
CON 

6 

EL PROJECTE JOVE, GARANT DE LES POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT A BARCELONA 

Antecedents; 

L'Ajuntament de Barcelona va ser pioner en les polítiques adreyades a• la gent 
jove. Primer l'any 1979 , amb la creació de la Regidoria de Joventut i la seva 
corresponent Area de joventut que rapidament va posar en marxa programes, 
espais, equipaments i serveis adreyats a joves, a més d'impulsar la 
constitució del Consell de la Joventut de Barcelona com a órgan de participació 
independent i autónom deis joves associats barcelonins. 

El Projecte Jove de 1985 

En una segona etapa I'Area de Joventut iniciava un procés participatiu de 
reflexió sobre la situació de la joventut a la ciutat que al 1985 va concloure en 
l'aprovació del Projecte Jove un deis primers plans integrals de joventut 
d'Europa. El Projecte Jove s'articulava sobre dues premisses principals: no es 
pot fer política de joventut sense els joves, la primera, i /'eix de la política de 
joventut ha de ser facilitar la inserció sócio-professional deis joves, la segona; i 
presentava per primera vegada el concepte de gestió interdepartamental que 
després s'ha generalitzat a la resta de les polítiques adreyades a les persones 
de la ciutat. El pla és va anar implementant progressivament a partir de l'any 
1985 en el camp de la informació, participació, treball, salut, casals de joves, 
associacionisme, etc. 

El Pla Jove de 1990 

Posteriorment, el 1990 s'actualitza el Projecte Jove seguint noves metodologies 
d'estudi i planificació i sobretot incorporant l'actuació descentralitzada deis 
districtes de la ciutat. 

Així, !'experiencia deis anys de gestió i reflexió van portar als agents implicats 
(polítics, técnics, entitats) a considerar que tota la polltica de joventut s'ha de 
regir per 3 elements fonamentals: concepció integral, gestió interdepartamental 
i coparticipació deis propis joves. Criteris que van estar presents en el 
desplegament de les mesures del Pla Jove Actualitzat a partir del1990. 

El PI a Jo ve de 1998. PI a Director de la Política de Joventut 

La profunda transformació de la condició juvenil a la nostra ciutat. Canvis en els 
estlls de vida, en els valors, en l'oci i en el temps lliure, en la formació i l'accés 
al treball. La superació de la concepció de la joventut com a etapa de transició 
a la vida adulta ens porta a la formulació d'una nova concepció de la joventut 
com una etapa plena de la vida amb característiques sociológiques própies que 
la conformen i que en el nou pla del 1998 es concreten metodológicament en 
les polítiques afirmatives de joventut. 



El Pla Jove de 1998 de Barcelona, elaborat sota l'impuls de la Regidoria de la 
Ponencia de Joventut i Dona, consensuat amb tots els Districtes i sectors 
implicats i consultat amb el Consell de la Joventut de Barcelona, és el 
compendi de tates les actuacions específicament adre9ades als joves des del 
municipi i s'erigeix en el principal instrument de la política de joventut municipal. 

És un pla que volia continuar mantenint el nostre Ajuntament com una 
administració capdavantera per als joves, fent-los coprotagonistes de la 
transformació del seu entorn, recollint les seves aspiracions sobre el futur de la 
nostra ciutat i posant en marxa les noves idees que sobre la cíutat, aquests 
aporten com a nova generació de barcelonins. 1 alhora un Pla Director que 
ordena, estableix prioritats i dona coherencia a la política de joventut en funció 
de les noves necessitats deis joves, que respon als objectius polítics marcats 
en el Programa de Govern i en el Pla d'Actuació Municipal i que, més de 
manera realista, enforteix l'actuació municipal adre9ada als joves en el context 
de la nova organització política i administrativa de I'Ajuntament, garantint des 
de tots els ambits de gestió municipal es desenvoluparan programes i serveis 
adre9ats als joves. 

La situació actual; 

T othom coincideix en afirmar que el Pla del 1998 esta esgotat per diverses 
raons: 

v' Per el propi nivell d'execució, al voltant del 80%, de les mesures 
proposades. 

v' Per !'emergencia de noves realitats no contemplades a !'anterior Pla com la 
immigració . 

../ Per l'eclosió de realitats que superen les própies expectatives del Pla com la 
utilització de les TIC's i la creixent dificultat que comporta el colapse en 
l'emancipació juvenil. 

v' Per la desaparició de parametres contemplats al propi pla com la prestació 
social substitutória, etc . 

../ Per que la nova enquesta als joves de la ciutat permet una contextualització 
i observació de la realitat juvenil idónia per encarar una nova proposta de 
polí~iques de joventut. 

Per aquests motius es planteja la següent 

MESURA DE GOVERN 

1. Elaborar un nou Projecte Jove que aglutini la globalitat de l'actuació 
municipal adre9ada als i les joves. Les línies estrategiques i els objectius, 
les mesures concretes i les eines de coordinació, gestió i avaluació. 

2. Que el Projecte Jove sigui fruit de la gestió interdepartamental, el treball 
interinstitucional i la participació del teixit associatiu juvenil i els propis joves 
i es basi en els principis de proximitat, subsidiaritat i transparencia. 


