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Actualitat

El Pla Estratègic proposa línies d'actuació en l'àmbit de joventut

Dijous 23 d'octubre de 2003
Unes 80 persones van assistir ahir al consell general del Pla Estratègic centrat
específicament sobre les polítiques socials i la seguretat ciutadana. La sessió va ser
fruit de les propostes de participació ciutadana incloses dins del paquet de mesures
d'actuació aprovat per l'Ajuntament després dels episodis de violència de la Diada i
la festa Major, i que preveu reunir-se trimestralment. Durant la primera part de la
sessió, es van presentar les polítiques de prevenció que s'han dut a terme fins ara,
des de l'Ajuntament, dins l'àmbit social, educatiu i de seguretat ciutadana. En aquest
sentit, van intervenir el cap de la unitat sociosanitària, Joan Elvira; el director de
l'Institut, Jaume Quera, i el cap de la Policia Local, Joan Alonso. Aquesta primera
part, va ser valorada molt positivament per la vuitantena d'assistents ahir a la sessió.
Seguidament, es van formar quatre grups de treball que van treballar les propostes i
van establir les línies de debat per properes sessions. A grans trets, tots els grups van
coincidir en què cal avançar en el camp de l'atenció integral de la persona i la
millora de la coordinació amb l'administració local. També van coincidir en què cal
treballar en la prevenció des de l'àmbit educatiu, familiar i de l'administració. Les
conclusions a què es van arribar ahir al Pla Estratègic es poden dividir en quatre
grans blocs: els problemes relacionats amb la persona, els factors educatius, la
millora de l'entorn social i la importància de la família. Primerament, i pel que fa als
problemes relacionats amb la persona, es va parlar de la necessitat d'analitzar les
causes dels problemes entre els joves. En aquest sentit, l'Ajuntament ja preveu
realitzar properament un estudi sobre joventut a Castellar. Pel que fa als factors
educatius, es va fer referència a la necessitat de potenciar l'autoestima dels
adolescents i els educadors de carrer. També que cal donar una formació adequada
als professionals que tracten amb els joves i adolescents. Els assistents van valorar
molt positivament la tasca que estan fent actualment els mediadors a Castellar. Pel
que fa a la millora de l'entorn social, es va proposar la millora de l'oferta de lleure i
cultura al municipi, potenciar els espais de trobada de joves i millorar les polítiques
de seguretat ciutadana. També es va proposar que cal un compromís cívic i social
per part de la ciutadania. Finalment, es va remarcar la importància que té la família
en els joves. Es va parlar de la necessitat de millorar la conciliació de la vida
familiar amb la laboral, per tal que els pares passin més temps amb els fills
adolescents. També cal reforçar el treball entre la família i l'escola. A partir d'aquí,
es preveu convocar noves sessions monogràfiques per parlar aquests aspectes de
forma més concreta.
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