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Recorda, aixo no va sobre comfer 
projectes de recerca, va sobre com crear 

canvi social (S toecker, 2006: 11 ) 

Se sol parlar de l dinamisme i la vitalitat de la joventut com a font de canvi , 
creació i innovació pero sovint ha estat considerada també com un problema 
que cali a reso ldre. Aquesta ambivalencia ha fet que, des de la política i altres 
instancies, s' hagi volgut treball ar per als joves pero sense e ls joves. Un 
plantejament com aquest, pero, resulta insostenible en els nostres temps. 
Lansdown apunta, en aquest sentit , que els joves són part de la solució de les 
dijicultats a les que s'enfronten i no únicament un problema que els altres 
hagin de resoldre (2003 :2) [perque] el/s són actors socials amb habilitats i 
capacitats suficients per a trobar solucions constructives per a les seves 
propies situacions (2003:5)2. 

D'enC;a que les Nacions Unides van identificar a I'any 2000 la participació deis 
joves en la vida soc ial i economica deis pa'isos com una de les 10 arees d 'acció 
prioritari a per als anys següents, aquest tema ha entrat a formar part de les 
agendes politiques deis pa'isos desenvolupats. El World Youth Repol1 2005 
afirma -en la seva recomanació n. 51- que cal emprendre mesures per fomentar 
les relacions entre les diferents generacions i posar els joves en condicions de 
partic ipar de manera significati va en els programes i les acti vitats que els 
afecten. 

En aquest mateix sentit es pronuncia el Pla Nacional de Joventut de Cata lunya 
quan afirma que aquest nou concepte de joventut suposa: 

una nova sensibilitat: el reconeixement de les persones jo ves com un sector 
de la ciutadania amb entitat propia i diferenciada, amb unes circumstcmcies 
i unes necessitats especifiques, que han de ser subjecte, per tant, de polftiques 
públiques que tinguin en compte la seva realitat desigual pel que fa a la deIs 
adu/ts i també dins del propi co f.!ectiu, per poder posar en practica els 
recursos i les competimcies que permetin abastar la plena ciutadania. (2007 : 
18) 

El treball que es presenta a continuació s'emmarca en aquests plantejaments. 
L' aj untament de Mollet, una ciutat de I' area urbana de Barcelona, vol fer un 
pla de joventut amb els joves i per als joves. Des de l' Aj untament s' encarrega 
a la Cooperativa Doble Yia de serveis socioeducatius -que gestiona els 
equipaments juvenil s de la ciutat- el disseny i realització d ' un Pla Local de 
Joventu t. Aquest di sseny i realització es fa a través d ' un conveni de la 
Cooperativa Doble Yia amb la Universitat Autonoma de Barcelona. 
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La proposta metodo logica resultant s'articul a a través de la definició d'un 
procés partic ipatiu ampli i obert que doni cabuda al major nombre possible 
de joves de la ciutat. Es busca trencar amb altres models d ' e laboració deis plans 
locals de joventut que es centren, fonamentalment , en la pal1icipació de 
polítics, tec nics i entitats legalment constituYdes, fent in visibles als joves 
(Reutlinger, 200 1) o menystenint, en mo lts casos, la participació dei s grups 
informals i e ls joves no associats. La finalitat de la nostra recerca partic ipati va 
és la de generar un procés de reflexi ó compartida entre el jovent de la ciutat. 
Aquest procés busca produir un coneixement compartit entre els joves sobre 
les característiques concretes de la realitat que viuen quotidianament i, també, 
sobre la manera com vo len que aquella esdev ingui en e ls propers anys . 

Hem organitzat aq uest treball , en s is apaJ1ats. En el primer, es contex tualitza 
la recerca partic ipativa i es presenten els objectius que pretén aconseguir. En 
el segon, es descriu e l desenvolupament metodolog ic seguit i les tecniques i 
instruments utilitzats. En el tercer i quart , es presenten, respecti va ment, a lguns 
resultats del procés parti c ipati u i de I'ava luació i di agnostic elaborat sobre 
la realitatjuvenil a Mollet. En el c inque, es desenvolu pa I' estructura general 
del Pla de joventut i s'ex pliciten, a ta ll d'exemple, a lgunes de les línies i 
objectius d 'acció definits. Per últim, en e l sise, s'elaboren algunes de les 
conclusions i pro postes que es deriven d ' aquest procés. 

Contextualització objectius de la recerca 
participativa 

Aquest projecte s' ha desenvolupat a Mo llet del Va lles, una c iutat mitj ana 
situada a 30 km de Barce lona, amb una pob lac ió de 5 1.275 persones a I' any 
2006, de is qua ls 10.755 són joves d 'entre 15 i 29 anys. Tal com succee ix en 
moltes ciutats de r area urbana de Barcelona, més de la me itat de la pob lació 
del munic ipi es despl a~a diariament per raons de fein a o estudi s. Aq uesta c iutat 
compta amb un elevat no mbre de serveis i ac ti vitats destinades a la població 
juvenil , moltes d ' e ll es definides en el primer Pla loca l de Joventut, e laborat 
a I'any 1999. 

