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Debat i votació 

Debat sobre l'emancipació juvenil 

255-00004/13 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 55324, 55325, 55326, 55395, 55483, 55488, 55489, 55491, 55492, 
55493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.5.2022 

CORRECCIONS D’ERRADES 

Reg. 55500, 55635 / Coneixement: Presidència del Parlament, 12.5.2022 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 
55324) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acu-
erdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parla-
mento, presenta las siguientes propuestas de resolución, subsiguientes al De-
bat sobre l'emancipació juvenil (tram. 255-00004/13). 

Propuesta de resolución 1 

Sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda y el apoyo a las familias 
jóvenes y a los jóvenes de las zonas rurales 

Actualmente, los jóvenes se encuentran en una muy difícil situación cuando 
llega el momento de la emancipación. La crisis económica, el alto precio de 
la vivienda y la precariedad laboral impiden a muchos jóvenes su libre eman-
cipación. Desde el año 2007, la tasa de emancipación de jóvenes de entre 16 
a 29 años ha caído en picado año tras año, siendo esta en el año 2021 de un 
18% en Catalunya, según E-Joventut. 

Es, pues, el impedimento a la emancipación y el acceso a la vivienda, uno de 
los mayores problemas para el libre desarrollo de la juventud. Por otro lado, 
esto se agrava más cuando se trata de jóvenes que viven en zonas rurales, los 
cuales se ven obligados, en muchos casos, a trasladarse a las ciudades para 
obtener un puesto de trabajo, con el que tiene que hacer frete a los altos precios 
de la vivienda en las ciudades. 

Por este motivo, es necesario que el Govern de la Generalitat se comprometa 
a aumentar la construcción de vivienda social para que un porcentaje especí-
fico de esta vaya destinada a jóvenes con problemas económicos y sociales. 
Asimismo, debemos acercar a los jóvenes al mundo rural, donde puedan con-
seguir un futuro prometedor. 

Tampoco podemos olvidar que ser joven y querer formar una familia no debe 
ser un inconveniente. No obstante, la situación económica y laboral que viven 
muchos jóvenes en Cataluña no son óptimas para favorecer la maternidad. La 
dinámica de la sociedad actual impide, en muchos casos, que las parejas jóve-
nes puedan tener hijos, obligándolas a posponerlo por problemas económicos 
y de conciliación familiar. 
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Activar y aumentar la construcción de vivienda pública en Cataluña para 
que la oferta de ésta cumpla con las necesidades de los jóvenes que no pueden 
emanciparse por razones económicas y hacer frente a la infradotación del par-
que de vivienda pública existente en Cataluña. 

2. Implementar las medidas necesarias para empezar a aplicar de manera in-
mediata el «Bono Joven» en Cataluña como herramienta de ayuda en la ad-
quisición de arrendamientos para personas jóvenes, garantizando la agilidad 
de los trámites para asegurar la retroactividad de la ayuda desde el 1 de enero 
de 2022. 

3. Implementar los medios necesarios tanto humanos como informáticos en la 
web de Habitatge de la Generalitat y sus oficinas físicas para evitar colapsos 
en ambas, como sucedió con la avalancha de peticiones de ayudas a autóno-
mos durante la pandemia. 

4. Crear una ayuda económica específica para ayudar a los jóvenes de hasta 
30 años que quieran formar una familia y se encuentren en una situación eco-
nómica que se lo impida. 

5. Fomentar medidas de soporte y conciliación destinadas a atender las necesi-
dades específicas de todos los modelos de familia, incluyendo las que puedan 
estar más expuestas a situaciones de vulnerabilidad como las familias mono-
parentales, familias con progenitores jóvenes, LGTBI o familias numerosas. 

6. Promover incentivos fiscales para las empresas rurales para la contratación 
de jóvenes del territorio donde esté ubicada la empresa. 

7. Promover el arraigo de los jóvenes que nacen y estudian en las zonas rurales. 

8. Promover una formación profesional que colabore con las empresas rurales 
y que permita a los jóvenes tener una buena visión de este mundo y un cono-
cimiento de las actividades rurales. 

9. Promover ayudas e incentivos para facilitar el acceso de los jóvenes a la 
vivienda en zonas rurales. 

Propuesta de resolución 2 

Sobre el acceso de los jóvenes al mundo laboral y la mejora del ac-
ceso a la movilidad 

Según datos de Instituto de Estadística de Cataluña, en febrero de 2022 Cata-
luña tenía un 27,5% de paro juvenil. Un porcentaje por encima de la media 
europea y que supone una gran dificultad a los jóvenes a la hora de acceder a 
un trabajo digno y de calidad. 

En un contexto post-pandemia, de inflación y de crisis económica es necesario 
que el Govern proteja a aquellos colectivos más afectados y con un mayor 
riesgo. Los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad y, como tal, su acceso al 
mercado laboral debe estar garantizado. 

En este sentido, la mejora del acceso de los jóvenes a la movilidad en trans-
porte público en áreas metropolitanas y en vehículos privados en zonas rurales 
o con mejor conexión de transporte puede suponer, en muchos casos, la dife-
rencia entre conseguir un trabajo o no. Disponer de carné de conducir, en mu-
chos casos, supone un esfuerzo económico y un impedimento para los jóvenes 
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para acceder a trabajos donde el carnet sea imprescindible. Jóvenes que con el 
permiso de circulación disfrutarían de una gran libertad y mayor disponibili-
dad para el acceso al mercado laboral. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Aumentar la inversión en educación y formación profesional, otorgando 
más importancia a la orientación laboral, dando a los jóvenes las habilidades 
que el mercado laboral requiere. 

2. Mejorar la calidad del mercado laboral y su accesibilidad al colectivo juvenil. 

3. Promover el emprendimiento y el autoempleo juvenil. 

4. Crear empleo juvenil en sectores emergentes como la economía digital, 
ecológica y creativa. 

5. Promover incentivos fiscales para apoyar el empleo juvenil. 

6. Crear una ayuda económica para jóvenes de hasta 25 años que se encuentren 
una situación de paro y en busca activa de trabajo y/o de falta de recursos para 
hacer frente al coste de preparación y examinación del permiso de conducir. 

7. Aumentar la edad máxima de acceso a la T-Jove hasta los 30 años, siendo 
esta una herramienta que facilite a los jóvenes adultos el acceso al transporte 
público con una tarifa especial para un colectivo con dificultades económicas 
en muchas ocasiones. 

8. Expandir la zona de aplicación de la T-16 más allá de la zona tarifaria donde 
resida el usuario, siendo aplicable a la zona tarifaria de residencia y a las zonas 
confrontantes. 

