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MOCIÓ PER IMPULSAR LA CONSTITUCIÓ DE LA TAULA SECTORIAL DE LA JOVENTUT
L’Hospitalet és una ciutat amb una gran tradició associativa veïnal, social i cultural que es desplega pels diferents districtes i barris de la nostra ciutat, havent-hi diferents entitats i associacions específicament juvenils amb curiositat, actitud activa, esperit crític, inquietuds i ganes de
fer, millorar, aportar i implicar-se a l’Hospitalet.
Aquestes entitats juvenils, segons es va recollir en la diagnosi per la redacció del Pla Local de
Joventut 2020 – 2023, van considerar que, entre les principals necessitats de les persones joves de l’Hospitalet, estaven els espais de trobada i de reunió, remarcant com a prioritària la
necessitat de trobar eines de participació motivadores, on els i les joves puguin determinar
quins temes es parlen i consensuar propostes, fent-los partícips de la creació de l’oferta, per
exemple, en l’àmbit del lleure. En aquest sentit, consideraven que s’havien de millorar els espais de reunió, la comunicació amb les persones joves i la intensitat de la relació entre les en titats.
És més, en aquesta mateixa diagnosi, els grups de discussió amb joves també van marcar
com a la creació d’un òrgan que fomenti el debat entre les diverses agrupacions juvenils de la
ciutat, alhora que el personal tècnic municipal reivindicava la necessitat de dissenyar espais
públics institucionals per poder donar i recollir la veu del jovent.
En relació a aquestes peticions, la “Carta europea sobre la participació dels joves en la vida
local i regional” preveu que cal establir mecanismes per fomentar la participació del joves, tot
facilitant els espais i els mitjans necessaris per l’intercanvi de pràctiques i opinions, a més de
reconèixer la necessitat d’informar al jovent, donar-los espai als mitjans de comunicació, promoure les organitzacions, donar suport als seus projectes i iniciatives o permetre’ls participar
en els assumptes locals.
A l’Hospitalet la creació d’un projecte de participació on es vegi representat el jovent de la ciutat, on es puguin tractar els temes d’interès que els preocupen i els interessen, alhora que puguin realitzar propostes al voltant d’aquestes qüestions, tot recordant que el 16,4% de la població de la ciutat són joves d’entre 15 i 29 anys.
Així doncs, la Taula Sectorial de la Joventut pot esdevenir un instrument visible, democràtic i
plural de participació i d'acció juvenil, per promoure el creixement d'un associacionisme fort i
articulat, sent un espai que reculli el major nombre de sensibilitats possibles i treballi per tots
els interessos del jovent hospitalenc, en matèries transversals com l’oci, el lleure, l’ocupació,
l’entorn urbà i les polítiques d’habitatge, l’educació, la igualtat de gènere, l’accés a la cultura,
el desenvolupament sostenible o la seguretat i la convivència.
Malgrat que les persones joves han estat, són i seran una eina i un motor fonamental, i així ho
demostren diàriament amb el seu compromís per fer avançar el país i la societat, sent un
exemple la seva mobilització solidaria durant la pandèmia, cal fomentar un espai on es pugui
debatre i proposar sobre el un replantejament de les mesures polítiques, econòmiques i socials per protegir les persones joves, no deixant ningú enrere, amb una estratègia global que
acompanyi el jovent en el camíí cap a la plena ciutadania i que promogui el desenvolupament,
l’autonomia i la participacióí del jovent mitjançant polítiques integrals i coordinades.
Les taules sectorials, creades en el si del Consell de Ciutat, són una eina de participació ciutadana que cal aprofitar per constituir espais de representació juvenil on s’incorporin els models
associatius de la ciutat i les inquietuds de les persones joves, per tal que puguin fer arribar a
l’Ajuntament les demandes i opinions, a la vegada que es dona suport, es coordina i es difon
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el programa d’activitat i accions de les associacions i els grups juvenils, així com es fa seguiment de polítiques com ara el Pla Local de Joventut.
Altrament, la constitució d’una Taula Sectorial de la Joventut, a més, respon als principis rectors en els quals es basa el Pla Local de Joventut 2020 – 2023, doncs permetrà la qualitat en
l’atenció del jovent i facilitarà la presa de decisions, es garanteix el principi de corresponsabilitat i transversalitat podent tenir un òrgan que reculli la perspectiva juvenil i que aposti per la integració i la inclusió. A més, aquesta resposta innovadora és capaç de recollir i donar resposta
a les diferents situacions que el jovent pot exposar, fent de l’Ajuntament una administració
més participativa, activa, relacionada amb les i els joves i més oberta, possibilitant la visibilització de les accions i els programes que es desenvolupen a l’Hospitalet.
Els municipis tenim una importància cabdal per promoure punts de trobada de cooperació i
d’intercanvi entre les persones joves i les associacions juvenils, i així ho preveu la Llei
33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut quan indica els ens locals hem d’afavorir i
promoure l'associacionisme juvenil i la creació de consells locals de joventut en el nostre àmbit territorial, i reconèixer la capacitat dels joves per ser la veu i interlocutor vàlid amb els ajuntaments pel que fa a polítiques de joventut, pel que hem d’apostar fermament per donar el suport i les eines necessàries pel progrés.
Per tot l’anterior, a proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, amb l’adhesió del
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet

ACORDA
PRIMER. – Instar al Consell Social de la Ciutat a crear la Taula Sectorial de la Joventut per
afavorir la participació dels i les joves de l’Hospitalet, i dels i les representants de les entitats,
associacions, partits polítics i agents socials implicats.
SEGON. – Instar a les àrees de Joventut i de Participació i Relacions Ciutadanes seguir vetllant pel disseny i la implementació de les polítiques públiques que afecten els i les joves de
l’Hospitalet
TERCER. - Traslladar els acords a la Regidoria de Joventut, a la Direcció General de Joventut, al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, a la Fundació Triangle Jove, a l’Associació d’Estudiants de l’Hospitalet (AELH), a la Cooperativa AEMA, a l’Agrupació Escolta Lola Anglada, a l’Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) i als partits polítics juvenils amb
activitat a l’Hospitalet.

