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Lideratge transversal

TRANSFORMADORES
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Comptar amb una persona
referent a Joventut capaç
d’impulsar el treball transversal entre tots els serveis i
agents.
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Complir el 2x25

3

Equips de joventut

4

Acompanyar
les transicions

Destinar el 2% del pressupost
municipal al 25% de la població que representen les persones d’entre 12 i 34 anys, tenint
en compte les necessitats específiques de cada franja d’edat.

Comptar amb professionals
de diferents perfils (tècnic,
dinamitzador i informador)
per implementar les polítiques.

Desenvolupar actuacions que
promoguin hàbits de vida saludable, així com la presa de
decisions informada, que previnguin conductes de risc.

7

Accés a l’habitatge

8

Participació de qualitat

9

Xarxa d’espais joves

Crear programes d’acompanyament a les transicions que superin
el model basat en la informació i
l’orientació.

5

Educació
complementària

Benestar i salut

10

Ampliar i diversificar l’oferta
formativa professionalitzadora per a les persones joves
atenent als seus interessos i a
la realitat social i econòmica del
territori.

Garantir el dret d’accés a
l’habitatge amb polítiques
proactives que facilitin
l’emancipació juvenil.

Apostar per una participació
vinculant, rellevant, amb
capacitat de codecisió de
les polítiques i amb retorn,
fomentant alhora l’associacionisme.

Coordinar els equipaments
específics per a joves amb
la resta d’equipaments municipals per tal que aquests
incorporin la perspectiva
juvenil.

Joventut = Cultura
Responsabilitzar els serveis de cultura dels programes culturals juvenils per
evitar el seu sobredimensionament en els serveis de joventut.

#JoventutTransformadora
http://bit.ly/joventuttransformadora
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Lideratge transversal
El regidor o regidora ha de comptar amb la capacitat d’introduir
la perspectiva juvenil a la resta de serveis municipals i potenciar el treball transversal, especialment amb les regidories d’educació, ocupació, serveis socials, salut i participació. Joventut ha d’esdevenir un agent clau en l’impuls de les polítiques adreçades a les
persones joves.

· Disposar d’un regidor o regidora

· Traslladar la perspectiva juvenil a

amb una dedicació adequada al

les polítiques que es realitzen en to-

nombre de joves i a la grandària del

tes les àrees i desenvolupar actua-

municipi.

cions conjuntes.

· Situar el servei de joventut junt

· Prioritzar les polítiques d’eman-

amb la resta de serveis d’atenció

cipació juvenil per facilitar les

a les persones per facilitar el treball

transicions juvenils en la formació,

transversal en polítiques d’emancipa-

l’ocupació i l’habitatge.

ció juvenil.
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Complir el 2x25
Destinar un mínim d’un 2% del pressupost municipal a polítiques
per a les persones joves- que representen el 25% de la població-, Estructurant el servei per donar resposta a l’heterogeneïtat de franges
d’edat i perfils, destinant partides específiques a polítiques d’adolescència (12-15 anys) i polítiques per a joves (16-34 anys).

· Atendre els perfils heterogenis de

· Planificar un creixement anual del

la població jove amb polítiques per

pressupost del servei de joventut

a adolescents (12-15 anys) i políti-

destinat a assolir en el mitjà termini

ques per a joves (16-34 anys), esta-

l’objectiu del 2% del pressupost mu-

blint un pressupost diferenciat i

nicipal.

realitzant actuacions específiques
per a cada col·lectiu poblacional.
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Equips de joventut
Per a la implementació de polítiques de joventut és necessària la
consolidació de com a mínim dues figures referents: perfil tècnic i
perfil de dinamització/informació, per tal de poder desenvolupar
polítiques eficients i descentralitzades en el territori. També s’ha
d’adequar el nombre de professionals de joventut a la grandària del
municipi garantint l’estabilitat de l’equip i la diferenciació de perfils.

· Consolidar una estructura tècnica.

· Dotar els equips de joventut amb

És imprescindible que per al desple-

els diferents perfils professionals:

gament de polítiques de joventut hi

tècnic, dinamització i informador.

hagi un professional tècnic referent
amb funcions diferenciades a les de
les persones dinamitzadores i informadores.

· En els municipis de menys de

5.000 habitants es poden potenciar
les diferents figures de professionals compartides entre diversos
territoris.
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Acompanyament en les transicions
Generar recursos per facilitar els processos de transició de les persones joves, fent especial èmfasi en la transició entre el món educatiu i el laboral. Cal consolidar tant espais de treball transversals com
d’atenció especialitzada a les persones joves. Calen referents que
acompanyin a la població jove adaptant-se a les seves necessitats i
superant el model basat en la informació i l’orientació.

