Resolució per una Regidoria de Joventut
Des del Consell de la Joventut de Barcelona volem tornar a fer èmfasi en la desaparició de la Regidoria
d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, i reclamar que aquesta s’incorpori a
l’organigrama municipal i depengui directament d’alcaldia.
Les persones joves, juntament amb les dones i la població migrada som un dels col·lectius que més ha
patit la crisi econòmica. La precarietat laboral o l’atur són característiques estructurals pel que fa a
l’ocupació juvenil, i ens posiciona com a un del grups més vulnerables.
Segons l’Informe sobre l’Estat de la Joventut 2015, document que elabora el CJB anualment, des del
2007 s’han destruït 427.000 llocs de treball per joves i les condicions laborals dels i les que treballen es
caracteritzen per la temporalitat, la parcialitat i la subocupació. La manca d’oportunitats laborals dignes
dóna lloc a que el 45,7% de les persones d’entre 25 i 29 anys no puguin emancipar-se i que moltes
d’elles hagin de veure’s abocades a marxar a l’estranger per trobar unes condicions laborals dignes que
els permetin iniciar una vida autònoma i plena.
Totes aquestes dades mostren una situació molt preocupant pel jovent de la ciutat i, per aquest motiu,
cal un govern que prioritzi la lluita contra l’atur juvenil, la precarietat i els baixos salaris a través de
polítiques publiques concretes i eines com el Pla d'Adolescència i Joventut, el Pla de Xoc contra l’Atur
Juvenil o un bon desplegament de la Garantia Juvenil. En aquest sentit, la desaparició de la Regidoria de
Joventut, després de 20 anys d’existència, implica una manca de compromís de l’actual govern amb la
joventut de Barcelona, agent transformador imprescindible per construir una ciutat millor per tota la
ciutadania.
Tot i que des del CJB entenem la dificultat que implica governar en minoria, i celebrem la creació de
noves regidories, com la de LGBTI, no podem deixar de reivindicar la necessitat de polítiques concretes
de joventut, transversals i integrals, que facin front a les problemàtiques estructurals que pateixen els i
les joves de Barcelona. Per això és imprescindible comptar amb una Regidoria pròpia que abordi
aquestes temàtiques.
Com a plataforma interassociativa de les principals entitats juvenils de la ciutat, seguirem desenvolupant
la nostra tasca aglutinadora, visibilitzant la feina de les associacions, participant de la definició de les
polítiques de joventut i realitzant la nostra tasca interlocutora amb l’Ajuntament i altres institucions.

Per tot plegat, des del CJB volem reivindicar:


Que l'Ajuntament incorpori la Regidoria d'Adolescència i Joventut a l’organigrama municipal.



Que replantegi la divisió entre adolescència i joventut -ja que considerem que l'adolescència és
la primera etapa de la joventut-, i que, per tant, pengin del mateix Departament.



Que doni prioritat a les polítiques de joventut, que com a transversals han de dependre
directament d'Alcaldia.
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