9. Finalizar y poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible la T-Mo-
bilitat en todos los títulos de transporte, siendo una herramienta que facilite el 
acceso a los usuarios jóvenes del transporte público. 

Proposta de resolució 3 

Sobre l'associacionisme juvenil 

L'associacionisme juvenil ha de ser una eina que permeti al col·lectiu la seva 
organització i autorealització per tal de treballar per un futur on els joves si-
guin prioritat a la societat. Per aquest motiu, les Institucions públiques han de 
vetllar per aquest objectiu i dotar dels recursos necessaris als joves perquè 
puguin exercir aquesta activitat amb independència i llibertat. 

La resposta que dona cada municipi per garantir l'activitat juvenil és diferent, 
provocant desnivells territorials. És per això que, des de les institucions públi-
ques, s'ha de treballar per dotar a aquestes associacions d'equipaments públics, 
com ara sales o centres de joves, per al seu lliure desenvolupament. 

En aquest sentit, ens trobem ocasions en què drets fonamentals com els de 
llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació es veuen greument en perill a 
algunes associacions d'estudiants a les universitats públiques catalanes. Alum-
nes de diverses universitats que han volgut defensar un model d'universitat 
basat en la neutralitat ideològica i el constitucionalisme s'han vist assetjats, 
amenaçats i agredits per radicals en múltiples i notòries ocasions. Moments en 
què, defensant la seva llibertat i respecte, s'han vist oblidats pel Govern de la 
Generalitat. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Realitzar un estudi de l'associacionisme juvenil arreu de Catalunya per de-
tectar les diferències territorials i ajudar a dur a terme aquesta activitat a les 
zones on els joves tenen més dificultats per aquesta tasca. 

2. Fomentar el relleu generacional a les entitats i associacions enfocades a 
accions juvenils. 

3. Garantir que els drets dels estudiants de les universitats públiques siguin 
respectats i defensats. 

4. Garantir la seguretat de tots els estudiants que informen o que es manifesten 
a universitats públiques davant boicots per xarxes socials, amenaces i actituds 
totalitaristes. 

5. Garantir la neutralitat de les universitats públiques com a institucions. 

Proposta de resolució 4 

Sobre la protecció integral de menors i l'atenció en salut mental dels 
joves 

La salut mental dels joves ha de ser prioritat per a tots. Segons l'Organització 
Mundial de la Salut, la depressió és una de les principals causes de malaltia i 
discapacitat dels adolescents i els suïcidis són la tercera causa de defunció 
entre els 15 i 19 anys. A Catalunya, segons la CPB Serveis Salut Mental, el 
suïcidi es la primera causa de mort no natural entre els joves de 16 a 35 anys. 

D'altra banda, la violència i els abusos cap a infants i adolescents han augmen-
tat notòriament els darrers anys. Maltractament, bullying i altres violències i 
discriminacions són greus exemples de violència cap als menors que han de 
ser eradicades. La gestió dels menors tutelats s'ha de veure reforçada i ha de 
ser garant d'una bona educació i protecció cap a aquests menors vulnerables. 

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. No interrompre l'assistència en salut mental especialitzada per a menors un 
cop es compleixin els 18 anys diferenciant, dintre del grup d'edat d'adults, els 
joves dels plenament adults. 

2. Que els joves que rebin l'assistència sanitària mental durant la seva minoria 
d'edat puguin mantenir-la un cop compleixin els 18 anys i fins que els profes-
sionals sanitaris ho entenguin necessari, sent aquesta atenció sanitària especi-
alitzada per a joves adults estesa fins a, com a mínim, els 25 anys. 

3. Impulsar una auditoria externa de la Direcció General d'Atenció a la Infàn-
cia i l'Adolescència (DGAIA) per tal de millorar els processos de protecció de 
menors en situació de desemparament. 

4. Implantar canals confidencials de denúncia als centres de menors tutelats. 

5. Estendre el model «Barnahaus» per a l'atenció integrada a menors víctimes 
de violència sexual, coordinant tots els departaments que intervindran en l'a-
tenció al menor sota un mateix sostre, en un entorn amable per als menors i 
amb professionals especialitzats, per tal d'evitar desplaçaments del menor i la 
repetició i possible revictimització de la víctima. 
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6. Evitar situacions de desemparament per tots els treballadors dels centres de 
menors tutelats reduint l'alarmant rotació actual de personal i treballadors que 
haurien de ser referents estables per als menors tutelats. 

7. Reconèixer el dret a l'oblit a Internet per evitar la revitalització de les vícti-
mes de violències, inclús en la vida adulta. 

Palacio del Parlamento, 6 de mayo de 2022 

Ignacio Martín Blanco 
Portavoz del GP Cs 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 
PER AVANÇAR (REG. 55325) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, David González Chanca, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre l'emancipació juvenil (tram. 
255-00004/13). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Sobre l'accés a l'habitatge 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Posar en marxa ajuts retornables per a joves adreçats al pagament de l'en-
trada d'un pis, mitjançant la modalitat de propietat compartida que permet el 
Codi Civil de Catalunya. Serà en habitatges de segona mà de mercat lliure que 
no tinguin un preu/m2 superior al mòdul de protecció oficial, sempre que la 
hipoteca representi menys del 30% del sou dels compradors i que aquests tin-
guin 35 anys o menys. Els habitatges adquirits s'hauran de qualificar de pro-
tecció oficial i l'ajut rebut s'haurà de retornar en un termini màxim de 50 anys. 

2. Garantir que tot parc d'habitatge públic construït per la Generalitat reservi 
un 30% dels habitatges per els i les joves dels municipis, siguin de lloguer o 
compra. 

3. Elaborar un pla amb calendari plurianual per aconseguir passar de l'1.6% al 
10% de Parc d'habitatge públic a Catalunya abans de finalitzar 2025 i assolir 
el 20% públic, del total d'habitatges existents, abans del 2030. 

4. Crear un registre de persones joves sol·licitants d'habitatge públic per tal 
d'adequar l'oferta i la inversió del parc públic a la demanda real. 

5. Presentar, en el termini de 6 mesos a la Comissió d'Economia i Hisenda del 
Parlament de Catalunya, un estudi sobre la possibilitat de modificar la part 
autonòmica de l'IRPF amb bonificacions o reduccions amb relació al lloguer 
i la compra d'habitatge juvenil amb l'objectiu d'afavorir la seva emancipació. 

6. Complementar el bo jove de lloguer a les zones tensionades fins els 900 
euros. 

7. Destinar els recursos necessaris per tal de garantir tant la reactivació eco-
nòmica com la millora de la qualitat urbana dels barris que requereixen una 
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especial atenció, especialment aquells envellits on cal fomentar la rehabilita-
ció d'habitatges i l'arribada de població jove. 

