TAULES COMARCALS
Entre novembre de 2016 i febrer de 2017 es van convocar sis taules de demarcació, amb participació de referents tècnics i polítics dels consells comarcals, per donar
a conèixer el procés d’elaboració del PATJ 2020, i 41 taules comarcals, amb una participació d’un total de 422 municipis (44,6%), per revisar la vigència de les prioritats
detectades al PATJ 2016. A través d’un qüestionari1 es pretenia prioritzar les principals problemàtiques de les persones joves i identificar-ne de noves.
La principal problemàtica detectada en relació a les persones joves (taula 1) va ser el desenvolupament dels joves en el mercat laboral, amb unes taxes d’atur molt
elevades i un empitjorament de les condicions laborals. L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar va ser la segona problemàtica detectada en
relació a les persones joves. La tercera prioritat que han marcat els participants de les taules comarcals és la relativa implicació dels joves en mecanismes
tradicionals i institucionals de participació, que provoca sovint una desconnexió entre l’Administració i el col·lectiu juvenil.

Taula 1. La intervenció sobre problemàtiques de les persones joves
Problemàtiques de les persones joves

1

%
Prioritat
Respostes3

El desenvolupament dels joves en el mercat laboral, amb taxes d’atur molt elevades i un empitjorament de les condicions laborals.

1,7

69,3

L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar, que accentua la situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social de determinats col·lectius de
joves.

1,4

62,0

La relativa implicació en mecanismes tradicionals i institucionals de participació d’una part important de les persones joves, que provoca sovint
desconnexió entre l’Administració i el col·lectiu juvenil.

1,1

55,7

Les pràctiques de risc que afecten a la qualitat de vida de les persones joves i a les seves condicions de desenvolupament personal.

0,8

44,3

Mitjana

Les desigualtats territorials en les possibilitats de desenvolupament del projecte de vida de les persones joves.

0,8

42,2

Mitjana

Veure exemple del qüestionari a l’annex.
Mitjana del nivell de prioritat (1, 2 o 3) que han atorgat tots els municipis a cada problemàtica.
3 Percentatge entre les respostes (indiferentment del nivell de prioritat) obtingudes per a la problemàtica i els municipis totals.
2

Mitjana2

Alta
Alta
Alta

Problemes en l’accés a l’habitatge i l’emancipació domiciliària.

0,8

39,9

Mitjana

Les dificultats d’accés de les persones joves a les activitats culturals i d’oci dels municipis i les comarques.

0,5

26,9

Baixa

Dificultats en la gestió de la diversitat cultural i d’origen.

0,3

18,2

Baixa

Problemàtiques de les persones joves (altres respostes)

Nombre de
mencions

Comentaris

Augment de les desigualtats, les relacions d’abús i violències (especial
rellevància violència de gènere)

16

Problemàtica que es repeteix a totes les demarcacions

Dificultats legislatives i econòmiques per a la creació de microempreses al
món rural.

13

Una menció a Barcelona, i les altres a Lleida (11 de les quals a la comarca de les Garrigues).
Vinculada a la problemàtica sobre desigualtats territorials

Falta de participació i certa passivitat d’alguns joves. Necessitat de trobar
espais comuns, d’autogestió, de presa de decisions, crear teixit associatiu i
noves eines de participació.

11

Problemàtica que es repeteix amb matisos a totes les demarcacions.

Dificultats de mobilitat al territori.

11

Problemàtica vinculada a la de desigualtats territorials.

Retorn / no retorn dels joves al territori (que marxen a ciutats més grans per
buscar experiències que no troben al municipi).

6

Problemàtica principal de municipis de Tarragona, Barcelona i Girona propers a grans ciutats.

Desorientació vital i emocional dels joves, falta de gestió de les emocions i
habilitats socials.

5

Tot i aparèixer poc es repeteix a municipis ben diferents, de les demarcacions de Tarragona,
Barcelona i Girona.

Seguiment i acompanyament per a la formació i l’ocupació.

3

Apareix a Lleida i Barcelona.

Mobilitat Internacional.

3

Només apareix a la Garrotxa, demarcació de Girona.

Desenvolupament de la cultura i educació en el municipi.

3

Només apareix al Gironès.

Pràctiques i conductes de risc.

2

Només apareix a Barcelona i Girona.

El cost creixent dels estudis (màsters, postgraus...).

1

Apareix a Girona.

Dificultats dels joves amb més risc d'exclusió per accedir autònomament als
serveis i recursos al seu abast.

1

Apareix a Barcelona.

Joves i innovació tecnològica. Xarxes socials i relació amb els joves i quina
incidència té amb ells / Dificultats procés vital pel canvi rural-urbà / Falta de
llocs de treball qualificats.

1

Apareix a Lleida.