La proposta de rea lització d 'aquest nou Pla Jove partia de la necess itat 
d ' actua litzar el Pla anteri or per adaptar- lo a les necess itats actuals deis joves 
i als recursos dei s quals di sposa l' Ajuntament. Partint de les consideracions 
expressades per l' Ajuntament de Mollet sobre el Pla anterior, es va pensar e l 
nou Pla Local de Joventut com un instrument que: 

AfavorÍs la partic ipac ió, és a dir, que comptés amb la implicac ió de is 
diferents agents del territori , espec ialment dei s joves. 
Fos útil i realista, ajustat a les poss ibilitats, competencies i recursos de 
l' Ajuntament 
Es desenvolupés al ll aJ'g de 4 anys 
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Tingués un caracter marcadame nt interde partamenta l, implicant els 
diferents departaments munic ipals en la gesti ó de les po lítiques de joventut. 
Esdev ingués un referent per a la defini c ió de les po lítiques que afecten els 
joves del munic ipi o 

La idea general que ha vertebrat e l Pla Jove de Mo llet ha estat: 

"Que les polítiques de joventut foss in concebudes des de criteris de 
transversalitat i il1legralilat, anal1l més enllil d'oferir determinat.\' serveis i 
arenent determinades necessitats, treballant des d 'una perspectiva global 
que interrelacionés els diferents ámbits de la vida deljove:fonnació, treball, 
habitatge, salta, participació democrática, equilibri territorial i cohesió 
social. S'havia de basaren una actuació coordinada des deis diferents ámbits 
de gestió municipal, suma d 'esforros" (PI a Nacional de Joventut , 2007: 19) 

Des d 'aquestes consideracions s' ha treballat sempre amb la idea que la 
parti c ipació activa dei s joves és un element clau en la definició de les 
po lítiques que van adressades al jovent. 

A I' hora d 'elaborar el Pla cali a també tenir molt presents les dues línies 
estrategiques que planteja el Pla Nacional de Joventut de Catalunya de 2005: 

Emancipació de les persones joves sota els eixos de: educació, treball , 
habilatge, sa lut, cultura i mobilitat. 
Foment de la participació juvenil , sobre la base de la interlocuc ió en e l 
disseny i la gesti ó de les po lítiques, e l suport a I' assoc iac ioni sme juvenil 
i e l foment de la cultura de participació. 

Tots aquests mares contex tuals prev is ens van portar a pensar que e l nou Pla 
hav ia de ser: 

Integral: Ha d 'atendre les necess itats del/a jove des d ' un punt de vista 
global. S'ha d 'aproximar a la realitat des d ' un plantejament integral que 
identifiqui i pos i e n re lac ió e ls diferents ambits que condicionen o 
possibiliten la vidajuvenil delmunic ipi . Ha d 'evitarpl antejar intervencions 
parc ials que atenguin i resolguin necessitats puntuals o a'lll ades. I ha de 
crear, també, escenari s que poss ibilitin un treball global en e l que interactu'ln 
les diferents dimensions de la vida de is joves. Cal tenir en compte que no 
es tracta tant que tot e l jovent esti gui informat de tot O accedeixi a tOI, com 
que davant una problematica, una demanda o un interes espec ífic e ls i les 
joves puguin accedir facilment a la informació i als recursos que e l Pla posa 
a la se va disposició. 

Transversal: El procés de participació de l jovent a la ciutat no pOI estar 
únicament foca litzat en e ls organs municipals que tenen ass ignada aq uesta 
func ió, com ara el Consell Municipal de Joventut (CMJ ). Sovint, aquests 
organs manifesten un tipus de funcionament que resulta poc operatiu per 
les dinamiques quotidianes de func ionament de l jovent. Per contra, ha 
d'articular xarxes de treball en diferents ambits, que impliquin e ls 
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departamentslinstitucions/agents que tenen els recursos, e ls coneixements 
i les competenc ies. S ' ha posat un emfasi especial en la participació dei s 
joves com a I' element més significatiu, j a que són ell s i e lles e ls qui millor 
poden orientar sobre les necess itats i actuacions que cal dur a terme en e l 
Pla. La literatura c ientífica internac ional identifica, la incorporació de is 
joves en e ls processos de disseny, planificació, gesti ó i avaluació, com un 
element indispensable per a I' ex it d 'aquests PlansJ

. 

Unjaciment de projectes: Que han de portar a la consecució dei s objectius 
general s i específics definits en e l Pla (sobre la base de la realitat a que 
responen; les necess itats o problemes que vo len abordar; els destinatari s 
o be nefic iari s de les acc ions; i, per últim, I'adequació amb altres ac tuacions 
de les diferents admini strac ions). D' altra banda, ca l introduir o possibilitar, 
de manera continuada i sostinguda, e l submini strament i la creac ió de 
continguts -dins el Pla- i aixo, tant per part de les admini strac ions i entitats 
de la ciutat, com per part deis mateixos joves que participen o integren 
aq ues tes xa rxes. Aixo asseg urara la dinam itzac ió, mante nime nt i 
sostenibilitat de l Pla al lIarg del temps. 

La proposta resu ltant de is anteri ors plantejaments es va estructurar en dos 
grans objectius generals, el primer deis quals es concretava en tres objectius 
més específics: 

1. Dissenyar i posar en marxa un procés participatiu per elaborar el Pla 
Jove de Mollet per al període 2008-2012. 

Elaborar un mapa de grups i activi/a/s juvenils de Mollet. 
Detectar les mancances i necessi/a/s principals del municipi en ma/eria 
de joven/Uf i es/ruclUrar-les en ambi/s d 'aclUació per al seu posterior 
desenvolupamen/ en el Pla. 
Implicar els j oves de Mollet en el procés parlicipatiu per a I 'elaboració 
del Pla l ave . 

2. Crear una xarxa de participació juvenil a la ciutat que fes possible el 
desenvolupament del pla i el fes sostenible en el futuro 

Plantejament essencial de la proposta era donar veu al jovent i possibilitar 
escenari s on la se va veu pogués ser escoltada, i aixo, tant en la fase del 
disseny del pla, com durant el seu desenvolupament. 
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El procés metodologic 

També e l procés metodolog ic es va desenvolupar a partir d ' uns principis 
teori cs que han estat elaborats en projectes anteriors4

. Les orienlac ions que 
van guiar e l desenvolupament de l procés metodologic van ser les següents: 

Visualitz.ar iniciatives i grups de j o ves: Cada cop que es convoca e ls joves 
a participar en qualsevol iniciati va, les persones interessades acostumen 
a ser sempre les mateixes. 1, sovint, e ls qui partic ipen, acostumen a ser 
persones ja vincul ades en algun ti pus d ' organitzac ió més o menys fo rmal. 
L'objectiu metodo log ic va ser fer parti c ipar grups i persones que 
habitualment no parti cipen en aquestes dinamiques parti cipati ves. Cali a 
implementar plantejaments metodolog ics que aj udess in a trencar la 
invisibilitat dei s joves en el telTitori . 

