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L’Espai Tolrà disposarà d’un equipament de referència per al
jovent

Divendres 8 de juny de 2018

Els treballs d’adequació es realitzaran en els propers mesos, de manera que el
nou espai s’estrenarà abans de finalitzar el 2018

Castellar comptarà properament amb un equipament de referència per a joves a
l’Espai Tolrà. L’alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor de Joventut, Dani Pérez, es
van trobar ahir dijous, 8 de juny, amb una trentena de joves dels òrgans de
participació Taulacció i Fòrum Jove per examinar in situ i sobre plànol les
característiques d’aquestes noves dependències que estaran a punt abans de
finalitzar el 2018.

Segons Dani Pérez, “els joves assistents a la trobada van rebre un doble
encàrrec: d’una banda, la definició del nom de l’equipament i, de l’altra, la
creació d’un grup de joves que cogestionarà l’espai conjuntament amb la
Regidoria de Joventut i hi organitzarà activitats de forma estable”. A més, es
van tractar quines possibilitats d’activitats s’hi podran fer.

El regidor ha afirmat que l’espai estarà concebut essencialment per promoure “el
desenvolupament personal i la participació de la gent jove”. Pérez ha explicat
que els usos i activitats d’aquest espai es dissenyaran conjuntament amb les entitats
juvenils, els òrgans de participació juvenil i persones joves a títol individual,
“treballant l’apoderament, l’acompanyament i l’autogestió entre el jovent”.

Entre d’altres, aquest nou punt de referència per a la joventut podrà comptar amb
espais de reunió per a les entitats juvenils i un punt d’informació i trobada que
permeti la canalització i dinamització de les demandes dels joves i l’assessorament
en temes d’educació i salut. També podrà disposarà d’espais d’estudi i per fer
treballs en grup i sales per fer-hi activitats i tallers.

Línies d’actuació del Pla Local de Joventut

La creació d’aquest nou espai de referència per a la joventut s’inclou dins una de les
tres línies programàtiques del Pla Local de Joventut 2018-2021 adreçada a la
definició d’una xarxa d’equipament per a joves.

En aquest apartat, també s’inclou la promoció d’El Mirador com un espai de
referència per als joves en matèria d’innovació i formació, la creació d’una agenda
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d’activitats juvenils i el disseny d’accions a l’espai públic que promoguin hàbits
saludables i iniciatives per part dels grups de joves.

Els altres dos programes d’actuació del Pla de Joventut són la transformació de les
politiques de joventut i el foment de la participació ciutadana.

Pel que fa al primer apartat, les actuacions van encaminades a facilitar
l’emancipació juvenil. En aquest sentit, es promouran accions en matèria
d’ocupació i habitatge, com ara el foment de l’autoocupació, l’emprenedoria i
l’ocupació no precària i la creació d’una borsa de pisos compartits gestionada per
l’Oficina Local d’Habitatge.

En aquest apartat també s’inclouen accions de promoció de la salut, d’entre les
quals destaca el projecte Youth in Europe, una proposta d’intervenció comunitària
per promoure hàbits de consum saludable dels joves. A més, s’aposta per l’impuls
del projecte de prescripció social per a joves i adolescents i de campanyes de
sensibilització a l’entorn de temes com les drogues i l’alcohol, la sexualitat,
l’autoestima i les eines emocionals, el bullying, la igualtat, la diversitat funcional...

Altres propostes són la millora de la programació d’activitats culturals, tot
potenciant l’activitat de les entitats juvenils, òrgans de participació juvenil i la
iniciativa de joves a títol individual, i la millora de la comunicació dirigida al públic
jove.

A més, es preveu la promoció d’un programa de beques a la mobilitat estudiantil
adreçat als joves que cursin estudis postobligatoris fora del municipi.

Pel que fa a la participació juvenil, el Pla preveu l’impuls d’un consell d’adolescents
i del jovent conjuntament amb la Regidoria d’Infància i Adolescència, el suport i
acompanyament a les entitats juvenils (gestió  de subvencions, comunicació, suport
en activitats...) i l’afavoriment del voluntariat juvenil, especialment en els àmbits de
la cooperació internacional i l’educació. A més, també s’inclou la dinamització de
les persones joves, amb la identificació dels líders juvenils i la creació de sinèrgies
de col·laboració i mobilització entre el jovent. 

El pla estableix l’estratègia de treball i les línies d’actuació en matèria de joventut
per als propers anys. D’acord amb el que proposa l’Observatori de la Joventut de la
Generalitat de Catalunya, el document parteix d’una anàlisi prèvia de la realitat
juvenil i de les politiques actives de joventut al nostre municipi amb l’objectiu de
proposar accions que responen a les mancances o problemàtiques detectades. El
procés s’ha dut a terme tenint en compte la participació de 500 persones joves, una
trentena d’entitats i diversos professionals i agents del municipi.

En l’elaboració del document s’ha incorporat tant el treball realitzat en el marc del
Pla Local d’Infància i Adolescència, ja finalitzat, com en el Pla Estratègic, en procés
de redacció.
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