Pel que fa a les problemàtiques relacionades amb les polítiques de joventut (taula 2), la majoria
dels professionals han destacat la limitació dels recursos, tant econòmics com humans i
d’infraestructures.

Taula 2. La millora de les polítiques de joventut
Problemàtiques de les polítiques de
joventut

N respostes

% resposta Comentaris

Recursos limitats, econòmics, humans i
infraestructurals que s’hi destinen.

243

60

Totes les demarcacions tenen valors de
resposta propers al 60% en relació a
aquesta problemàtica.

Manca de prioritat de les polítiques de
joventut i poca visualització de la seva
utilitat social.

85

21

La demarcació que sobresurt en valorar
aquesta problemàtica és Girona,
gairebé 30%.

Dificultat de la posada en pràctica dels
principis rectors, especialment per la
coordinació entre agents, la fonamentació
de les polítiques i la participació de les
persones joves.

80

20

Aquí hi ha diferències entre
demarcacions. Mentre que a Girona i
Tarragona s’ha valorat en més del 25%
dels casos, a Barcelona i Lleida al
voltant del 20%, a Terres de l’Ebre
només s’ha considerat en un 9% dels
casos.

Problemàtiques de les polítiques de joventut (altres respostes)
-

Desconnexió entre Administració-ajuntament i joventut (recollida a Terres de l’Ebre).
Caldria que els altres departaments de la Generalitat tinguessin en compte el col·lectiu juvenil
en l'elaboració de les seves polítiques (recollida a Girona).
Precarietat laboral dels treballadors de joventut, tècnics amb multifuncions (recollida en dos
ocasions, a Girona i Lleida).
Manca de temps per desenvolupar la planificació (recollida a Barcelona).
Adequació dels espais i activitats a la normativa vigent en matèria d'espectacles i activitats
recreatives (recollida a Barcelona).
Posar èmfasi en que la prioritat més important no és ni la laboral ni l'educativa, sinó en la
transició (recollida a Barcelona).
Necessitat de comptar amb educadors de carrer estables als equips de joventut (recollida a
Barcelona).
Problemàtica específica de municipis rurals (recollida a Lleida).
Manca d'oficina jove que vertebri la comarca i estructuri serveis (problemàtica específica de la
comarca del Solsonès).
Manca de pla local que doni cobertura als joves en municipis de menys de 500 habitants
(recollida a Lleida).
Inclusió de la participació de joves en organització de diferents festes oci-culturals. Ex:
carnaval, dedicades a tota la població (recollida a Lleida).

Annex. Exemple de qüestionari de les taules comarcals
Nom ens local:
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Contrast de les prioritats del PATJ

_______

A partir de la realitat del vostre municipi, indiqueu el nivell de prioritat que doneu a les problemàtiques identificades.
En el cas que vulgueu prioritzar alguna problemàtica que no quedi recollida, podeu afegir-la al final de cada taula on
trobareu un espai per fer-ho.
1)

La intervenció sobre problemàtiques de les persones joves. Puntueu en funció del grau d’importància o
necessitat d’intervenir, on 3 indica la màxima prioritat i 1 la mínima: màxim 3 prioritats
Problemàtiques de les persones joves
Prioritat
El desavantatge dels joves en el mercat laboral, amb taxes d’atur molt elevades i un
empitjorament de les condicions laborals.
L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar, que accentua la situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social de determinats col·lectius de joves.
La relativa implicació en mecanismes tradicionals i institucionals de participació d’una part
important de les persones joves, que provoca sovint una desconnexió entre l’Administració i el
col·lectiu juvenil.
Les desigualtats territorials en les possibilitats de desenvolupament del projecte de vida de les
persones joves.
Les pràctiques de risc que afecten a la qualitat de vida de les persones joves i a les seves
condicions de desenvolupament personal
Les dificultats d’accés de les persones joves a les activitats culturals i d’oci dels municipis i les
comarques.
Dificultats en la gestió de la diversitat cultural i d’origen.
Problemes en l’accés a l’habitatge i l‘emancipació domiciliària.
Hi ha alguna altra? indiqueu

Hi ha alguna altra? indiqueu

2)

La millora de les polítiques de joventut que desenvolupeu. Indiqueu quina d’aquestes problemàtiques
considereu més important: màxim 1 prioritat
Problemàtiques de les polítiques de joventut
Prioritat
Manca de prioritat de les polítiques de joventut i poca visualització de la seva utilitat social.
Recursos limitats, econòmics, humans i infraestructurals que s’hi destinen.
Dificultat en la posada en pràctica dels principis rectors, especialment per la coordinació entre
agents, la fonamentació de les polítiques i la participació de les persones joves.
Hi ha alguna altra? indiqueu

Gràcies per la vostra col·laboració!