Treballar amb grups natura/s que ja func iona ven: Es van identi ficar en 
primer Il oc aquests grups, a través d ' un mapa de grups i ac ti vitatsj uvenil s 
del munic ipio L'objectiu era in volucrar en el procés parti cipatiu aquests 
grups de joves que ja es reunien habitualment per raons propies. 

Integ rar iniciatives, grups o persones interessades. Estimul ar la 
partic ipac ió de is joves en els processos participatius a través d ' una molt 
amplia difusió per diferents mitjans del procés a desenvolupar. No negar 
ni la in formació ni la parti cipac ió en el procés a les persones o grups que 
ho sol·lic itessin . 

Crear xarxes de grups de joves que reflexionessin col·lectivament sobre 
les prob/ematiques j uvenils a Mollet i sobre la manera de respondre- Ies. 
Tot amb la idea d 'adaptar al max im el Pla als interessos i a les necess itats 
reals de la poblac ió juvenil del municipi o 

Crea r comunitat: La pretensió era que aquest procés iniciés dinamiques 
de treball i funcionament que s'ampliessin més enll a de la finalització de l 
Pla Jove. Es tractava de generar, en la mesura que es pugui , processos 
autosostinguts en e l temps. 

RefO/-fr·ar el procés participatiu amb producles concrets: en tOI moment 
hi hav ia d ' haver un feedback entre les persones i grups parti cipants i la 
ciutat de Mollet pel que fa als processos participatius que es duguessin a 
terllle i e ls resultats concrets d ' aquests processos. Des de l nostre punt de 
vista, e ls processos i e ls productes són inseparables en qua lsevol 
pl anteja lllent educatiu . Tractats separadalllent ofere ixe n una vis ió 
incompleta i parcial de la realitat, ates que tot procés no és sinó una 
seqüencia de Illi croproductes que conflue ixen en allo que sera e l producte 
resultat finaP . En e ls processos d 'aprenentatge - i considerem que la 
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participac ió n 'és un (Wenger 200 1)- procés i producte es retroa limenten 
mútuament i recíproca i fan, d 'aquesta manera, que deixin de tenir sentit 
considerats de fo rma a"ill ada. 

Documentar audiovisualment el desenvolupament del projecte: Per 
construir i generar una memori a compartida. 

Tot procés participatiu consta, en general, de dues etapes; una d ' obertura i una 
altra de tancament (Pindado, 2002:35). En la primera, es tracta de detectar, 
mobilitzar i implicar tots els possibles agents. És una fase expansiva en que 
el que es pretén és detectar, captar i inc\oure la major quantitat possible 
d ' in fo rmació i, també, el major nombre de perspectives i punts de vista. Hom 
podria dir que és una fase on el que es busca és engegar processos de creati vitat 
soc ial. La segona, per contra, e l que busca és tancar, concretar, eliminar tol allo 
que no sigui re llevant o viable i assumir compromisos en el desplegament de 
les accions a desenvolupar. Seguint aquest plantejament varem di ssenyaJ una 
primera fase on I' e laboració d ' una avaluac ió i di agnosti c de la realitatjuvenil , 
oberta i compart ida fos la base i, alhora, I'excusa per implicar el jovent en la 
creac ió i el posteri or desenvolupament del Pla. 

La grMica N. I mostra I' estructura general de la recerca, que es va desenvolupar 
en tres fases; les dues primeres corresponents a I' etapa d 'obertura i I'última a 
la de tancament: 

L'avaluac ió i e l diagnostic de la realitat del jovent 
La soc ialitzac ió i reelaboració de la in fo rmac ió obtinguda com a resultat 
del di agnostic inic ial a través d ' un ampli procés de participac ió de ljovent. 
La redacció i aprovac ió del Pla jove. 

Com es pot veure en la grafi ca, tot el procés va ser monitoritzat per una comissió 
de seguiment integrada per I' equip de recerca, representants deis joves i 
representants de I' ajuntament. 
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Metodologia per a la elaboració del pla local de joventut 

Accló 1: Avaluació i diagnostic de la realitat 

Fase 1: Analisi dades quantitatives I ~ Padró: Informes Generalitat; Consell 
'--______ _______ --'. Comarcal ; Altres administracions i 

intitucions 

Fase 2: Analisi dades qualitatives I ~ Analisi de I'anterior Pla local de joventut: 
'--_ ____________ --'. informes rellevants de joventut (Injuve, 

Fase 3: Mapa de grups i activitats 
juvenils de Mollet 

Generalitat) ; estudi d'altres plans locals 
de joventut 

Detecció deis grups formals i 
naturals de joves del municipi 

• Detecció i configuració deis grups que s'implicaran en el procés de participació 
• Elaboració de le eines i estrategies per a la recollida de dades del procés participatiu 

'" AccJó 2: Dlfusió del procés de 
participació 

r-------------------------, ~ 

Fase 1: difusió del procés de participació 

'" 
Fase 2: dinamiques grupals de 

participació 

AccI6 3: 
RedaccIó del 
J'IIalocalde 
jove'*'l de 

MoIIet 

Aprovació i 
~ posada en 

marxa del pIa 

Comlsslo de segulment 

Grafica N. 1 

Com a base per al diagnostic es van definir les 10 variables que havien 
d ' orientar la recerca d ' informació sobre lajoventut a Mollet. Les variables es 
poden veure en e l quadre N. l . 

Variables 

Població Juvenil Sanitat i Serveis Socials 

Temps "iure i associacionisme Habitatge 

Formació i educació Cohesió social 

Ocupació Informació i comunicació 

Oci i serveis Mobilitat 

Quadre N.l 
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A continuac ió, aquestes variables es van concretar en SO indicadors de tipus 
qualitatiu i quantitatiu a partir deIs que es pretenia recollir informació sobre 
les realitats tangibles i intangibles de la joventut (GuijtJGaventa, 1998). La 
recollida de la informacióes va realitzara través de I' anali si de fons documentals 
de di verses característiques i també, com mostra el quadre . 2, d' algunes 
entrev istes. 

