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L’Ajuntament dóna el tret de sortida al procés de
creació del nou Pla Local de Joventut
Aquest dijous s’ha reunit la Comissió de Seguiment de Participació per
analitzar el procés participatiu del nou Pla de Joventut per tal de
concretar les bases de quines seran les seves prioritats i els seus
objectius.
En aquest sentit, el primer pas se centra en fer una crida pública per potenciar
la participació posant especial èmfasi en el fet que l’impuls del Pla recaigui en
els joves de Mollet, al marge de les aportacions que puguin fer l’equip de
govern i els grups municipals. A aquests joves interessats en participar-hi, s’hi
uniran els joves que ja han mostrat interès durant l’elaboració del PAM, els
joves que formen part del registre de ciutadania participativa, i els joves que
actualment participen en entitats o associacions.
Es tracta d’un Pla ambiciós i innovador, en el sentit que durant la seva
elaboració, comptarà amb la participació activa de joves, mitjançant la creació
d’un Grup Motor Autònom (d’uns 10-14 joves) i amb l’objectiu que esdevingui
un referent per a la definició de les polítiques que afectin als joves del
municipi. La participació en aquest grup motor esdevindrà una oportunitat de
creixement personal per als joves que hi participin.
El paper dels diferents grups municipals dependrà del que decideixi el grup
motor de joves, segurament com a grup d’interès dins la ciutat. A més, la
Comissió de Seguiment de Participació es reunirà al final de cadascuna de les
fases d’elaboració del pla, per a realitzar tasques d’avaluació del procés i per
valorar noves propostes que puguin sorgir.
Ja fa temps que l’Ajuntament de Mollet treballa en col·laboració amb el
Departament de Pedagogia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per
definir el procés de treball i els mecanismes de participació ciutadana amb
l’objectiu de redactar aquest nou Pla Jove de Mollet per al període 2016 –
2020.
Algunes de les seves premisses són que en el seu disseny compti amb la
participació activa dels joves
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