PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES JOVENTUTS SOCIALISTES
DEMALLORCA A L’EXECUTIVA DE LA FEDERACIÓ
SOCIALISTA DE MALLORCA (20-07-2022)
La joventut, és l’etapa de la vida en què les persones desenvolupen un procésde
creixement personal. Durant la joventut les persones sumam tot un seguit
d’experiències que ens encaminen a viure de forma autònoma a través de
l’educació, el treball i les relacions interpersonals.
Però hem de reconèixer que els i les joves són, al cap i a la fi, el col·lectiu quemés
pateix les conseqüències de les crisis econòmiques i l’actual joventut espot
catalogar com la “generació d’entre crisis”: una generació que veu com el
progrés que se’ls hi havia promès, i del qual han gaudit els seus pares,
s’interromp indefinidament i és substituït per la precarietat. Fills i filles que
veuen que no podran viure com els seus pares. És per això que hem de
reconèixer aquest problema estructural i que ha de tenir com un dels seus
principals objectius l’eliminació d’obstacles en el procés d’emancipació de la
joventut.
Per tot això, les nostres polítiques en la tasca de facilitar l’emancipació juvenil
s’han de centrar en la consolidació dels drets de ciutadania i majors garanties
per una recuperació justa formació, l’ocupació i l’accés a l’habitatge sense
descuidar serveis també essencials com són la informació i dinamització
juvenils.
Per als i les socialistes de Mallorca el paper del Consell de Mallorca en matèria
de joventut ha de ser coordinar i garantir que totes les persones joves de l’illa
puguin tenir accés a un serveis mínims com són els de informació i
dinamització juvenil, alhora que treballa per una plena emancipació, amb un
esperit de feina en xarxa cercant sinergies entre els diferents serveis i agents
socials ja establerts a cada territori. Així com, identificar quines necessitats són
àmpliament
demandades
però
demanden
d’una
organització
supramunicipal per aconseguir una massa crítica que les faci viables.
Les polítiques en matèria de joventut han de poder garantir la seva
transversalitat dins l’estructura del Govern, i no es podem reduir a un
departament més, sinó que les seves polítiques han de promoure un model
d’atenció integral, pròxim i de qualitat. En aquest sentit, la informació juvenilés
un agent clau perquè les persones joves puguin conèixer totes lesoportunitats
que tenen al seu voltant i es puguin desenvolupar com a persones de manera
més plena i ample possible acumulant el màxim d’experiències i
coneixements així com tenint al seu abast un espai d’ajuda per al seu dia a dia.
Per altra banda, la dinamització juvenil s’haurà de plantejar des d’una
perspectiva més àmplia, que integri a les persones joves dins de l’ocii la vida del
seu municipi engegant tots els recursos necessaris per assolir aquesta fita.
Entenent l’oci de qualitat com una de les millors eines al nostre abast per
combatre les addiccions i el risc social.
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De la mateixa manera cal que el jovent pugui trobar espais de participació
dins el seu municipi, a través de la creació de Consells de la Joventut Locals
com a principal eina per a que les persones joves puguin incidir en el seu
municipi de manera directa. De la mateixa manera que cal un Consell de la
Joventut Insular que actuï com a agent coordinador dels mateixos i com a
altaveu de la joventut illenca. El camí a la emancipació de les persones joves,per
als i les socialistes, passa per l’habitatge digne, l’ocupació de qualitat i la
formació. Però també per la participació i la implicació en l’entorn que els
envolta.
Al jovent mallorquí no li basta amb que el Consell de Mallorca doni una sèrie
de subvencions a principis d’any i treballi centrat en el lleure educatiu que, toti
important, no és prou.
En aquest sentit, els casals de joves poden ser claus alhora d’establir i reforçar
la relació entre la joventut i les administracions públiques. Tenir casals de joves
a cada municipi de l’illa de Mallorca permet canalitzar i fer arribar als joves
d’una manera molt més propera i senzilla de totes aquelles actuacions i
tràmits que els afecten. Els i les joves necessitam un espai propi dins el nostre
municipi, dirigit exclusivament a aquest col·lectiu fora de l’horari escolar, que
a més a més hi treballi un conjunt de professionals que donin un servei de
qualitat en diferents àmbits com poden ser l’oci, la informació o la
dinamització juvenil, entre d’altres.
Per tot l’exposat amb anterioritat la Comissió Executiva dels Socialistes de
Mallorca exposa:

1.

2.

3.

4.

Que cal implementar des del Consell de Mallorca un servei d’informació
juvenil que arribi a cada racó de l’illa, tenint en compte la importància
de que aquests es prestin a través dels Casals de Joves dels diferents
municipis.
Que cal impulsar des dels Ajuntaments conjuntament amb el Consell
Insular de Mallorca un servei de dinamització juvenil que de veritat doni
resposta a les necessitats del jovent de la nostra illa, així com plantegiun
oci alternatiu quan de veritat ha de ser vist com una alternativa, a la nit
Reclamar al Consell de Mallorca la Creació del Consell de la Joventut de
Mallorca com a espai de participació i apoderament juvenil. Així com
incentivar als municipis a fer el mateix
Que el Consell de Mallorca ha de proporcionar als municipis de l’illa els
recursosnecessaris –no només econòmics-, i de manera equitativa, per
tenir els casals de joves en condicions òptimes i amb professionals que
prestin un servei adequat a les demandes dels joves.
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