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TROBADA DE REGIDORS I TÈCNICS DE JOVENTUT: 
 
 

TEMES TRACTATS I CONCLUSIONS 
 
 

Algaida, 1 de febrer de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació s’exposen les conclusions finals, que es varen arribar a la passada Trobada de Regidors i 
Tècnics de Joventut, que tingué lloc el passat 1 de febrer de 2008 a Algaida, organitzada pel Departament 
de Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca.  
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TEMES TRACTATS DINS ELS GRUPS DE TREBALL 

 
 

1. SITUACIONS, REALITATS I NECESSITATS MUNICIPALS: QUIN PAPER HAURIEN DE FER 
ELS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE JOVENTUT? 

 
2. QUINES ACCIONS S’HAURIEN D’IMPULSAR DES DEL CONSELL DE MALLORCA, 

CONJUNTAMENT AMB ELS AJUNTAMENTS, PER INCIDIR EN MATÈRIA DE JOVENTUT? 
 
3. QUINES MANCANCES FORMATIVES, INFORMATIVES I D’ALTRA ÍNDOLE CONSIDERAU 

QUE PODRIA SUPLIR EL CONSELL DE MALLORCA EN MATÈRIA DE JOVENTUT? 
 

4. ALTRES APORTACIONS DURANT EL DEBAT 
 

5. VALORACIONS POSTERIORS A LA JORNADA 
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CONCLUSIONS FINALS 
 
 
Quant a les conclusions generals de la trobada, es poden considerar com les més destacables les 
següents: 
 
Pel que fa a la situació en què es troben els municipis: 
 

1. Existeix una motivació creixent per part dels municipis i una demanda explícita de treballar en 
polítiques actives i innovadores en matèria de joventut. Podríem dir que existeixen un bon clima, 
motivació i interès. 

 
2. Els ajuntaments han de ser, en primera instància, les administracions que iniciïn i que aclareixin 

quines són les polítiques de joventut de què són responsables que volen impulsar, i en quina 
mesura volen fer-ho. El Consell de Mallorca és una de les administracions que han de donar 
suport, coherència territorial i recursos per consolidar les polítiques municipals en matèria de 
joventut. 

 
3. Existeix una mancança clara de recursos per atendre la contractació de professionals 

especialitzats que treballin amb joves i, a la vegada, també manquen continuïtat, formació, 
definició del rol professional i permanència d’aquests professionals. 

 
4. Existeix una percepció generalitzada del fet que no se sap com «arribar als joves» i esbrinar-ne 

les necessitats i inquietuds.  
 

5. D’altra banda, manca formació adreçada als tècnics municipals i polítics que treballen o que 
gestionen àrees de joventut. Aquesta mancança es trasllada al Consell de Mallorca, perquè posi 
en marxa un programa estable de formació adreçat a aquest col�lectiu. 

 
6. Existeix una mancança de recursos per atendre la creació i el manteniment d’infraestructures i 

d’equipaments destinats als joves (casals i instal�lacions, espais de trobada, locals d’assaig, 
pistes de patinatge...).  

 
 
 
Pel que fa al Consell de Mallorca: 
 

7. Se sol�licita al Consell de Mallorca que perfili i arbitri les iniciatives globals en matèria de 
joventut, i que en faci de catalitzador respecte dels municipis de Mallorca. Així mateix, se li 
demana que millori els canals de comunicació. 

 
8. Es proposa al Consell de Mallorca que articuli col�laboracions amb altres administracions i 

organitzacions per cercar finançament. 
 

9. Es reclama al Consell de Mallorca que organitzi espais de trobada i d’intercanvi d’experiències 
entre municipis (amb tècnics, polítics, professionals i, fins i tot, empreses de serveis 
especialitzades, el CJIB, la UIB, associacions, escoles de formació, altres administracions, etc.). 
A la vegada aquesta demanda es fa extensiva a la formació de professionals i polítics que 
s’ocupen de matèries juvenils. 

 
10. Cal millorar i impulsar els serveis de préstec de material que gestiona el Casal d’Entitats, ubicat a 

la Misericòrdia. 
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11. S’esmenta la necessitat d’agilitzar la tramitació, la gestió i la liquidació de subvencions en 
matèria de joventut que convoca el Consell de Mallorca. A més, s’ha d’obrir un debat pel que fa 
al objecte per al qual es convoquen.  

 
12. Cal una consolidació i un increment del personal destinat al programa municipal de dinamització 

juvenil. 
 

13. [Cal esmentar que a l’hora de debatre quins haurien de ser els criteris d’adjudicació als municipis 
d’aquests professionals no es va arribar a cap conclusió determinant ni objectiva, tot i que els 
municipis amb menys recursos consideren que haurien de tenir una certa prioritat.] 

 
14. Es veuria útil que el Consell de Mallorca creàs assessories tècniques i polítiques en matèria 

juvenil (implementació de programes, organització i planificació, polítiques locals de joventut, 
etc.). 

 
15. Cal que el Consell de Mallorca potenciï iniciatives i accions que incideixin més en el caire social i 

educatiu dels joves. 
 
 
Pel que fa als municipis i al Consell de Mallorca: 
 

16. Calen plans de joventut a mitjà i llarg termini (reals i assumibles), que garanteixin poder 
desenvolupar polítiques estables en matèria de joventut. 

 
17. Es planteja que les mancomunitats de municipis són una possible administració que cal tenir en 

compte a l’hora de canalitzar recursos i de desenvolupar accions, ja que podrien servir per 
impulsar sinergies en matèria de joventut als seus municipis. 

 
18. Es perceben de manera diferent les qüestions i els temes que fan referència als joves segons la 

tipologia de municipis de què es tracti, tant per l’envergadura com pel que fa als recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciutat de Palma, abril de 2008 
 
 


