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- Nota de premsa -

El govern de la ciutat impulsa un nou Pla Local de
Joventut
Aquest nou Pla Local de Joventut implicarà a tota la ciutadania jove de la
ciutat, a través d’un procés participatiu que analitzarà la situació actual,
cercarà propostes i consensuarà un pla d’acció en les polítiques de
Joventut a la ciutat de Mollet.

Aquest matí, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs i el regidor de Joventut, Josep
Ramon Bertolin han presentat les principals novetats del curs que enceta ara el
servei de Joventut de l’Ajuntament de Mollet. L’alcalde de la ciutat ha
manifestat que “malgrat la situació econòmica, es vol seguir treballant amb tot
el col·lectiu jove de la ciutat, aproximadament uns 7.000, del qual sovint es té
una visió escapçada”. El nou escenari “diametralment diferent al de fa uns anys
comporta noves necessitats ja que l’emprenedoria, els hàbits saludables o el
suport a l’estudi són temes d’actualitat que fa cinc anys potser no eren
prioritaris”, ha manifestat Josep Monràs. Per la seva banda, el regidor de
Joventut, Josep Ramon Bertolin ha resumit en tres punts claus l’objectiu del
servei de Joventut: “mantenir serveis, racionalitzant despeses i acabar el curs
amb bona nota”.
Per aquest motiu, s’ha elaborat un nou full de ruta d’aquest servei en el qual
l’equipament municipal de L’Era es converteix en el gran centre neuràlgic de la
ciutat destinat al jovent. Aquest espai compta amb dos bucs d’assaig per a
música, el Servei d’Informació Juvenil, les colles de Morats i Torrats, els
Diables, l’esplai Tuareg i els Castellers, entre altres serveis.
El nou full de ruta del servei de Joventut serà el punt de partida del nou Pla
Local de Joventut de l’Ajuntament de Mollet. Es tracta d’un pla en el qual es
continuarà prioritzant l’opinió dels joves i de les seves necessitats, amb una
visió actualitzada i realista que aplegui tots els àmbits: cultura, esport,
habitatge, ocupació, salut, emprenedoria, etc. Per això, es treballarà de manera
transversal entre les diferents àrees municipals i els propis joves.
El nou Pla Local de Joventut serà “una eina per millorar el ja existent, en el
sentit que recollirà propostes que es considerin interessants de desenvolupar,
fetes pels joves, però també aglutinarà en un nou web informació del seu
interès que actualment es troba dispersa”, ha afirmat el regidor de Joventut,
Josep Ramon Bertolin.
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