Entrevistes N. 

Responsables municipals 26 

Responsables d'entitats en que hi ha joves 17 

Responsables d'entitats juvenils 8 

Agents claus (professionals, líders d'opinió , etc .) 17 

TOTAL 68 

Quadre N.2 

L'objcctiu d 'aquesta primera fase consisti a en di sposar d ' uns continguts 
inicials sobre la realitat juvenil en la ciutat i d ' un mapa de la joventut - agrupat 
o no en entitats- que pogués configurar les xarxes de parti cipació que s'anaven 
a posar en marxa. 

El mapa va resultar una eina fonamental per poder confeccionar els grups que 
després van partic ipar en les dinamiques de discussió sobre el Pla Jove. 
L' aspecte més signifi catiu va ser la visualització de tots aq uells joves i grups 
no associats de la ciutat. El mapa, en tant que e ina metodologica, va resultar 
molt e fica~ ates que va permetre identificar i invo lucrar joves no associats, que 
acostumen a ser majoria en les ciutats i que, com ja s' ha comentat sov int, 
acostumen a restar invisibles en aquests processos participatius. 

Amb la informac ió obtinguda d ' aquest di agnostic, l' equip de recerca va 
di ssenyar tres estrateg ies metodologiques dife renc iades per soc ialitzar, 
ree\aborar i construir de manera compartida la informac ió que definiti vament 
havia de constituir el Pla Local de Joventut. Totes tres estrateg ies es configuren 
a partir de quatre elements que són els que poss ibiliten organitzar la informac ió 
elaborada pe ls joves: 

El fe /s. Són la realitat objecti vable, és a dir, el que hi ha sobre e l jovent a 
la ciutat. Són les dades consensuades o recollides en el diagnostico Són e ls 
continguts base proporcionats per I'equip de recerca als joves, per iniciar 
la di scuss ió, el debat o la reelaborac ió de la informació. 
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Les opinions. Són la realitat subjecti va, és a dir, e l que e ls i les joves pensen 
sobre el que hi ha a la ciutat -els denominats fe ts- per al jovent. 

Les propostes. És el que e ls joves pensen que ca ldria fer pel que fa al que 
hi ha o a l que podria haver-hi a la ciutat per al jovent. 

Les aportacions. Que es refere ix a allo que cadajove o grup de joves poden 
fer, en particular, per aconseguir que les coses canvi'in i que hi hagi a la 
ciutat el que li cal o e l que e l jovent voldria que hi hagués. 

Com s' ha apuntat, aquests quatre elements van ser treballats en el marc de tres 
estrateg ies metodologiques que poden ser visualitzades en la grafica N. 2 i que 
es presenten tot seguit. 

XARXAJOVE 
ESCOLAR OES) 

o In .imlc. g fup.ll 

Comiss ió Tec nla 
Int. ,O e p •• .am ent:. , 

Aju ntoll'Mnt 

• JOIE 
• D4NAMITlAOORJOVE 

• ME MaRE lE LEQUlP lE RECERco. 

Grafiea N. 2 

"ROCE a DE 
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I Fontsd:>, """'.S I 
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I Enrwinserdilsjwwils I 
I 

Co-..ool6 dooonll"" .. noo"","1I _.1.)1 ...... MoII~ 

XARXAJOVE 
CIUTADANA 

Consutt, 
Alu tori.l 

PLA LOCAL DE JOVENlUT 

Les xarxes jo ves de participació. Es constitueixen a partir deis contactes 
establerts amb e ls joves i amb els agents c1 aus de la ciutat en la fase anterior. 
La primera és la que denominem "xarxa jove ciutadana" i la segona, la 
"xa rxa escolar" . La metodolog ia seguida es basa en la idea que resul ta més 
e fi cac; treballar amb grups naturals que amb grups creats ad hoc per al 
desenvo lupament de la recerca (ÚcarlPonce, 2001 ). Aixo permet, d ' altra 
banda, que les xarxes creades tinguin més poss ibilitats de ser sostenibles 
en e l temps. L'equip de recerca desenvolupa una sessió de formac ió amb 
joves Iíders de la ciutat -caracteritzats a la grafi ca com a dinamitzadors 
joves- j a que és a través d ' e lls com millor ens podem acostar al conjunt de is 
joves. Seguim la idea de Checkoway i altres quan apunten que els joves 
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líders de la comun itat són mlljancers [a més de possibilitadors i 
potenciadors, des del nostre punt de vista] de la participació de la resta 
dejo ves (2005: 11 57). En aquesta sessióde formació se' ls explica I'objecti u 
del procés participatiu i se' Is proporciona formació en l' anali si i reelaboració 
de la in fo nnac ió avaluati va i djagnostica recollida en la fase anteri or. El 
que se' ls demana és que repliquin, amb els grups de joves amb els qui 
habitualment es relacionen, la metodologia de treball desenvolupada en 
la sessió de formació que s'esta realitzant amb ell s. Hem denominat, en 
aquesta estrategia de multiplicació de I' acc ió parti cipati va, la "tecnica de 
les fiors" per la forma en que la varem representar graficament (veure 
grafica . 2). 

La consulta aleatoria. A partir de les dades del di agnosti c i deis elements 
sobreels quees volia recollirinformació (opinions, propostes i aportacions) 
es va dissenyar un qüestionari per passar a una mostra representati va de 
joves de la ciutat. La mostra estratificada, proporcional i aleatoria esta va 
configurada por 320 joves de la ciutat. El qüestionari va ser enviat - per 
correu postal - a 640 joves. 

