Una ciutat amb futur jove
Durant aquest mes de novembre l’equip de govern ha presentat el nou Pla Local
de Joventut 2019-2022, el qual marca les línies mestres de les polítiques juvenils
a la ciutat en el futur pròxim. Un pla que demostra que els joves són una part
importantíssima de la ciutat.
El procés de confecció del pla ha estat llarg, amb la voluntat de fer una bona
feina i de ser innovadors i participatius. Innovadors perquè hem traslladat el
poder de decisió de tot el procés als mateixos joves; ells i elles han decidit què
volien preguntar i com fer-ho. I participatiu perquè han participat més de 300
persones i han aportat més de 700 propostes. Estem segurs d’haver escoltat a
tots els i les joves que han volgut aportar-hi alguna idea.
Sobre el pla resultant, en destaquem els 4 pilars bàsics, que demostren que les
preocupacions dels joves són transversals. Els i les joves demanen millores en
la comunicació municipal, un espai centralitzat d’orientació jove, més recursos
per als programes participatius que ja es duen a terme i que es doti a la ciutat
d’espais creatius per a joves. Respecte a aquest últim tema, la convergència del
nou Pla amb el nou espai Mollet HUB serà important com a punt de trobada de
joves creadors i innovadors.
Des del govern escoltem les seves propostes, les recollim i ens les fem nostres.
Treballarem de valent els propers anys per a portar-les a terme, i ja hem anunciat
algunes d’elles, com per exemple una nova app per als joves molletans i
molletanes, que ens permeti escoltar-los, que participin i que sigui un lloc on
estigui tota la informació centralitzada.
En definitiva, des del PSC de Mollet creiem que el nou Pla Local de Joventut
2019-2022 és un pla que posa als joves al centre de la gestió del municipi. Els
transforma en protagonistes de la vida de la ciutat, i amb la seva implantació els
pròxims anys permetrà millorar les seves vides i sobretot les seves oportunitats.
Mollet és una ciutat amb futur, i aquest futur és jove!

