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Excel·lent resposta del jovent de Mollet davant el procés
participatiu Viver de Projectes
Una setantena de joves molletans i molletanes han participat en el procés
participatiu Viver de Projectes presentant 15 projectes dels quals 8 han
passat a la fase de votacions. Per donar cobertura a les propostes
escollides, l’Ajuntament destinarà 6.000 euros dels pressupostos d’aquest
2017, i oferirà assessorament tècnic i cedirà espais. El termini de
presentació finalitzava el passat 31 d’agost.
A partir d’aquí, s’inicia la fase de votació, des d’aquest dilluns fins el 30 de
setembre,
a
través
de
la
plataforma
virtual
Step,
http://www.joventut.molletvalles.cat/viver-de-projectes/., on s’exposaran totes les
iniciatives presentades perquè TOTS els joves de la ciutat puguin votar-les
durant aquest període. Les propostes guanyadores seran les 6 més votades.
Després seran els membres del grup de Viver de Projectes (grup de joves que
han presentat una proposta d’iniciativa) els qui determinaran l’assignació de
recursos per a cada una, en base al pressupost presentat i els recursos
disponibles a la partida corresponent del pressupost municipal 2017, que són
6.000€. El funcionament d’aquest grup serà democràtic i les decisions es
prendran preferiblement per consens i de mutu acord.
El regidor de Joventut de l’Ajuntament de Mollet, Raúl Broto, ha volgut agrair
“enormement la resposta rebuda i la inquietud que han mostrat els joves
en aquest pas més que hem fet en referència a les polítiques de participació
i transparència”. Broto ha afegit que “si el projecte segueix amb aquesta
dinàmica, de ben segur que tindrà continuïtat l’any vinent”.
Viver de Projectes pretén donar cobertura a aquelles iniciatives organitzades o
dirigides al col·lectiu jove de la ciutat i de qualsevol àmbit d’interès juvenil, amb
els objectius d’afavorir el desenvolupament individual i social de la joventut i
nodrir la vida sociocultural de Mollet del Vallès amb aquestes iniciatives.
Els 8 projectes finalistes, dels quals en sortiran els 6 guanyadors, han estat:
-

Pre-Gold Battle
El protó ets tu
Taller de Rap: Ritmo y Poesia
Foment de Relacions Intergeneracionals
Lliga robótica

-

Competició de ball Electrodance
Cinema a la fresca
Història del Cinema
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