La dinamica grupal instilucional. Aquesta és una dinamica grupal 
desenvolupada amb la denominada "Comissió tecnica interdepartamental". 
Aquest és un organi sme municipal integrat per tecnics munic ipals 
representants de totes les arees, departaments i equipaments que realitzen 
programes, acc ions i serveis relacionats amb els joves de la ciutat. Es 
tractava de recollir el punt de vista deis tecnics més implicats en la 
dinamica política de la ciutat. 

És a partir de la informació recollida a través d'aquestes estrategies 
metodologiques que es va construir el Pla Local de Joventut. A pru1ir d' un 
primerdocument que recollia la fil osofi a, les línees estrategiques i específiques 
del Pla, els tecnics municipals van elaborar el document defi nitiu , que va ser 
aprovat al Pie Municipal de l' Ajuntament de Mollet en la sessió del 28 de gener 
de 2008. 

Alguns resultats del procés participatiu 

La participac ió en les dinamjques grupals desenvolupades per a I'elaborac ió 
del Pla Jove ha esta! d' un 4,7 1 % de la poblac ió juvenil del municipi l . En la 
grMica N. 3 es pot observar la di stribució -en percentatges- d' aquesta participació 
en funció de la categoria a la qual pertanyen els i les participants. 
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Participants % 

Entitats 18 

Xarxa Escolar 42 

Grups informals 12 

Altres (enquestes a grups) 17 

Enquestes aleatories 7 

Interdepartamentals 4 

Quadre N.3 

En la xarxa escolar s'han implicat 9 grups de joves de 3 Instituts d 'Educació 
Secundaria de la ciutat. En concret, han participat 5 grups de joves de 20n i 
3er d'Educació Secundaria Obligatoria (ESO); 2 grups de 4t d'ESO; i 2 grups 
més de I er de Batxillerat. 

Pel que fa al nombre total de participants en la xarxa jove ciutadana hem de 
diferenciar -com mostra el quadre N. 4- entre els joves que formen part d'una 
associació legalment constitu'''da, deis que no estan associats i deis que 
s' agrupen encol·lectiuso grups informals l 

. Es destaca una elevada participació 
deis grups informa ls i no associats en les dinamiques participatives, fet que 
contrasta amb altres Plans locals realitzats, on el pes de la participació recau 
majoritanament en les entitats legalment constituYdes. 

I En tot cas, cal matissar, que en una democracia, els grups informals són 
formals, perque no els és necessaria cap mena d 'autorització administrativa, 
sinó la simple voluntat deis socis fundadors (Serrano, 1999: 153). 

Total associats i no assoclats % 

Associats i Tecnics 22 

No associats 78 

QuadreN.4 

Deis resu ltats obtinguts en la recerca, en relació amb el procés participatiu, cal 
destacar els següents: 

La creació d'una xarxa de participació juvenil a la ciutat de Mollet, que 
engloba la xarxa escolar i la xarxajove ciutadana. La participació no s'ha 
Iimitat només a la fase de definició del pla, sinó que, en el futur, tindra un 
paper acti u tant en el desenvolupament del Pla com en I'avaluació de la 
seva implementació i desenvolupament. 
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La comunicac ió acti va de la xarxa de participació juvenil , que ha estat 
garantida a través de la creació d ' una Ili sta de corTeu electronic que ha 
permes una comunicac ió constant entre els partic ipants i que, sen s dubte, 
afavorira e l debat i la partic ipació en la fase d ' implementac i6 del Plajove. 

Els joves poden i • 
han de tenir un 

paper actiu i 
compromes en 

aquells aspectes 
de la poi ítica 

municipal que els 
afecten 

El trencament de la idea que les polítiques de joventut d ' una ciutat 
depenen excl usivament de les decisions de tecnics i po lítics. Els joves 
poden i han de tenir un paper actiu i compromes en aquells aspectes de la 
política municipal que e ls afecten, obrint una via per a una participació -
amb capacitat de decisió l 

- d'aquestes persones, no només en la seva etapa 
jove, s inó en e l futur proper. És un primer pas per enriquir, millorar i fer més 
saludable la vida po lítica de la ciutat sobre la base de la participació acti va 
de la c iutadania. 

102 I 

FinaJment, ca l destacar que aquest pi a, gracies a la se va estructura partic ipativa, 
s ' adapta de manera molt reali sta a les necessitats i expectati ves delsjoves de 
la c iutat, ja que totes les acc ions i objectius definits són fruit del treball i les 
propostes deis i les joves in volucrats en el procés partic ipatiu . 

Alguns resultats de I'avaluació i diagnostic 
participatiu de la realitat del jovent a Mollet del 
Valles 

A continuac ió, es presenten algunes de les conclusions ex tretes de la fa se 
d'avaluac ió i di agnostic de la realitat. No es pre tén exhausti vitat; es tracta, 
únicam ent, de veure algunes de les idees analitzades, debatudes i constnr"ides 
pels joves al voltant de la realitat que vi uen quotidianament a la ci utat de 
Mollet. Hom presenta un max im de 5 conclusions per a cadascuna de les 
variables sobre les que es construeix el di agnostico 

Població juvenil 

Hi ha una distribució irregular de la poblac ió jove entre el centre i la rodalia 
de la ciutat. (el 33,9 % deis joves es concentra en dos barri s). 
Insistencia deis agents c1aus que hi ha unes necess itats de serveis i recursos 
per a la població jove de l municipio 
Des d'a lguns deis agents c1aus es constata que no ex iste ixen suficients 
recursos per atendre I' e levada taxa de creixement que ex perimenta la 
poblac ió immigrant. 

Teixit associatiu en general 

Es constata un recel deis adults envers la partic ipac ió dei s joves en la 
direcc ió de les entitats. 
Manca re lleu generacional en la direcció i gestió de les entitats 
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Els joves S' agrupen per acti vitats i interessos concrets, sense comprometre' S 

amb e l te ixit associatiu . 
Els joves no perceben ni pensen I'associac ioni sme com una e ina de 
participació en I' ambit munic ipal2 

Teixit associatiu juvenil 

La majori a dei s joves del municipi no estan associats 
Hi ha una e levada participac ió de is joves en les acti vitats de les entitats, 
pero només una petita part d ' e ll s es dedi ca a les tasques d' organització. 
Les entitats afirmen que la comunicac ió entre e ll es i la poblac ió és baixa. 

