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Ω La promoció i l’impuls de polítiques locals per implicar els
i les joves en l’exercici de la ciutadania plena és una obligació
ineludible per als nostres ajuntaments.
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a uns dies, el 19 d’abril,
cel·lebràvem 36 anys de la
constitució dels primers
ajuntaments democràtics,
l’any 1979. Des d’aleshores, quan les
polítiques de joventut eren inexistents,
els ajuntaments han anat evolucionant i
definint la carta de serveis locals adreçats
als i les joves. Moltes de les oportunitats
que la nostra generació gaudeix i ha gaudit
en els darrers anys no es poden explicar
sense el paper decisiu que les polítiques
locals han jugat. Actualment, els serveis a
l’emancipació i el foment de la participació
i la creació joves que proveeixen molts
dels nostres ajuntaments són cabdals per
posar en relleu el paper de la joventut
en la nostra societat. Des dels diferents
projectes que es tiren endavant, els i les
joves exerceixen el protagonisme que els
hi pertoca, esdevenint una font inesgotable
de desenvolupament, canvi i progrés. Els
ajuntaments hem d’esdevenir una escola
de ciutadania ja en l’adolescència per tal
de formar ciutadans lliures, amb capacitat
d’acció i decisió i sobretot, compromesos
amb el seu entorn i amb la societat.
Només així els pobles i ciutats del nostre
país podrem comptar en el futur amb
una societat civil forta i que exerceixi un
paper de cohesió social imprescindible
en els moments que vivim. A més, els i
les electes locals tenim un privilegi que,
alhora, és un factor essencial per a complir
amb encert les nostres obligacions: la
proximitat. La diagnosi acurada que
tenim de la realitat social juvenil gràcies
al contacte directe i permanent amb la
ciutadania ens permet tirar endavant
polítiques de joventut efectives que
resolguin molts dels problemes que,
arran de la crisi econòmica, ens ha tocat
viure com a generació. Les polítiques
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de joventut locals demostren que,
efectivament, el present i el futur dels
i les joves de Catalunya es construeix
carrer a carrer, barri a barri i poble a
poble. Els ajuntaments han esdevingut
un motor de transformació i de canvi en
la nostra societat, especialment per al
jovent. Per tant, és necessari que des de la
resta d’administracions supramunicipals
es tingui en compte la veu i la mirada
dels ens locals per poder tirar endavant

“Moltes de les oportunitats que la nostra
generació gaudeix i
ha gaudit en els darrers anys no es poden
explicar sense el paper decisiu que les
polítiques locals han
jugat.”
polítiques de joventut nacionals que
s’adaptin al territori. En les properes
eleccions municipals una nova fornada
de regidors i regidores, molts d’ells joves,
ocuparan responsabilitats de govern als
ajuntaments del país. La participació i
implicació de la joventut a l’hora d’exercir
aquestes responsabilitats marcarà, sens
dubte, el grau d’encert dels projectes que
es tirin endavant.
Carles Cabanillas
President de la subcomissió de
Joventut de la Federació de Municipis
de Catalunya