8. Impulsar la lluita contra la pobresa energètica amb l'ampliació dels ajuts per 
fer front als impagaments dels subministraments d'aigua, electricitat i gas. 

9. Incloure la connexió a internet en el programa de bo social considerant-lo 
un bé indispensable pel correcte desenvolupament de les persones. 

10. Redactar un pla per la dignificació de l'emancipació de persones joves amb 
discapacitat per tal d'oferir possibilitats reals d'emancipació públiques amb pi-
sos d'autonomia o tutelats amb serveis. 

Proposta de resolució 2 

Sobre el mercat laboral 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Crear un programa de relleu generacional per facilitar la continuïtat, per 
part de joves aturats, dels negocis de les persones autònomes properes a la 
jubilació, a partir de mesures d'informació, formació, bonificacions fiscals i 
adaptació i millora dels contractes de relleu. 

2. Crear l'Oficina de Mobilitat Laboral Juvenil amb l'objectiu de donar suport 
a la joventut emigrant per motius econòmics i facilitar el seu retorn. 

3. Ampliar la Garantia Juvenil fins als 35 anys, per poder accedir a les sub-
vencions d'emprenedoria per la creació de noves empreses. 

4. Redactar un Pla de Xoc contra l'atur juvenil (com a complement al programa 
de Garantia Juvenil) en coordinació amb el conjunt de centres educatius i cen-
tres amb usuaris joves, per impulsar la inserció laboral amb l'objectiu d'incor-
porar al mercat de treball en un temps raonable aquelles persones que busquen 
la seva primera feina. 

5. Promoure l'ús d'un model de CV sense discriminació, proposant excloure dels 
mateixos el nom, el sexe, l'edat i la fotografia; per garantir l'elecció de candidats i 
candidates en base exclusivament a criteris formatius i professionals. 

6. Presentar, abans de finalitzar l'any 2022, un projecte de llei per a promoure 
la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. L'aug-
ment del teletreball ha posat de manifest la necessitat d'una nova regulació que 
estableixi els criteris per poder combinar de forma justa i efectiva l'activitat 
laboral amb la vida familiar de cada llar. 

7. Ampliar l'oferta, arreu del territori, de programes d'inserció laboral per a 
persones amb discapacitat a l'empresa ordinària així com de l'oferta d'espais 
de treball adaptats en el sector públic. 

8. Abordar la necessària reforma del SOC, amb la finalitat de fer-ne d'aquest 
una eina propera i útil pel jovent de Catalunya que es troba en situació de 
recerca d'ocupació. 

9. Crear un pla de foment de l'emprenedoria jove que inclogui línies específi-
ques de finançament, acompanyament professional i formació durant els pri-
mers anys des de la creació dels nous projectes, per contribuir a que siguin 
projectes d'èxit. 

10. Garantir el finançament necessari que requereixen els projectes de perso-
nes que treballen per compte propi, ampliant les línies destinades a aquest sec-
tor, per intentar pal·liar les conseqüències de les darreres pujades de tipus d'in-
terès i les restriccions d'accés al crèdit per part del sector financer. 
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Proposta de resolució 3 

Sobre la millora de la qualitat de vida de la joventut 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Implementar a tot el territori català el títol T-16 (seguint el model en ús a 
l'AMB) per subvencionar el transport dels joves de fins a 16 anys també a les 
províncies de Tarragona, Lleida i Girona. 

2. Crear un títol integrat T-Jove fins als 30 anys a les àrees de transport de 
Tarragona, Lleida i Girona per tal de fomentar el transport públic entre els i 
les joves. 

3. Ampliar el programa de beques de mobilitat de l'estudiant universitari que 
resideixi a més de 60 Km del centre universitari o de formació professional, 
ampliant també les beques de transport i menjador així com les beques de 
pràctiques en zones rurals o per estudiar en escoles rurals. 

4. Eliminar les taxes de la Formació Professional per augmentar el número 
d'estudiants/es d'aquesta opció acadèmica. 

5. Reajustar l'oferta en places d'FP per tal d'assegurar que cap estudiant a Ca-
talunya es quedi sense poder accedir a un grau formatiu. 

6. Incrementar els ajuts pels estudiants/tes de cicles formatius per desplaça-
ment al seu centre formatiu, complementant així les beques del Ministeri d'E-
ducació i Formació Professional. 

7. Establir la obligatorietat de remuneració en les pràctiques formatives tant 
en la modalitat dual com la convencional. 

8. Fomentar l'esport femení creant una nova partida pressupostària de 10 mi-
lions d'euros per crear la marca 'Esport 50/50' que ha de servir per finançar els 
clubs esportius que disposen d'equips femenins en un 50% o més de les seves 
competicions en les que participen per a cada categoria. 

9. Dotar d'un catàleg més extens, competitiu i atractiu al Carnet Jove i millorar 
la seva promoció. Estudiar la viabilitat de transferir la gestió íntegra al Govern 
de la Generalitat. 

10. Presentar i publicar anualment al web de la Secretaria General de Joventut 
un informe de compliment de les resolucions d'aquest debat així com enviar 
al Parlament una avaluació de la situació dels joves. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

Alícia Romero Llano David González Chanca 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MIXT (REG. 55326) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, di-
putada del Grup Mixt, d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució sub-
següents al Debat sobre l'emancipació juvenil (tram. 255-00004/13). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Emancipació i qualitat de vida 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Posar en marxa un programa d'accés al primer habitatge per a joves menors 
de trenta-cinc anys, a través del parc públic d'habitatge de la Generalitat i dels 
ens locals. 

2. Establir mecanismes i instruments de diàleg amb les entitats financeres que 
disposen d'habitatges buits a Catalunya per a posar-los a disposició del mercat 
jove a través de programes d'habitatge social. 

3. Impulsar, en el termini de cinc anys, la construcció de 10.000 habitatges de 
protecció oficial, especialment en règim de lloguer, per a donar resposta a la 
creixent demanda juvenil, prioritzant les famílies joves. 

4. Crear, a través dels instruments públics a disposició del Govern, mecanismes 
d'aval que ajudin a garantir la concessió de la totalitat del crèdit hipotecari a 
joves menors de trenta-cinc anys que adquireixen el seu primer habitatge. 

5. Promoure ajuts per al lloguer destinats a joves de entre divuit i trenta anys 
amb els que cobrir entre el 30% i el 50% de la renda mensual amb un límit de 
800 euros. 

6. Fomentar, a través de les entitats financeres, la concessió de crèdits tous a 
joves per a que puguin iniciar l'emancipació amb plenes garanties. 

7. Posar en marxa un conjunt de beneficis fiscals als propietaris que situïn la 
renda de lloguer, en el cas de llogaters joves, com a mínim un 20% per sota 
del preu de referència recomanat. 