Educació i formació 

L'oferta d 'activitats extraescolars a secundaria és poc coordinada 
Des de l'Escola d 'adults es manifesta que no hi ha prou coneixement entre 
la poblac ió del municipi de l' oferta educati va per a la població adulta . 
L'oferta educati va per als nouvinguts és molt diversificada i no esta 
coordinada. 

Ocupació 

Els programes d ' inserció laboral municipals són poc coneguts entre els 
joves 
Es troba a faltar una coordinació més efecti va entre departaments en 
I' ambit de la promoció de I' ocupació. 
Les assoc iac ions d' immigrants afirmen desconeixer els serve is municipals 
que s 'ofere ixen en I' ambit de I'ocupac ió. 

Oci i serveis 

Tot i ex istir una directi va política per a la coordinac ió entre ambits, en la 
practica, aquesta no es dóna. 
Els joves no identifiquen el servei d ' informac ió juvenil com a ta l perque 
és ubicat dins d ' un altre equipament. 
Les entitats juvenil s pensen que I' oferta d ' oci nocturn munic ipal ha 
d ' obrir-se a més tipolog ies de joves i que ha de ser dotada de més recursos. 
Des de les entitats es va lora positivame nt I'acc ió municipal de I' oci 
nocturn , basada en una oferta cultural i de promoc ió d ' habits saludables. 

Salut i serveis socials 

Es detecta una mancanr,:a d 'educadors de carrer per a I' elevada quantitat 
de joves que hi ha al munic ipio 
Falta coordinació interdepartamental entre Serveis Socials i Joventut per 
asseg urar la inserció socio laboral deis joves amb ri sc d ' exclusió soc ial. 
Des d'a lguns serveis munic ipals i agents claus es constata la necess itat de 
Illés recursos hUlllans i tec nics ded icats al s programes d'inforlllació i 
prevenció en I' alllbit soc iosanitari. 

Intercanvi 
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Habitatge 

Es constata una clara limitació de I'admini stració en la promoció de 
I' habitatge per a joves atesa la manca de terreny públic a cedir per fer 
habitatges socials. 
No hi ha coneixement per part deIs joves de la Bossa d ' habitatge, j a que 
actualment té una incidencia molt baixa entre els joves que busquen 
habitatge. 

Cohesió social 

TOIS els grups part icipants, sense excepció, afirmen que hi ha un ni vell molt 
baix de conflicli vitat a la ci ulat de Mollet. 
Des de l' Assoc iació de Treballadors Magrebins, es manifesta que cal 
integrar els joves immigranls en les acti vilals de la ciutat per ev itar en un 
futur confli ctes potencials. 

Informació i comunicació 

No hi ha la percepció de la necessitat d ' una publicació exclusivament 
juvenil a la c iutat. 

Mobilitat 

No hi ha bona comunicació en tren entre la ciulat i la Uni versitat Autonoma 
No es detecten problemes importants referents a la mobililal en el si de la 
c i utat. 

El pla local de joventut de Mollet del Valles: 
Línies d'actuació i objectius 

El pla de joventut resultant ha estat organitzat en tres tipus de línies generiques 
d 'acció diferenciades. Les denominades, respecti vament , línies d 'acc ió 
estrategica, transversal i específica. Cadascuna d'aquestes Iínies respon a una 
problemati ca, una demanda o una necessitat detectada en I'avaluac ió i 
di agnosti c de la realitat de jovent a Mollet. Cada línia és estructurada per 
ambits d 'actuació que es concreten en sublínies d 'acció específiques. Cada 
sublíni a consta d 'objectius operatius d 'acció. Per a cada objectiu han estat 
definides les ac ti vitats concretes a desenvo lupar; e ls responsables de 
desenvolupar-Ies; els recursos humans a destinar; i, per últim, la temporitzac ió 
d 'aque lles acti vitats. 

En primer lIoc la denominada Línia d'Acció estrategica. Entenem que aquesta 
és una actuació global de l' Administració local que su posa una aposta estrategica 
per als propers anys per un tema concret. En aquest cas, pel tema del jovent. S' ha 
definit una li nia concreta que es pot observar en el quadre N. 5. 
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Unia d'acció estrategica 

Unia d'acció 
Elaboració d'un pla de comunicació , interactiu i sostingut, amb el 
jovent de Mollet del Valles 

Objectiu 

• Creació d'un Portal webde lajoventut que doni cabuda, com a mínim , 
als següents ambits : 

• Ha de donar cabuda, com a mínim, als següents ambits: Habitatge; 
Oci i esports; Joves nouvinguts; Educació i Formació; Ocupació i 
iniciatives empresarials; Participació i Suporta les iniciatives juvenils; 
Processos creatius i innovació; Mobilitat; Salut; Pla Jove. 

• Ha de comptar, com a mínim, amb les següents eines: Mapa de 
serveis i recursos per a joves; Llista de correu ; Agenda d'activitats; 
Tramits i protocols; Assessorament jurídic; Convocatories i concursos; 
Revista virtual ; Wikis i blogs per a cada ambit. 

Responsables 
• Encarrec professional a una empresa de serveis informatics. 
• Equip de col ·laboració i supervisió de I'encarrec professional , integrat 

per persones de I'area de Joventut i joves. 

Recursos 
Tecnic Municipal encarregat de mantenir i dinamitzar el portal. 

Temporització 
• Fase 1: Elaboraciódel Pladecomunicació(primersemestrede2008) 

que avali el Pla Jove de Mollet. Al gener es posara en marxa el nou 
web de joventut amb el/ogo de la regidoria. Aquest web s'utilitzara 
de prova pilot 

• Fase 2: Setembre a desembre de 2008: recopilació de la informació 
necessaria per tal de dissenyar el portal que doni contingut i 
estructura a la xarxa de joves. Durant aquest trimestre es contractara 
una empresa especialitzada pertal que inici"i el treball de disseny del 
portal 

• Fase 3: Omplir i dinamitzar la resta d'ambits (12 mesos) 

En 2 anys hauria d'estar plenament operatiu . 