· Acompanyar de forma persona-

· Generar i consolidar la figura de

litzada en els itineraris acadèmics o

l’impulsor/a d’ocupació juvenil,

professionals i crear una xarxa de tre-

que esdevingui la referència pels i

ball de transicions juvenils amb tots

les joves sobre el món laboral.

els agents.
· Acompanyar projectes d’econo-

mia social i cooperativa en la tramitació administrativa, l’orientació, la
formació i el desenvolupament.
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Educació complementària
Ampliar i diversificar l’oferta formativa complementària del municipi, adequant-la a la realitat social, cultural i econòmica del territori i a les demandes o interessos de les persones joves. Treballar
de manera coordinada amb la comunitat educativa del municipi
per a incorporar la perspectiva jove i per abordar aquesta millora
de l’oferta educativa des d’una visió global. Cal esdevenir un agent
actiu en el desenvolupament de projectes de ciutat educadora, sobretot en la seva vessant comunitària.

· Potenciar projectes municipals de

· Fomentar una oferta educativa com-

formació professionalitzadora, així

plementària, pública i accessible que

com les escoles d’adults i iniciatives

garanteixi la igualtat d’oportunitats

de segones oportunitats o de foment

en l’aprenentatge de llengües, ús de

de l’educació al llarg de la vida.

les TIC i en altres competències clau.

· Potenciar beques municipals i fer

· Desenvolupament i consolidació

difusió de les beques d’altres admi-

d’espais d’estudi i aprenentatge

nistracions per fomentar la formació

col·laboratius, atenent a les noves

(matrícula, transport, materials, men-

realitats educatives.

jador escolar, etc.).

#JoventutTransformadora

6

Benestar i salut
Facilitar l’accés a una informació completa sobre hàbits i estils de
vida saludable i prevenció de conductes de risc, amb la finalitat
de potenciar una presa de decisions lliure i conscient per part de les
persones joves. Cal desenvolupar mecanismes que tinguin una incidència real, siguin pròximes a la realitat de les persones joves i esdevinguin eines efectives per a fomentar una vida saludable, defugint les fórmules paternalistes en les polítiques de benestar i salut.

· Realitzar la tasca d’acompanyament

· Tenir cura de la salut mental creant

i informació sobre hàbits saludables

programes d’acompanyament per a

permetent l’autonomia de les perso-

persones joves i impulsant actuacions

nes joves per prendre decisions.

de foment del benestar emocional.

· Adequar recursos per prevenir i ges-

· Assegurar l’accés lliure a zones

tionar les realitats que afecten els i

esportives adequades per als i les

les joves i dificulten el lliure desenvolu-

joves i organitzant activitats d’es-

pament dels seus itineraris vitals: bu-

port segons els seus interessos.

llying, addicció a pantalles, ludopatia,
violència masclista, LGTBIfòbia, etc.
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Accés a l’habitatge
Garantir el dret a l’accés a l’habitatge per a les persones joves amb
el desplegament de polítiques proactives, que posin al seu abast
ofertes d’habitatge digne i amb uns requisits econòmics i d’accés no excloents (dipòsit, requeriments d’estabilitat laboral, etc.).
Per altra banda, és necessari també apostar per models alternatius
de tinença d’habitatge i generar recursos d’assessorament i facilitació per a potenciar-los.

· Incorporació de la perspectiva ju-

· Crear i destinar parc d’habitatge

venil a les actuacions impulsades per

de lloguer social per a joves amb

la Regidoria d’habitatge del municipi.

pocs recursos i consolidar una borsa municipal d’habitatge jove.

· Desenvolupar un Pla de mobilitza-

· Oferir suport i recursos per a ini-

ció de l’habitatge buit per tal d’in-

ciatives de tinença alternativa

centivar el lloguer social o sancionar

d’habitatge, com poden ser les coo-

als tenidors que tinguin pisos buits

peratives d’habitatge, la masoveria

sense justificació.

urbana, autoconstrucció, etc.
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Participació de qualitat
Desplegar un model participatiu per a l’aprofundiment democràtic i l’obertura d’espais de participació de qualitat que inclogui
la participació juvenil en la planificació estratègica del municipi i
potenciï espais participatius organitzats o proposats per la mateixa
població jove. Promoure el moviment associatiu juvenil facilitant
l’assessorament i donant resposta a les necessitats dels grups informals.