8. Millorar la connexió entre ciutats a l'entorn urbà, però especialment també 
a l'entorn rural, per incrementar la mobilitat personal i professional entre 
aquests àmbits i fomentar així la fixació de la residència en territoris menys 
densament habitats. 

9. Implementar la Resolució 185/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la salut 
mental, posant èmfasi en l'atenció a la infància, l'adolescència i el jovent, garan-
tint l'accés als recursos, programes i tractaments de la xarxa de salut mental, 
independentment del territori on visquin, amb la freqüència i la intensitat que 
calgui per a garantir el tractament correcte i la recuperació dels usuaris. 

10. Promoure programes psicoeducatius, psicoterapèutics i de suport a les fa-
mílies dels usuaris que reben un seguiment en la xarxa de salut mental pública 
i garantir-hi l'accés, així com programes de lluita contra l'estigma dedicats es-
pecíficament als infants, adolescents i joves amb trastorns mental, i reforçar 
el Codi Risc Suïcidi amb una línia específica al col·lectiu de joves, atès l'aug-
ment dels intents de suïcidi arran de la pandèmia de la COVID-19. 
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Proposta de resolució 2 

Un ensenyament post-obligatori de qualitat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Continuar, en els propers anys, reduint les taxes i preus públics universita-
ris, tenint en compte, especialment, els alumnes amb un bon expedient acadè-
mic i aquells que cursen segons graus i màsters universitaris. 

2. Fomentar entre les universitats catalanes l'establiment d'un horari lectiu 
compatible amb l'exercici d'una activitat laboral o de pràctiques per part de 
l'alumne, possibilitant el disseny de l'horari acadèmic en funció de l'horari la-
boral. 

3. Incrementar el número d'hores lectives i d'assignatures en graus i màsters 
universitaris que s'imparteixen en anglès, o en qualsevol altre llengua estran-
gera, per a millorar les habilitats i els coneixements dels alumnes en aquestes 
llengües amb l'objectiu de capacitar-los en un món laboral global. 

4. Promoure línies de finançament específiques a les universitats catalanes per 
a que assoleixin millores en els seus índex d'investigació, innovació i ocupa-
bilitat. 

5. Vetllar per a que totes les pràctiques necessàries per a l'assoliment d'ense-
nyaments post-obligatoris, bé siguin universitaris o de formació professional, 
siguin remunerades per les empreses que les ofereixen. 

6. Establir convenir de Formació Professional dual amb empreses i sectors 
amb més incidència i pes en el PIB català, amb la finalitat de donar satisfacció 
a la necessitat de cobrir perfils tècnics específics molt demandats al mercat de 
treball. 

7. Revisar el sistema de beques en els ensenyaments post-obligatoris per a 
garantir, d'una banda beques a l'excel·lència acadèmica però també, i de forma 
especial, beques i ajuts a alumnes en situació de risc o d'exclusió social. 

8. Posar en marxa un programa acadèmic de beques i ajuts per a fomentar 
l'arribada a les universitats catalanes d'alumnes de la resta d'Espanya i d'Eu-
ropa que serveixin d'atracció de talent i coneixement. 

9. Garantir i vetllar per la neutralitat ideològica als centres universitaris de 
Catalunya. Les universitats són el reflex del pluralisme social i han de ser un 
espai lliure per al coneixement i el pensament. 

10. Garantir als alumnes d'ensenyaments superiors el dret a la disponibilitat 
lingüística de tal forma que puguin cursar els seus estudis de grau i màsters 
tant en llengua catalana com en llengua castellana, segons les preferències de 
l'alumne. 

Proposta de resolució 3 

L'accés dels joves al món laboral 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Posar en marxa ajuts públics a la contractació dirigits a afavorir la contrac-
tació indefinida dels joves menors de trenta anys, cobrint durant un període de 
sis mesos, les despeses de contractació d'aquest col·lectiu. 

2. Impulsar, en col·laboració dels ens locals i el tercer sector, programes i ta-
llers de formació i treball per a joves menors de trenta anys i que siguin aturats 
de llarga durada i/o persones en risc d'exclusió social. 
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3. Impulsar la finestreta única de l'economia social, que inclogui un viver espe-
cífic per a noves cooperatives i societats laborals com a forma de generació 
d'activitat econòmica i ocupació per part de joves emprenedors, en col·laboració 
amb les entitats del sector, i concedint ajuts de fins a 10.000 euros per a sufragar 
les despeses de constitució d'empreses d'economia social. 

4. Aprovar un programa de primera ocupació laboral per a joves, en el marc 
de la garantia juvenil, que faci possible que els joves puguin tenir la seva pri-
mera experiència laboral o reincorporar-se al mercat de treball quan siguin 
desocupats de llarga duració. 

5. Desenvolupar un programa d'impuls i suport per a joves autònoms per a 
facilitar el relleu en els negocis i reflotar projectes econòmics d'autònoms i 
pimes impulsades per joves que es trobin en situació de dificultat. 

6. Afavorir el retorn dels joves catalans que han marxat a treballar a l'estranger 
amb actuacions dirigides a facilitar la contractació i recuperar el talent perdut 
a través de programes de segona oportunitat. 

7. Crear nuclis d'activitats econòmiques locals per a joves, mitjançant un pla 
de xoc amb un conjunt de mesures que estimulin al jove a emprendre o man-
tenir la seva activitat laboral en el seu municipi de residència. 

8. Crear línies d'ajuts i subvencions que afavoreixin el retorn dels joves a l'en-
torn rural, i que els permeti iniciar o reprendre una activitat laboral en l'àmbit 
de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, l'agroturisme i turisme rural. 

Proposta de resolució 4 

Una fiscalitat que afavoreixi l'emancipació juvenil 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Ampliar les deduccions per lloguer per tal que els joves catalans puguin 
deduir-se en el tram autonòmic del IRPF fins un màxim de 1.200 euros en 
concepte de lloguer de l'habitatge habitual. 

2. Fomentar la iniciativa dels joves i ajudar-los a emancipar-se i emprendre la 
seva vida, creant una deducció de la quota íntegra del IRPF per a que els joves 
menors de trenta anys puguin deduir-se el 25% dels interessos de la hipoteca 
per a adquirir el seu habitatge habitual, fins un màxim de 1.000 euros. 

3. Posar en marxa ajuts directes que permetin als joves el seu estalvi previ per 
a l'adquisició de l'habitatge habitual o que facilitin assegurances d'impaga-
ments. 

4. Establir una deducció al tram autonòmic del IRPF del 15% de les despeses 
generades per l'aprenentatge d'idiomes amb l'objectiu de reforçar i incremen-
tar el coneixement d'idiomes estrangers entre els joves catalans que els millori 
l'accés al mercat laboral. 

