FES-TE EL TEU PROGRAMA!
Eines per fer una diagnosi de l’entorn
INTRODUCCIÓ
Amb aquesta eina pretenem facilitar idees, consells i recursos perquè el moviment
associatiu juvenil local puguem traslladar la veu dels i les joves del municipi als
futurs responsables dels ajuntaments. En resum, proposem eines perquè els i les
joves de cada municipi ho tinguem més fàcil a l’hora de poder analitzar la realitat
de cada territori i així difondre i canalitzar les nostres reivindicacions.
A continuació, senyalem algunes temàtiques que creiem cabdals a l’hora de
parlar de polítiques per a la joventut i les entitats. Per cada tema, hem procurat
suggerir punts claus i idees per poder mesurar la temperatura i saber l’estat de la
Migració
interculturalitat
qüestió al teu
municipi.
Migració
ii interculturalitat

Educació
Educació

PUNTS CLAUS A ANALITZAR

Treball
Treball
Habitatge
HABITATGE:
Habitatge

Espai públic
públic
Espai
• Consulta les polítiques d’habitatge del teu municipi (existeix una Ofici-

na Local d’habitatge? Pisos de protecció oficial.
Transport
Transport
• És possible que hi hagi alguna entitat que treballi temes d’habitatge al
teu municipi. Contacta-hi, segur que et poden orientar!
Associacionisme
Associacionisme
• Recursos: guia de tinença i accés a l’habitatge CNJC.
Oci
Oci

SALUT:
Salut
Salut

Eines polítiques
polítiques
públiques
• Pensa quinspúbliques
són els temes que cal incloure en aquest grup (salut sexuEines
al, avortament o prevenció del consum de drogues).

Gènere•iiInvestiga
sexualitat
si hi ha  campanyes específiques per tractar aquests temes
Gènere
sexualitat
entre el jovent i valora’n l’efectivitat.

• Valora si cal afegir alguna temàtica més consultant entre els joves del
municipi, com per exemple el foment d’hàbits saludables (bona alimentació, exercici, etc.).
• Educació (formal i no formal):
• Les competències en educació són molt diferents en funció de l’ajuntament. Has d’informar-te bé de quines són en el cas del teu municipi.
1

• Comprova quines són les facilitats que es donen als joves en matèria
d’estudis. Les biblioteques tenen sales d’estudi? Amplien els horaris en
època d’exàmens?
• Cerca també quins projectes directament lligats a l’estudi es proposen.
Per exemple estudi assistit o projectes entre instituts o escoles locals.
A banda, es pot demanar que es potenciï l’atorgament de beques (com
Migracióperi interculturalitat
exemple, les de transport, material...) per als joves dels centres
educatius del municipi.

Educació
• Existeix un Pla Educatiu d’Entorn on tots els agents educatius locals
Treball

(les escoles, les famílies, l’associacionisme educatiu, entitats de lleure…) es puguin coordinar i millorar l’oferta formativa i educativa del
municipi o barri?

Habitatge
• La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) especifica la promoció i el su-

port a les associacions que treballin l’educació en valors, dotant-les

Espai públic
d’espais i permetent el seu accés als centres educatius. S’aplica en el
cas del teu municipi?

Transport

ASSOCIACIONISME:
Associacionisme

Oci
Salut

• Comprova si hi ha un cens d’entitats a la teva població i si està penjat
en línia, ben ordenat i fàcil de trobar.
• Teniu un conveni econòmic amb l’ajuntament, o us financeu a través de
subvencions? I un conveni de reconeixement?

Eines polítiques públiques

• Investiga les necessitats de les entitats juvenils en matèria d’espai i
Migració
i interculturalitat
si cal demanar més facilitats a l’hora de demanar-ne l’ús (menys
Gènere
ivalora
sexualitat
paperassa, a cost zero, disponibilitat dels espais...).

Educació
TREBALL:
Treball

Habitatge
• Busca dades sobre la situació d’atur entre el jovent de la teva població.
• Assegura’t que al teu municipi hi hagi una oficina de treball. Hi ha un

Espai públic
butlletí d’ofertes de feina per a joves?

• És interessant que les oficines de treball comptin també amb una borsa
Transport
de treball jove. A banda, es pot proposar que l’ajuntament prioritzi joves
de la localitat per ocupar places municipals.

Associacionisme
Oci
Salut

• Investiga si hi ha un pla formatiu orientat a persones joves a l’hora de
buscar feina: tant a nivell d’orientació (com buscar feina, com presentar un currículum o com fer una reunió) com a nivell de cursets de
formació (TIC, administració...).

