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Es posa en marxa la Comissió Assessora del Pla 
d’Adolescència i Joventut 
 
 

 
» La Comissió Assessora estarà formada per representats de cada formació política experts 

en matèria de joventut i adolescència. 
 
 
 

 
 
El regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi, ha constituït la Comissió Assessora  del Pla 
d’Adolescència i Joventut 2012-2015. Aquesta comissió està integrada per dos representants de cada 
força política experts en l’àmbit juvenil i adolescent de la realitat barcelonina . També s’ha considerat 
oportú que el Consell de la Joventut de Barcelona formi part d’aquesta comissió donada la seva dilatada 
trajectòria, la seva historia i pes representatiu en l’àmbit barceloní juvenil.  
 
Les persones que formen part d’aquesta comissió són: Alicia Fernandez i Núria Galan per part del PSC;  
Boris Valls Guardiola i Blanca González del PP; Marta Cots i Chus Sanz de ICV-EUiA;  Jordi Solé i Lluís 
Coromines d’UxP; i Isabel Montals I l'Alicia Aguilera.  Per part del Consell de Joventut de Barcelona, qui 
formarà part de la Comissió serà el seu president, Pau González. 
 
 
D’aquesta manera queda palesa la voluntat de la regidoria d’Adolescència i Joventut de ser el punt de 
trobada de totes les sensibilitats polítiques, socials i associatives i de ser el referent últim en matèria 
juvenil.  
 
Per Raimond Blasi, “aquest Pla aposta de forma decidida per al promoció de la població adolescent de la 
nostra ciutat. Volem que es basi en la participació de tots els actors implicats i d’aquesta manera reflectir 
la importància que tenen les polítiques de joventut per tal de resoldre els problemes de la població juvenil 
i adolescent de la nostra ciutat”.  
 
L’objectiu principal del Pla Jove és acostar al jovent aquelles mesures i polítiques que van dirigides 
exclusivament a ells. Aquestes polítiques els han d’assistir cap a la seva transformació en ciutadans i 
ciutadanes independents, que puguin construir i desenvolupar el seu projecte vital de forma plena i 
satisfactòria per ells mateixos, i que permeti que aquest col·lectiu contribueixin en el projecte de ciutat. 
 