5. Incrementar fins el 40% el percentatge de deducció a l'IRPF de la inversió 
realitzada en l'adquisició d'accions i participacions de noves entitats creades 
per joves o que creïn ocupació juvenil indefinida, fins un límit de 9.000 euros 
anuals. 

6. Crear una reducció del 99% a l'impost de donacions per a les donacions a 
descendents d'un habitatge que hagi de constituir el primer habitatge habitual. 
Aquesta reducció ha de ser igualment aplicable en les donacions de diners 
destinades a l'adquisició d'aquest primer habitatge habitual. 

7. Fixar el tipus impositiu de l'impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats en el 4% en la transmissió d'un immoble que hagi de 
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constituir l'habitatge habitual de joves menors de trenta-cinc anys, sempre que 
la base imposable total, menys el mínim personal i familiar en la seva darrera 
declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no excedeixi els 
45.000 euros. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

Alejandro Fernández Álvarez Lorena Roldán Suárez 
President-portaveu del G Mixt Diputada del G Mixt 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA 
(REG. 55395, 55500) 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz ad-
junto, Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes propuestas de resolución, sub-
siguientes al Debat sobre l'emancipació juvenil (tram. 255-00004/13). 

Proposta de resolució 1 

Empleo 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Diseñar en menos de 6 meses un plan específico de repatriación del talento 
juvenil, con el doble objetivo de frenar la fuga de talentos de la región y atraer 
a aquellos que se hayan tenido que marchar al extranjero por motivos labora-
les. Se potenciarán las medidas ya existentes y se propondrán otras que in-
cluyan líneas específicas de financiamiento a empresas que contratan jóvenes 
repatriados, e incentivos fiscales para jóvenes emprendedores actualmente es-
tablecidos en el extranjero. 

2. Potenciar el programa Noves Oportunitats mediante su ampliación presu-
puestaria, y mayor implantación de acuerdos laborales específicos con el sec-
tor privado para facilitar la inserción laboral de personas con un nivel educa-
tivo medio y bajo. 

3. Introducir deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF para aque-
llos jóvenes menores (o igual) a 32 años que se den de alta por primera vez en 
el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, con el objetivo de fo-
mentar el autoempleo juvenil. 

4. Priorizar proyectos relacionados con el empleo juvenil durante la adjudica-
ción de Fondos «Next Generation». Se priorizarán las inversiones que con-
templen medidas y planes específicos de combate contra el desempleo y pre-
cariedad laboral juvenil. 

5. Establecer incentivos para que las empresas ofrezcan contratos indefinidos 
después del período de prácticas para aquellos becarios que a la empresa le 
interese disponer. Se propone subvencionar una parte del salario de un con-
trato indefinido de una persona que acaba de ser becario durante un año. 

6. Aumentar las ayudas a los jóvenes emprendedores mediante beneficios fis-
cales específicos, y establecer un programa especial de financiación y présta-
mos a «start ups» de jóvenes emprendedores mediante el Instituto Catalán de 
Finanzas. 
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7. Potenciar el programa Odisseu referente a la resolución EMC/666/2020, de 
5 de marzo, mediante el aumento de su dotación presupuestaria y reforma de 
los requisitos de participación tanto para empresas como para los trabajado-
res/estudiantes, de tal manera que aumente la cobertura del servicio. Se am-
pliará el programa a aquellos alumnos que estén cursando formación profesi-
onal y no solamente grados y másteres universitarios. 

8. Promover políticas activas de empleo para fomentar el relevo generacional 
en los sectores de agricultura, ganadería y pesca. 

9. Fomentar políticas de atracción de jóvenes profesionales y emprendedores 
nacionales, con el objetivo de revertir las políticas contrarias al interés de los 
trabajadores promovidas desde la Generalidad de Cataluña. 

Proposta de resolució 2 

Vivienda 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Ampliar sustancialmente la cobertura de la deducción por alquiler de vivienda 
habitual de la cuota íntegra relativa al tramo autonómico del IRPF mediante: 

a) el aumento de los límites monetarios establecidos de ingreso personal o 
familiar. 

b) el aumento del límite porcentual de deducción establecido en la actual 
norma. 

2. Incrementar la oferta de vivienda social pública, priorizando su adjudica-
ción a personas con rentas bajas, haciendo valer el principio de prioridad na-
cional. Es necesario fomentar el acceso a la primera vivienda para fomentar el 
aumento de propietarios. 

3. Posibilitar avales crediticios y líneas de financiamiento en hipotecas de 
jóvenes menores (o igual) a 32 años, de tal manera que se fomente el acceso a 
la primera vivienda. 

4. Fomentar la construcción de vivienda social pública en la Cataluña rural, 
vinculando su adjudicación a los jóvenes participantes en el programa Odisseu 
referente a la resolución EMC/666/2020, de 5 de marzo. 

5. Introducir los principios de prioridad nacional y perspectiva de familia du-
rante la construcción y adjudicación del parque de vivienda social pública. 

6. Reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en general y es-
pecialmente, donde el sujeto pasivo sea menor o igual a 32 años, sea miembro 
de una familia numerosa o padezca algún tipo de discapacidad. 

Proposta de resolució 3 

Salud mental 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Aumentar la contratación pública de profesionales médicos encargados de 
realizar diagnósticos de trastorno o enfermedad mental. Se aumentará el nú-
mero de unidades básicas de psiquiatría en cada centro sanitario de Cataluña. 
Además, se reforzarán los recursos humanos y materiales de los CSMIJ con 
el objetivo de mejorar la atención a los pacientes implicados. 

2. Promover un plan integral que aborde, como mínimo, una mejora de los 
métodos de detección y prevención de los trastornos de conducta alimentaria 
tan prevalentes en la población juvenil. 
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3. Crear una comisión evaluadora semestral del Plan de Prevención del Suici-
dio 2021-2025 (PLAPRESC), que tenga el doble objetivo de aumentar la 
transparencia del funcionamiento del plan y objetivos, y fiscalizar posibles 
intromisiones de índole ideológico/político. 

4. Diseñar un plan intersectorial e interdepartamental anti-adiciones que tenga 
en cuenta holísticamente todos los peligros de las adiciones de nueva genera-
ción, como son el teléfono móvil o las nuevas tecnologías, así como drogadic-
ciones o ludopatía. 

5. Potenciar los planes de identificación de la población juvenil altamente sus-
ceptible de contraer algún tipo de enfermedad o trastorno mental, con el ob-
jetivo de mejorar los procesos de prevención. Se potenciarán los planes de 
formación sobre adicciones en colegios y universidades. 

6. Mejorar la vinculación interdepartamental e intersectorial en los planes de 
prevención y actuación relativos a la salud mental de la juventud catalana. 