Eines polítiques públiques
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Gènere i sexualitat

Treball
Habitatge
Espai públic
TRANSPORT:
Transport

Associacionisme
• Hi ha una tarifa especial per a joves al teu municipi? Fins a quina edat
es pot utilitzar?

Oci
• Valora
si caldria fer una ampliació d’horaris, ja que la gent jove sol allarMigració
i interculturalitat
gar les activitats als vespres i les nits.
Salut
• El teu municipi està ben connectat amb els del voltant?
Educació
• Al cap i a la públiques
fi un bon sistema de transport públic evita l’ús del vehicle
Eines polítiques
Treball privat (menys contaminació i menys accidents). Creus que des de l’aes fomenta l’ús del transport públic?
Gènere
sexualitat
Migracióijuntament
i interculturalitat
Habitatge
Educació
ESPAI PÚBLIC:
Espai
públic
Treball
Transport
• Investiga entre les entitats del poble quines facilitats o dificultats  han
experimentat a l’hora de demanar permisos a l’espai públic.
Habitatge
Associacionisme
• Pots valorar: dificultat per omplir el permís, temps de resposta de l’aMigració
i interculturalitat
juntament,
infraestructura proporcionada, si hi ha un límit de permisos
Espai públic
Oci
a l’any...
Educació
Transport
a consell local es pot demanar que s’entengui la necessitat de les
Salut • Com
entitats juvenils de fer ús de l’espai públic.
Treball
Associacionisme
Eines polítiques públiques
Habitatge
CULTURA
I OCI:
Oci
Gènere i sexualitat
SalutEspai públic

• Detecta quina és l’oferta d’oci majoritària a la teva població i valora
quin volum d’aquest oci està enfocat a públic jove (entenent oci bars,
Transport
Eines
polítiques
públiques
pubs, cinemes,
teatre i demés).

• Es tracta d’oci privat o bé proposat per l’ajuntament?
Associacionisme
Gènere
i sexualitat

• En cas que estigui ofert des de l’Ajuntament cal valorar si el que s’ofeOci reix respon a les inquietuds reals dels i les joves.
• Sovint moltes associacions juvenils ofereixen oci alternatiu i autoges-

Saluttionat als seus espais. Aquesta oferta està reconeguda des de l’ajuntament? S’hi donen facilitats per dur-la a terme?

Eines polítiques públiques
Gènere i sexualitat

GÈNERE I SEXUALITAT:

• Amb quins mecanismes d’eradicació de les desigualtats de gènere
compta l’ajuntament? Hi ha engegada alguna campanya de sensibilització en contra de la violència masclista? També es poden proposar altres campanyes per lluitar contra el masclisme i l’abús als espais d’oci.
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• Sovint els Punts d’Informació Juvenil (PIJ’s) compten amb una atenció
especial a noies i joves que han patit o pateixen abusos i violència (ja
sigui a casa o en relacions de parella).
• Tens molts recursos a l’abast que tracten les relacions lliures i sanes i
de com gaudir de la teva sexualitat [La recerca del plaer]. L’Ajuntament
Migraciót’ajuda
i interculturalitat
a aconseguir-los i a difondre’ls?
• De quina manera es fa visible la lluita i les reivindicacions LGTBI al teu

Educació
municipi?

Treball
MIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT:
Migració
i interculturalitat
Habitatge
Educació
• L’ajuntament compta amb un pla d’inclusió pels i les joves migrades
Espai públic
que viuen a la teva vila?
Treball• Aquest pla pot comptar amb recursos a les entitats culturals pròpies,
Transport
però també per a entitats juvenils associatives del municipi, com ara
Habitatge
formacions sobre inclusió o com treballar amb persones migrades.
Associacionisme
• Investiga si als punts informatius municipals s’informa als joves nouEspai públic
vinguts dels projectes associatius locals.
Oci
• Recursos: Programa d’inclusió, formacions anti-rumors.
Transport
Salut
Associacionisme
EINES POLÍTIQUES PÚBLIQUES:
Eines
polítiques públiques
Oci
Gènere• iQuins
sexualitat
són els espais de participació i presa de decisions als quals poSalut deu accedir com a jovent associat?
• Hi ha Consell Municipal de Joventut (que penja de l’ajuntament) o

Eines polítiques
públiques
bé Consell Local
de Joventut (entitat independent de l’administració)?
Gènere

Potser és interessant que l’Ajuntament es comprometi a fomentar i dosuport a la creació del darrer. [guia CNJC]
inar
sexualitat

• El teu ajuntament compta amb un Pla Local de joventut? Si en té, els
joves hi heu pogut intervenir a l’hora de dissenyar-lo? Si no, podeu demanar-ne la creació. [PLJ CNJC]
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