PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

JOVENTUT
Elaborarem el nou Pla de local de joventut a través d’un procés participatiu, i continuarem treballant per promoure la participació,
formació i ocupació del jovent del poble.
OBJECTIU GENERAL 1: PROMOURE ESPAIS DE PARTICIPACIÓ PER AL JOVENT
Objectiu específic 1.A: Consolidar, donar continuïtat i ampliar els projectes de participació juvenil del municipi
Actuacions concretes:
a) Consolidar i reforçar el Consell Infantil
b) Posar en funcionament els pressupostos participatius de l’Àrea de Joventut
c) Elaborar el nou Pla local de joventut de manera participativa
d) Crear lligams intergeneracionals entre joves i altres col·lectius i entitats del poble
Objectiu específic 1.B: Promoure espais autogestionats pels i les joves
Actuacions concretes:
a) Consolidar el Casal Popular de Joves El Moll
b) Treballar conjuntament amb les entitats que integren el casal i dotar-les de les eines necessàries per fer d’El Moll un espai integrador
Objectiu específic 1.C: Promoure la participació en les activitats per a joves que es realitzin al municipi
a) Consolidar el funcionament del Local Jove amb horaris i activitats regulars
b) Donar continuïtat al taller de Teatre Juvenil
c) Donar continuïtat a les activitats realitzades durant el període d’estiu
OBJECTIU GENERAL 2: PROMOURE LA FORMACIÓ JUVENIL
Objectiu específic 2.A: Promoure l’educació en el lleure
Actuacions concretes:
a) Treballar conjuntament amb les entitats d’educació en el lleure per tal de desenvolupar diferents projectes de serveis al poble
b) Afavorir les relacions interculturals des d’àmbits com l’educació en el lleure
c) Organitzar cursos de director/a d’activitats d’educació en el lleure i mantenir els de monitor/a
Objectiu específic 2.B: Ampliar l’assessorament i l’oferta formativa del municipi
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Actuacions concretes:
a) Crear un espai d’assessorament o xerrades sobre estades i ofertes laborals a l’estranger
b) Mantenir i ampliar, si és necessari, l’oferta d’aules d’estudi amb ambient adequat de treball
c) Mantenir, de manera anual, la realització d’un taller de formació teoricopràctica d’un ofici determinat
OBJECTIU GENERAL 3: PROMOURE L’OCUPACIÓ DEL JOVENT DEL MUNICIPI
Objectiu específic 3.A: Consolidar la Brigada Jove
Actuacions concretes:
a) Treballar per obtenir les subvencions que permetin la realització anual del programa de la Brigada Jove
b) Mantenir, i ampliar si és possible, el nombre de joves que poden participar en el programa
Objectiu específic 3.B: Ampliar l’assessorament sobre ocupació
Actuacions concretes:
a) Crear un espai d’assessorament o xerrades sobre ofertes laborals a l’estranger
b) Realitzar tallers sobre com elaborar un currículum
c) Cercar subvencions europees o d’altres institucions per tal d’afavorir la inserció laboral