7. Fortalecer los planes de prevención y atención de las víctimas de bullying 
escolar y mobbing laboral. 

Proposta de resolució 4 

Educación 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Reformar las políticas de formación profesional, relativas a las competencias 
que ostente la Generalidad de Cataluña, potenciando tres grandes asuntos. 

a) La FP dual, ya que demuestra tener mejores resultados en índole de inser-
ción laboral. 

b) Las iniciativas privadas de formación profesional, ya que demuestran re-
sultados muy positivos en términos de emparejamiento productivo entre em-
presa-alumno. 

c) La mayor implicación de las empresas en el diseño de los planes de estudio 
y educativos de la formación profesional, ya que esto permitiría aminorar y 
reducir el desajuste actual entre oferta y demanda. 

2. Aumentar la oferta pública de escuelas especializadas en idiomas extranje-
ros y actividades extra escolares de índole educativa. Alinear la oferta educa-
tiva con las demandas laborales del sector empresarial. 

3. Reducir de manera inmediata el precio del crédito en primera matrícula en 
los estudios de Grado y Máster oficial a partir del curso 2022-2023, fijándolo 
en 16,05 euros en todas las universidades públicas catalanas, siguiendo los 
cauces establecidos en la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de 
Cataluña, así como la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universi-
dades. Se igualarán los precios del crédito de Grado y Máster en 16,05 euros. 

4. Requerir al Departament de Recerca i Universitats para que llegue a un 
convenio con todas las entidades públicas de transporte de Cataluña, a fin de 
que las tarjetas de transporte para los universitarios y estudiantes de formación 
profesional tengan vigencia de 360 viajes, independientemente del momento 
de su activación. 

5. Instar a aumentar el número de becas de estudio en universidades públicas 
y centros de formación profesional. 

6. Introducir en toda la normativa y políticas públicas relativas al ámbito uni-
versitario y formación profesional disposiciones específicas de protección de 
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la libertad de expresión, de cátedra, de investigación y promoción de la plura-
lidad ideológica. 

7. Impulsar las medidas necesarias para acabar con el adoctrinamiento en ma-
teria de ideología de género, climatismo, inmigracionismo y separatismo que 
sufren los estudiantes de todo el sistema educativo catalán. 

8. Promover con carácter urgente, un nuevo plan de choque contra el fracaso 
y el abandono escolar con dos ejes principales de actuación: medidas para 
promover la libre elección del centro educativo que mejor se adapte a las ne-
cesidades del niño, medidas de identificación de características específicas de 
aquellos alumnos que no logren un desempeño educativo adecuado, con el 
objetivo de detectar aquellos factores más incisivos en el problema y actuar 
sobre ellos. 

9. Garantizar el derecho a todos los estudiantes, en todas las fases educativas 
en Cataluña, de poder realizar sus estudios en lengua española. 

10. Implementar el cheque escolar, como garantía de libertad, pluralidad y 
gratuidad, en todas las fases del sistema educativo obligatorio que afecte a la 
población joven en Cataluña. 

Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2022 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

Alberto Tarradas Paneque 
Diputado del GP VOX 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM 
(REG. 55483) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de 
resolució subsegüent al Debat sobre l'emancipació juvenil (tram. 255-
00004/13). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Emancipació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Modificar l'edat mínima d'accés a la Renda Garantida de Ciutadania a la 
majoria d'edat, als divuit anys, per possibilitar l'accés a les persones joves que 
no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per garantir les neces-
sitats bàsiques. 

2. Flexibilitzar els requisits de la Renda Garantida de Ciutadania per tal de fer-
la compatible amb ajuts a l'habitatge, rendes de treball i per facilitar el seu 
accés a persones amb dificultats per demostrar dos anys de residència a Cata-
lunya, com és el cas de persones sense llar o persones que han estat en centres 
penitenciaris. 
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3. Descongelar l'Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), 
congelat des de l'any 2010, per tal d'actualitzar-lo d'acord amb l'IPC acumulat. 

4. Garantir que la feina que promou l'administració pública, a través de les 
subvencions gestionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya, sigui amb con-
tractes indefinits i de qualitat. Prioritzant, en aquest procés, la contractació 
dels col·lectius de persones joves que tenen més dificultats per accedir al món 
laboral segons les dades de l'Observatori Català de la Joventut, com pot ser el 
cas de les persones sense estudis o les dones. 

5. Impulsar a través del Servei d'Ocupació de Catalunya un pla d'ocupació 
amb l'objectiu de garantir l'accés a l'àmbit ocupacional a joves migrades soles 
un cop arriben a la majoria d'edat; mitjançant el suport a entitats perquè duguin 
a terme accions d'experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport 
tècnic. 

6. Desplegar inspeccions laborals orientades a les empreses que gaudeixen 
dels incentius relacionats amb la contractació juvenil per tal de prevenir males 
praxis i identificar-ne l'ús fraudulent. 

7. Incentivar la creació d'experiències d'autoconsum i distribució d'energia, 
gestió ecològica de residus, reutilització de recursos i altres pràctiques per fer 
front a la crisi climàtica liderat per joves a través de programes de formació 
arrelada al territori i que incloguin perspectives d'autoocupació i emprenedo-
ria sostenible. 

8. Desplegar la xarxa de rodalies arreu del país i articular una coordinació real 
entre els diversos serveis ferroviaris, així com l'establiment de tarifacions jus-
tes basades en la freqüència d'ús. 

9. Impulsar la creació de títols de transport per a joves en línia amb la franja 
d'edat que reconeix la Generalitat (fins als 30 anys) arreu del territori, i adap-
tació i ampliació dels títols ja existents a aquests paràmetres. Garantir que els 
títols de transport per a infants i joves fins a 16 anys responen a una integració 
territorial que va més enllà de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

10. Impulsar l'estudi de polítiques públiques que fomentin unes vacances sos-
tenibles i de qualitat per a les persones joves, en línia del Discover UE en 
l'àmbit de la Unió Europea, a través de la Direcció General de la Joventut i 
l'Agència Catalana de la Joventut. Aquestes mesures han d'estar vinculades a 
ampliar la promoció i l'accés a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials a Catalu-
nya com, també, a analitzar possibles ajudes per a viatges en tren i estades 
arreu d'Europa. 

Proposta de resolució 2 

Habitatge 

1. El Parlament de Catalunya constata que durant el temps que va estar vigent 
la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de conten-
ció de rendes, va tenir un efecte positiu en la baixada de preus del lloguer i 
considera que Llei estatal d'habitatge ha d'incloure una regulació efectiva dels 
lloguers. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2. Incrementar, en els propers cinc anys, el pressupost destinat a habitatge fins 
a l'1% del PIB, tal com recomana el Consell de Treball Econòmic i Social de 
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Catalunya en el seu «Informe sobre el dret a l'habitatge», cosa que suposaria 
passar dels 1.000M€ als 2.240M€. 