· Incloure la participació juvenil en la

· Apostar per un consell local de jo-

planificació estratègica municipal

ventut independent que esdevingui

i establir processos específics per a

un òrgan codecisori.

joves (vinculants, rellevants, demo-

· Potenciar les entitats juvenils i les

cràtics i amb retorn).

associacions juvenils d’educació

· Reconèixer i donar suport a grups

en el lleure amb assessorament,

informals i a iniciatives participati-

espais i recursos.

ves autoorganitzades.
· Apostar per la participació d’adoles-

cents i joves en els processos de presa
de decisions dels centres educatius.
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Xarxa d’espais joves
Dotar-se i dinamitzar equipaments per a joves, així com generar entorns també en l’espai públic on els i les joves puguin dur a terme
les seves activitats. Cal que els equipaments municipals incorporin
la perspectiva juvenil i que serveixin com a espai de trobada, per a
la realització d’activitats i com a via per a la participació juvenil.

· Impulsar equipaments d’ús espe-

· Traslladar la perspectiva juvenil

cífic per a persones joves, tenint en

als espais i equipaments d’ús gene-

compte diversitat de perfils i edats.

ral (centres cívics, biblioteques, pla-

Determinar

característiques

ces i carrers, parcs, espais esportius,

d’aquests espais conjuntament amb

etc.), potenciant que s’adaptin a les

la població jove del municipi.

necessitats de les persones joves.

· Potenciar l’autogestió dels equipa-

· Garantir equipaments adequats

ments o espais juvenils existents, o

per a les entitats juvenils del mu-

desenvolupar mecanismes de coges-

nicipi, d’acord amb la seva activitat

tió entre l’administració i les persones

i necessitats.

les

joves.
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Joventut = Cultura
Replantejar les funcions del servei de joventut en l’àmbit de la cultura. Traslladar la perspectiva jove al servei de cultura per a desenvolupar un programa cultural que tingui en compte els interessos i
possibiliti l’accessibilitat d’aquest col·lectiu a l’oferta del municipi.
El servei de joventut hauria de reduir la seva implicació directa
en programes culturals i destinar recursos a potenciar la resta de
polítiques de joventut.

· Incorporar perspectiva juvenil als

· Potenciar des de la Regidoria de cul-

serveis de cultura per generar una

tura l’activitat artística de les perso-

oferta cultural d’interès i assequible

nes joves, oferint suport i espais ade-

per als i les joves.

quats a les iniciatives artístiques.

· Reduir el % de pressupost de jo-

· Contribuir a la formació de les

ventut en actuacions vinculades a la

persones joves interessades en

cultura per destinar-lo a la resta de

el món creatiu amb cursos, tallers,

polítiques de joventut. Incrementar

espais de debat i d’intercanvi de co-

el % del pressupost propi de cultura

neixements.

a actuacions per a joves.
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QUI SOM?
La Fundació Ferrer i Guàrdia es va constituir l’any 1987 com un projecte
compromès amb la transformació social i en l’horitzó del lliure pensament. Una entitat fonamentada en les idees de llibertat i justícia social
simbolitzades per la figura històrica de Francesc Ferrer i Guàrdia.
La Fundació treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació democràtica, la
ciutadania europea i les polítiques públiques en general.

VALORS
Pensament
crític

Laïcitat

Educació

Apoderament
juvenil

Associacionisme i
aprofundiment
democràtic

QUÈ FEM?
Consultoria, assessorament
i planificació estratègica
Elaboració de plans locals i comarcals
de Joventut, processos participatius,
així com plans educatius de ciutat.
Formació especialitzada en
participació i joventut
Realització de cursos de disseny de
plans locals de joventut adreçats a tècnics municipals.

Projectes adreçats a persones joves

Suport al moviment associatiu

Activa’t, per a posar en valor l’aportació de l’associacionisme a la societat així
com l’apoderament i la inclusió juvenil

Programa de donacions per a la
promoció de l’educació popular

Segurnet, sobre l’ús de les noves tecnologies i com ens expressem en les xarxes
socials com a educadors/es per tal de
prevenir els riscos associats a aquestes

Cessió d’espais a esplais
i agrupaments d’Esplais Catalans
i Acció Escolta de Catalunya
Memòria històrica

Divulgació de la figura de Ferrer i
Guàrdia de l’Arxiu històric del pedagog
Per més informació, consulta la nostra web : www.ferrerguardia.org

www.ferrerguardia.org