Quadre N.S 
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En segon Il oc, les línies d'acció transversal que es refereixen a actuac ions que 
emfasi tzen tematiques que impliquen actuac ionsconjuntes o interrelacionades, 
sigui entre departaments, e ntitats i organitzac ions o col·lectius, grups i 
persones concretes. S ' han definit dos grans ambits: el de Comunicació i el de 
Coordinació. Per al primer s' han elaborat 3 línies diferenciades d 'acció que 
sumen 8 objectius operatius i per al segon, 2 que totalitzen 4 objectius. En el 
quadre N. 6 hom pot veure un exemple d ' un objectiu desenvolupat d ' una de 
les línies. 

Linia d'acció transversal 

Ámbit 
Comunicació 

Base del diagnostic 
Consciencia de la necessitat de seNeis i recursos per a la població jove 
del municipi 

Línia d'acció 
A) posar en marxa una política de comunicació deis seNeis, programes 
i projectes de joventut i d'accions deis diferents agents 

Objectiu A.1 : 
• Elaboració d'un Programa-Guia, penjat al portal web de joventut, 

destinat al jovent en general, sobre els recursos, seNeis i programes 
de joventut 

Activitats A.1 
• Elaboració del Programa-Guia sobre recursos , seNeis i programes 

de Joventut. 
• Presentació i difusió pública del Programa-Guia. 

Responsables 
• Tecnic/s de Joventut, amb responsables d'altres departaments 

municipals. 

Recursos 
• Suport virtual (penjat al Portal de Joventut). 

Temporització 
• Primer exemplar virtual (Setembre 2008) 
• Reelaboració cada 2 anys en suport digital. Estara accessible en el 

Portal. 

QuadreN° 6 
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QuadreN.6 

Per últi m, en tercer Il oc es van defi n i r les Unies d ' acció específica. Corres ponen 
a actuacions focalitzades sobre ambits o tematiques específiques. Es van 
definir 6 ambits que, corresponien, en bona mesura, a les vari ables definides 
per I'ava luació i di agnostic de la realitat de l jovent a Mollet. En concret, 
aq uests van ser: immigrac ió; teixit assoc iatiu ; formació i ocupació; oci i 
serveis; salut i serveis soc ials; i, per últim, habitatge. Per a tots e lls es van 
e laborar 9 línies d 'acc ió que van totalitzar 10 objectius operatius. 

En e l quadre N. 7 hom pot veure un exemple d ' un objectiu desenvolu pat d ' una 
de les línies. 

Intercanvi 
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Hi ha poca interrelació entre la Xarxa Escolar i I'area de joventut 
Unia d'acció h) iintegrar la xarxa escolar en I'ambit d'acció propi de I'area 
de joventut 

Objectiu H.1 : 
• Aprofitament deis espais d'escoles i instituts dins i fora de I'horari 

escolar per crear escenaris que afavoreixin la participació deis joves. 
Cal crear una cultura de col ·laboració de les escoles amb la ciutat 

Activitats H.1 
• Detecció d'espais disponibles i la seva potencialitat d'usos 

Responsables 
• Tecnic en dinamització comunitaria i noves tecnologies i responsable 

de I'IME 

Recursos 
• Suport virtual (penjat al Portal de Joventut) . 
• Per traduir-Io a altres lIengües cal comptar amb la col·laboració de 

col ·lectius culturals específics de joves. 

Temporització 
• Reelaboració cada 2 anys en suport digital. Es trobara accessible en 

el Portal. Inici del programa patis oberts a I'escola Salvat PapasseH 
els caps de setmana, i ampliació d'aquesta iniciativa a la primavera 
de 2008 

• Redefinició del programa PIDCES gener- juny de 2008 

Quadre N. 7 

El Pla consta també d ' unes recomanacions fina ls a tenir en compte a l' hora de 
desenvolupar-lo; d'una ca lendarització i una seqüencia temporitzada de 
desenvolupamentde les acc ions per anys naturals; de I 'estructura organitzati va 
necessaria per desenvolupar- lo; i, per últim, d ' una proposta d ' avaluació i 
seguiment. 
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Conclusions 

El procés d'elaboració d' aquest Pla Local de Joventut s' ha fonamentat en 
alguns eixos i assumpcions basiques que han guiat el procés al lI arg de seu 
desenvolupament. Aquests eixos i principis basics pretenien connectar el 
procés d'elaboració del pla amb la realitat de la política; de la cultura; del 
territori i de les persones. Aixo no havia de significar, pero, renunciar a aquells 
principis socioeducatius que -en tant que pedagogs i educadors socials
considerem que han de formar part indissociable de processos d'aquestes 
característiques. Volíem aconseguir, per últim, que fos un pla realista, viable 
i sostenible, perque entenem que només d' aquesta manera és possible 
desenvolupar processos que siguin realment educatius. Pensem que aquell s 
processos 

on resulta possible avan.;ar implicant-se -amb consciencia plena del que 
aixo suposa i significa-; 

en un entorn segur i acollidor, sense por pel que es pugui dir o fer -
coneixent previament el que, el com, el perque i el per a que de la nostra 
implicació- I

; 

lIuitant i treballant per aconseguir objectius viables -que no té perque 
significar simples o racil s- i, per últim, 

sabent que hi ha possibilitats reals de canviar la realitat que es viu 
quotidi anament 

són els que, en una societat com la nostra, poden estimular, ajudar i formar els 
joves per participar -en termes d' igualtat amb els adults- en la transformació 
de les nostres comunitats i de la nostra societat. Com apunten Sullivan i altres, 
els joves no tenen perque ser els líders del dema, poden ser també els líders 
d' avui (2003: 12) . 

