econòmiques i socials- que són
necessàries per a protegir a les persones joves més vulnerables de la nostra societat
amb un objectiu principal: que ningú quedi enrere.
Estem immersos en una crisi sanitària mundial la qual, segons la majoria
d’indicadors, s’està transformant en una crisi econòmica. Les perspectives
macroeconòmiques del govern de l’estat estipulen una caiguda del PIB d'un 9,2%
l’any 2020 i un increment de la taxa d'atur al voltant del 18%. En aquesta ocasió
volem que la sortida de la crisi no sigui de la mateixa forma que el 2008.
Ara més que mai, és necessària una estratègia global que acompanyi les persones
joves en el camí cap a la plena ciutadania i que promogui el desenvolupament,
l’autonomia i la participació del jovent mitjançant polítiques integrals i coordinades.
La implicació i la participació de les persones joves són uns valors que han estat
entesos no només com a estratègia de cogestió sinó també com a eina i metodologia
per canalitzar i fomentar la curiositat, l’actitud activa, l’esperit crític, les seves
inquietuds i les ganes de fer del col·lectiu jove.
El treball en xarxa amb les persones joves és un tret característic de tots els
programes desenvolupats per la Conselleria de Joventut, des de les diverses
implicacions: informació, consulta, decisió, avaluació i execució de les polítiques
públiques adreçades al col·lectiu juvenil. La inclusió d’espais de treball i el foment
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de la participació faran més efectives les accions impulsades i contribuiran a la
visualització del jovent com a ciutadania de ple dret i agents socials destacats.
Fins ara, la participació s’ha canalitzat a través de taules de treball amb entitats i
agents, i la cogestió d’iniciatives. Aquestes són una eina per implantar les accions de
manera coordinada i per atendre els punts de vista i orientacions d’altres agents
implicats en les polítiques de joventut a la ciutat. S’estableixen trobades entre
entitats juvenils i agents socials i culturals amb el personal tècnic municipal de
Joventut per planificar accions destinades a joves o per analitzar la diversitat
d’interessos segons les zones de la ciutat i les necessitats dels diferents col·lectius
de joves.
També formen part d’aquest recurs metodològic els espais de col·laboració,
programació o treball conjunt amb joves i col·lectius a l’hora d’adreçar propostes a
altres joves. A més d’estar implicats en la proposició i el disseny d’actuacions, el
jovent és protagonista en l’aplicació de les polítiques de joventut i en l’aplicació
d’accions i propostes desenvolupades en el marc de la Conselleria de Joventut.
Tenint en compte que enguany finalitza aquest Pla Local Jove, que caldrà avaluar-lo
i treballar per materialitzar el pla pels pròxims anys, creiem que és el moment de fer
un pas més en la implicació i participació de les persones joves de Tarragona. En
aquest sentit, el Grup Municipal Socialista proposa la creació del Consell de la
Joventut de Tarragona.
Segons el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), els consells locals de
la Joventut (CLJ) són una plataforma interassociativa que pretén:

•
•
•
•
•

Ser un punt de trobada, de cooperació i d’intercanvi entre les associacions
juvenils, que permet la creació de projectes conjunts des de la proximitat del
territori.
Ser una estructura democràtica de representació i participació juvenils.
Incorporar diferents models associatius juvenils (associacions, entitats,
grups de joves, etc.) i les inquietuds de les persones joves.
Fer arribar a l’Administració i a la societat les demandes i opinions de les
associacions juvenils i del jovent.
Ser un òrgan independent de l’Administració, que compta amb el seu
reconeixement i suport (polític i econòmic.)
Esdevenir un representant vàlid per dialogar amb l’Administració en tots
aquells temes que afecten la joventut, l’associacionisme i el model de poble o
ciutat.

I com a principals objectius d’un CLJ, hi trobem:
• Donar suport, coordinar i difondre les diferents activitats i accions de les
associacions i els grups juvenils de la ciutat.
• Promoure la participació i l’associacionisme dels i les joves en la vida
política, social i cultural del municipi.
• Ser la veu davant de l’administració corresponent en tots aquells temes que
afecten els i les joves directament o indirectament.
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• Fer un seguiment de tots els temes que afecten les persones joves (com per
exemple, el Pla Local o Comarcal de Joventut) per tal de posicionar-se i crear
un espai de debat crític i plural.
• Promoure i portar a terme activitats, projectes, recerques…, que siguin
d’interès per als i les joves i per les associacions juvenils.
L’existència d’un CLJ és positiva perquè representa i engloba el discurs de les
diferents entitats juvenils, i per tant aquest guanya més representativitat i pluralitat
en diferents àmbits:








El treball conjunt i la interacció entre associacions juvenils les reforça,
permet que aquestes cooperin més entre elles, comparteixin recursos i
experiències i tinguin més capacitat de donar resposta conjunta a necessitats
comunes (formatives, d’espais, de materials, de reivindicacions polítiques...)
L’existència i visualització d’un consell local de la joventut pot fomentar la
participació del jovent associat fent difusió de les entitats membres, o bé
creant espais per a persones joves no associades permetent la seva
participació en activitats i projectes. Aquest apropament al consell, després
facilitarà que els i les joves que actuïn a escala individual, s’impliquin en
alguna entitat o acabin formant-ne una, potenciant i reforçant el moviment
associatiu juvenil i fent-lo créixer en entitats i persones implicades.
L’existència i visualització d’un consell local fa patent que els i les joves són
part activa de la societat, amb voluntat i capacitat de decidir en aquells temes
que els afecten.
Un consell ajuda a fer entendre i a estendre millor la idea de participació
juvenil a la societat, ja que es compon d’associacions amb visions sectorials i
diverses.

En conseqüència, el Grup Municipal Socialista demana al Ple de l'Ajuntament de
Tarragona l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Crear el Consell de la Joventut de Tarragona.
SEGON.- Adscriure el Consell de la Joventut de Tarragona a la Xarxa de Consells
Locals de Joventut (XCLJ) on els Consells Locals de la Joventut de Catalunya, del País
Valencià i de les Illes Balears comparteixen experiències, coneixements i duen
accions conjuntes.
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Tarragona, 20 de juliol de 2020

Sandra Ramos García
Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tarragona

10.2 D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social,
econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva
edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica
o una altra condició.
10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de
resultats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis,
polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions,
polítiques i mesures adequades al respecte.
11:51:54 +02'00'
(TCAT)
Data: 2020.07.20
39728446V 39728446V (TCAT)
Garcia - DNI Garcia - DNI
16.7 Garantir l’adopció a tots els nivells de decisions inclusives,
Sandra Ramos
Sandra Ramos per
participatives i representatives que responguin a les necessitats.
Signat digitalment