3. Augmentar decididament la dotació de recursos de les Oficines d'Habitatge 
per tal de garantir l'assessorament i defensa de les joves llogateres i impulsar 
mecanismes per recollir abusos i males praxis que pateixen les joves en aquest 
àmbit, com la implementació d'una bústia de denúncia. 

4. Regular decididament els allotjaments turístics, albergs de joventut, llars 
compartides i residències col·lectives docents d'allotjament temporal per tal 
de garantir un turisme sostenible que sigui compatible amb l'accés a l'habitatge 
per part de la gent jove. 

5. Restringir les llicències de pisos turístics en zones d'alta demanda i modifi-
car la regulació de les llicències turístiques, establint límits de caducitat, evi-
tant-ne l'actual durada il·limitada i incondicional i posar en marxa controls, 
inspeccions i sancions per evitar els contractes de lloguer de temporada que 
esquiven la contractació d'ús d'habitatge habitual. 

6. Implementar polítiques de sostenibilitat, de control del turisme i recupera-
ció de la pèrdua d'habitatge en els barris centrals amb processos de despobla-
ment residencial. 

7. Fiscalitzar l'oferta emergent de les residències universitàries, respecte de les 
quals no existeix informació pública ni publicada, i impulsar una revisió dels 
convenis de les universitats —en especial les públiques— amb les persones 
jurídiques propietàries o gestores per tal d'evitar males praxis i preus que su-
peren l'índex de mercat. 

8. Impulsar un marc legislatiu de l'Habitatge Cooperatiu que reguli efectivament 
el funcionament de les cooperatives en cessió d'ús i a través de la qual s'impulsin 
els canvis de model de tinença d'habitatge en les dotacions ofertades per la Ge-
neralitat, amb especial atenció a aquells habitatges en règim de cessió d'ús per a 
joves menors de 30 anys, com ja possibilita l'article 74 de la Llei 18/2007. 

9. Reduir l'impacte ambiental associat a la construcció dels habitatges públics, 
prioritzant la reducció de les emissions de CO2, la reducció del consum d'e-
nergia utilitzada en la fabricació dels materials, la minimització en la genera-
ció de residus i la utilització de matèria primera provinent del reciclatge, tot 
garantint que aquests entren en l'àmbit energètic dins dels paràmetres de cer-
tificació oficial energètica d'edificis. 

10. Incorporar a l'Observatori Català de la Joventut els indicadors i les dades 
que es van treballar en primícia a l'informe Radiografia: Joves Llogateres i 
Dret a l'Habitatge 2020, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, per 
tal de que la informació pública en matèria d'emancipació juvenil sigui la més 
àmplia i concreta possible. 

Proposta de resolució 3 

Salut mental 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar un servei de suport psicològic a tot el territori per a persones d'en-
tre 12 i 29 anys, sense cita prèvia i gratuït i situat a espais comunitaris referents 
per a joves. 

2. Elaborar una diagnosi sobre la incidència dels trastorns de la conducta ali-
mentària i dels recursos existents per elaborar l'estratègia que doni resposta 
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ràpida i eficient, a les necessitats de tractament psicoterapèutic, de les perso-
nes afectades per l'anorèxia i la bulímia en els temps i intensitat adequats a la 
prescripció clínica. 

3. Impulsar la coordinació entre els Centres de Salut Mental Infantils i Juvenils 
(CSMIJ) i els Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) a través de l'augment 
dels recursos destinats a aquests per tal de facilitar la transició de les persones 
que passen del CSMIJ a CSMA. 

4. Impulsar la creació d'eines i formacions específics en salut mental juvenil 
per a professionals de l'àmbit de l'atenció primària per tal de poder oferir es-
pais i recursos específics a aquest col·lectiu i no haver de tractar sistemàtica-
ment a les joves amb les mateixes eines que els adults, quan les casuístiques 
d'aquests poden ser sensiblement diferents. 

5. Avançar en el Programa Salut i Escola i elaborar un Pla de Salut Mental en 
l'àmbit escolar per promoure la salut mental i la prevenció de la malaltia, els 
trastorns de conducta alimentària i les addiccions a través d'eines d'educació 
emocional que facilitin la integració de recursos per l'autocura i el benestar emo-
cional. 

6. Reforçar l'oferta de formació i acompanyament al professorat i a professio-
nals d'atenció a la infància i l'adolescència per dotar d'eines per abordar i iden-
tificar situacions de risc en salut mental. 

7. Elaborar un informe sobre la incidència i la prevalença de l'addicció al joc 
per franges d'edat, incloent menors d'edat, a partir dels 8 anys, que permeti 
identificar les mesures per abordar la problemàtica derivada del creixement de 
la oferta dels videojocs, de formes de joc d'atzar i caixes de botí. 

8. Presentar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació per a reduir 
els casos de dependència de les TIC abans de convertir-se en addicció, i també 
una estratègia específica i diferenciada per a menors i joves que doti d'eines a 
les famílies per a fer la prevenció de les addiccions. 

9. Reforçar la col·laboració amb els ens locals per garantir la continuïtat i ac-
tualització dels Plans d'acció sobre drogues i addiccions 

10. Presentar als grups parlamentaris durant el 2022 un informe d'avaluació dels 
circuits d'atenció a les persones amb addicions i trastorns de conducta, patologia 
dual, i les dificultats de les persones per ser ateses a xarxes poc coordinades. 

Proposta de resolució 4 

Educació, cultura i llengua 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Complir el pacte de govern i garantir l'accés a la cultura de les persones 
joves ampliant l'edat d'Escena 25 fins als 29 anys i creant bonus culturals per-
què puguin accedir a espectacles culturals. 

2. Garantir els drets culturals de la gent jove, impulsant programes culturals 
en cooperació amb els municipis i amb la participació de la gent jove a través 
del teixit associatiu i d'altres formes d'organització i de mobilització juvenil 
col·lectiva. L'objectiu seria afavorir la creació, promoció, difusió, proximitat, 
descentralització i accés a la cultura i l'oci diürn i nocturna. 

3. Aplicar mesures garantistes per la remuneració de les pràctiques formatives i 
vetllar pel compliment laboral i retributiu amb les empreses subcontractades en 
l'àmbit del lleure i de prestadores de serveis en equipaments culturals. 
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4. Blindar els drets lingüístics del jovent de Catalunya, garantint la presència 
del català a les aules i creant campanyes de conscienciació que desincentivin 
la polarització i facin pedagogia sobre la rellevància d'aquest dret. 