Per aconseguir tot aixo hem buscat de forma intencionada: 

Connectar el procés amb la realitat política del nostre país incardinant-Io 
en les Iínies basiques definides pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
Incardinar el procés en la cultura juvenil utilitzant lIenguatges, eines i 
metodologies que incitess in els joves de la ciutat a implicar-se en 
l' elaboració del Pla i a col· laborar amb l' equip de recerca i l' admi nistració 
municipal en la seva posta en marxa i en el seu manteniment i avaluació. 
J, per últim, treballar de manera coordinada amb tots els implicats -
administració local, tecnics i joves- per assegurar I' eficacia, I' efi ciencia, 
I' efecti vitat i la viabilitat deis resultats.2 
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A més deI s aUlors d 'aquesl anic\e, aquesl projecle ha complal amb la parlic ipació de 

Roger C hiv a co m a respon sa ble de la din a milzaci ó de l procés pani c ipa liu, de la 

secrelari a lecnica i de les enlrevisles. La lecnica de joVenlUI de l' Aju nlamelll , que ha 

desenvolupal la inler loc uc ió de l proj ec le des de l ' Ajunlamenl de Mo ll e l, ha eS lal 

Francisca de la Vill a. 

2 Aquesl és un planlej amenl sos lingul en I' ambil de l corre nl del you/I! del'eloplllen/ des 
de principis de Is 90 als ESlalS Unils (London, 2002:2). 

3 Veure, a lall d 'exemple, Mull ahey i a llres ( 1999). 
4 Veure Úca r, (200 1, 2006. 2007). 
5 Que no de ixa de ser a ltra cosa que I'inic i d ' un nou procés. En rea lilal. com mOSlra la 

/eoria de Santiago de MaLUrana i Vare la- I'aprenenlalge és un procés ininle rro mpul 

que. de fel, s' idenlifica amb la propia vida. Conve nc iona lme nl i arbi lrariamenl e l 

IraC le m de mane ra di sc re la des de I'illllbil c ie nlífi c, per lal de fac ilil ar-nos la seva 

anali s i i compre ns ió. 

6 Per conlex lualil za r o inlerprela r aquesla dada es pOI recórrer a l 'esLUdi . recenlmenl 

realilzal (González. 2007), sobre la panicipació polílica deIs joves a Calalunya . En ell 

es fa una radiografia d 'aquesl lipus de panic ipació: a) jopes que no participen en cap 

en/i/a/ (68%); b) joves que par/icipell en almenys IIna el1lita/ espor/i l'a - sense comptar

hi els gilllllasos- (9.4%);c) joves que participen en almenys ulla en/i/(1/ de /ipu s no 

eSf'artiu ( 15.8%); 4. joves que partic ipen almenys en el1li/a/s de dos /ipu s diferen/s 

(6.15%) (pag. 256). Aq uesl male ix eSludi es posiciona també sobre aquesl fel dienl que 
és ciar que. en/re els joves d ·avui. els qu i són polí/icamen/ ac/ius - ell/ellelll "ac /ius" 

COIII a joves amb una actitud compromesa. de /rebal/ constan/ per Inillorar les qiies/ions 

co f.!ec/ives- són una minoria. Pero, en qualsevol caso no són més lIIino ritaris del que 

ho erell elllre els joves de fa tres o qua/re decades, o que el1lre els adul/s d 'avui (Pag. 
27 1 ). 

7 En 101 cas , ca l mali ssa r, que en una democracia , els g rups informals SÓ II fo rmals. 

f'erqtl e 11 0 els és necessaria cap mella d'awori/zació adminis tra ti va. s il/ó la simple 

vo l/II//(// deis socis ftlndadors (Serra no. 1999: 153). 
8 Ve ure Úca r, 2008. 
9 En l 'Enql/ es /a a la jovelll/II de Catall/nya. elaborada e l 1990 per la Direcció General 

de Jovelllul de la Genera lil al es de ia que més del 50% deis joves catalal/s verbali/zen 

ql/e es /II os/ren il1le ressa/s a formar part d'l/na associac ió. De 10les man e res es 

punlu a lil zava que I' inle res verbalilzal per formar pan d ' una assoc iac ió no es 

Irans fol'lllava en aClivi lal e fec liva, i que els índexs de par/icipació rea l deis javes en 

assoc iaciol/s se si/ua en el 27,8%. Si deixem de banda els jo ves associa /s a emita/s 

espor/i ves, el percellla/ge de joves associa/s a Catall/nya se si/l/a en el 19.3% (Op. cil. 
1999: 67) En I'esludi de 2007 es parl a de Is canvis que experimenla e n l'aClua lil al 
I'associacionisme i s'acaba conc loenl que ce ,., ac/ivisme. el qtl e podríe /ll cOI/ sideral' 

"de vinculació intensa ", /el/deix a evolucionar i /ran;forma r-se. passal// de ser l/na 

ac /i/tld exis /e ll cia l ql/ e s 'adq tlire ix e n I/n /llam en/ de la vida i es /Ilalll é a l lIarg 

d'aqtl esta a con vertir-se el/ tll/a exp e rien cia m és o m enys pl/n/I/al d'l/ l/ mo men/ 

de/ermina/ del cicle de vida: la jovell/u/. (Op. cil. 2007 : 111 ) Més e ndava nl reformulen 

aquesls dos lipus d ' assoc iacionisllle entre els que es mouen e ls joves a Calalunya amb 
e ls conceples d ' "Ac/ivisme de mili/ancia" i "ac/ivisme d'impac/e" (Op. c il. 2007:272). 
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lOEn un allre /l oc hem caracteritzat I' hones tedat i la transparencia com a es trategies 
pedagogiques indispensables en els processos de participació, i ai xo resulta especiahnent 
important en e l treba/l amb joves (Úcar, 2007). 

11 El 28 de gener de 2008 el PIe de l' Ajuntament de Mollet va aprovar el Pla l ove. El Pla 
es va aprovar per unanimitat amb el vot a favo r de tots e ls grups municipals. 
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