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Francina Vila i Raimond Blasi nomenats nous 
membres de la junta directiva del Fòrum de Joves 
Electes de l’ACM 
 
» El Fòrum de Joves Electes vol representar els interessos dels regidors més joves a 

l’hora de facilitar informació sobre les qüestions que afecten als joves electes  
 

La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, i el regidor d’Adolescència, Joventut, 
Comerç, Consum i Mercats, Raimond Blasi, han estat nomenats nous membres de la Junta 
Directiva del Fòrum de Joves Electes de l’Associació Catalana de Municipis en un acte 
celebrat a Igualada on David Font, alcalde de Gironella, ha estat nomenat nou president 
d’aquest òrgan de l’ACM.  
 
Francina Vila i Raimond Blasi formaran part d’un equip de 14 persones composat per regidors 
de diferents parts del territori i amb diferent representativitat política.  
 
L’objectiu del Fòrum de Joves Electes és la representació dels interessos dels joves regidors, 
regidors de joventut, consellers i consellers comarcals davant d’altres instàncies polítiques i 
administratives.  
 
El Fòrum s’encarrega també de fomentar i d’elaborar estudis sobre temes relacionats amb les 
preocupacions dels joves electes i la política juvenil. El Fòrum de Joves Electes també s’ocupa 
de coordinar les actuacions dels joves polítics associats, d’establir relacions de cooperació amb 
altres associacions internacionals anàlogues i de promoure i participar en reunions, seminaris i 
jornades que tinguin a veure amb la política juvenil.  
 
El Fòrum, en definitiva, serveix com a facilitador d’informació sobre qüestions que afecten als 
joves electes i promou activitats relacionades amb els seus fins. 
 
Poden formar part del Fòrum de Joves Electes tots aquells  representants electes de fins a 35 
anys d’edat, les regidores i regidors de joventut i les conselleres i consellers comarcals de 
joventut de Catalunya que siguin membres d’ens locals afiliats a l’ACM, s’identifiquin amb els 
fins del Fòrum i siguin admesos per la Junta Directiva. 
 