5. Fomentar i normalitzar el català entre les joves a través de la creació de 
continguts atractius i de qualitat en català creant un programari audiovisual a 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

6. Estudiar quines dinàmiques generen l'interès de la gent jove a les xarxes 
socials i a les plataformes i fomentar-ne la producció de continguts en català 
mitjançant línies de subvenció a joves creadores. 

7. Fomentar el diàleg amb les plataformes de streaming per tal d'establir una 
quota mínima d'obres audiovisuals catalanes i en català en un espai visible en 
la seva interfície, treballar conjuntament per afavorir la inversió en obra audi-
ovisual de producció catalana i facilitar la subtitulació de les obres audiovisu-
als actualment en catàleg o per estrenar. 

8. Potenciar els aprenentatges artístics no professionalitzadors en el marc de 
les escoles d'art en col·laboració amb els ajuntaments. 

9. Revisar la darrera reforma curricular de la formació professional del sistema 
educatiu, per tal de garantir la qualitat de la formació, incloent la capacitació 
de l'alumnat en el coneixement dels seus drets i deures en el món laboral. 

10. Avançar cap a la gratuïtat de la matrícula de la formació professional, eli-
minant les taxes i, mentrestant, garantir el sistema de beques pels estudis i 
ajuts per la mobilitat. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

David Cid Colomer Jessica González Herrera 
Portaveu del GP ECP Diputada del GP ECP 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLI-
CANA DE CATALUNYA I DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA 
(REG. 55488, 55635) 

A la Mesa del Parlament de Catalunya 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al 
Debat sobre l'emancipació juvenil (tram. 255-00004/13). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Per la dignificació de la formació professional dins d’un sistema edu-
catiu públic de qualitat 

Una educació universal, pública, de qualitat, laica, en català i no segregadora 
és clau per un bon sistema educatiu, per desenvolupar una opinió pública crí-
tica i plural, un bon funcionament de la democràcia i la participació política 
de les persones joves. De manera que es pugui acabar amb la perpetuació dels 
diversos eixos de desigualtat que s’han vist incrementats en les darreres crisis 
econòmiques i socials.   
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La gestió de les crisi econòmiques han reafirmat encara més el nostre com-
promís amb un model educatiu que garanteixi la igualtat d'oportunitats, i 
també una nova formació professional connectada amb la realitat del país i les 
necessitats laborals, amb el territori i el teixit productiu, una via cap a l’equitat 
i la inclusió social i laboral dels joves del país. Una Formació Professional 
com a eina cap a l’èxit per una incorporació al món laboral, com a primera 
opció digna i empoderadora per a cada cop més persones joves. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Enfortir i consolidar el model de Formació Professional integrada FPCAT 
i els seus 3 serveis bàsics (Orientació-Formació-Acreditació) per tal d’acom-
panyar les expectatives i les necessitats de qualificació professional de la ciu-
tadania al llarg de la vida, lligant-ho a l’Agenda 2030 i incorporant la perspec-
tiva de gènere. 

2. Presentar en un termini no superior a 4 mesos el mapa territorial del miler 
de centres de formació professional amb l’objectiu d’establir estratègies d’or-
denació i d’inversió en infraestructures i equipaments.  

3. Presentar l’informe de necessitats formatives per al proper període, amb la 
concertació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
de Catalunya en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT i la par-
ticipació del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. 

4. Augmentar en un 30% les places i consolidar l’oferta de formació professio-
nal integrada arreu del territori, d’acord amb la metodologia de la “Proposta de 
criteris de planificació de l’oferta de formació professional FPCAT 365” i amb 
els pilars prioritzats per la Unió Europea: economia digital, economia verda, 
igualtat de gènere i atenció a les persones. Així com, desenvolupar el model 
d’FP dual d’acord amb les necessitats i especificitats sectorials i territorials, amb 
l’objectiu d’avançar cap al 40% d’alumnes amb modalitat d’FP dual. 

5. Implementar mesures en el sistema de preinscripció a graus formatius de grau 
mitjà per tal de garantir la continuïtat de l’alumnat provinent de 4t d’ESO i de 
programes de Formació i Inserció, cursant estudis en un grau de l’àmbit que 
hagin escollit, d’acord amb l’esperit de la LEC per universalitzar els ensenya-
ments de Formació Professional. També fomentar i consolidar, en col·laboració 
amb el Sistema d’Ocupació de Catalunya, programes d’orientació i formació 
professional que evitin els abandonaments escolars prematurs, i que afavoreixin 
un retorn al sistema educatiu o l’inici d’una inserció laboral de qualitat. 

6. Desplegar el procés i les actuacions per l’orientació acadèmica i professio-
nal a l’etapa de la secundària obligatòria i al batxillerat,  i amb actuacions a 
primària, per detectar expectatives de formació, evidenciar professions invisi-
bilitzades, algunes molt demandades, i per reduir la bretxa de gènere. 

7. Transformar les fires d’orientació i d’ocupació cap al model de Fira FPCAT 
basat en la l’experiència vivencial, la col·laboració públic-privada, la promo-
ció d’oficis estratègics i la organització sectorial  i apropar la gent jove a les 
fires dels diversos sectors productius per fomentar la descoberta vocacional.  

8. Presentar en un termini no superior a 3 mesos la proposta de decret que 
regularà els centres de formació professional integrada per poder fer la pri-
mera convocatòria al 2023 i informar periòdicament de l’evolució del IV Pla 
general del Sistema FPCAT (2021-2023) al Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya (CNJC).» 

9. Incrementar el nombre d’empreses implicades (actualment 35.000) en el 
Sistema FPCAT per treballar conjuntament en la formació de gent jove i el 
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seu futur professional amb mesures com l’FP Dual, la transferència de conei-
xement o la formació en entorn laboral, el foment de les vocacions professio-
nals, els programes de formació amb compromís de contractació, i la planifi-
cació de l’oferta formativa. 

10. Atendre a la gent jove amb formació no formal o experiència laboral sense 
certificació oficial a través del servei d’Acreditació de competències professi-
onals. 

Proposta de resolució 2 

La cultura i llengua catalanes com a eix vertebrador de la cohesió i 
emancipació juvenil 

La cultura és essencial per a qualsevol societat humana, és una via d'estímul a 
la creació, a la crítica, a la cohesió social i a la proliferació de riquesa i diver-
sitat cultural. Després d'anys de crisis econòmiques i símptomes d'esgotament, 
agreujats per la baixada del consum cultural i la inversió pública, necessitem 
un nou impuls. I necessitem fer-ho en català, la llengua de país que en els 
últims 15 anys ha patit una davallada del seu ús social en tots els àmbits i, 
sobretot, en una part del jovent. 

Catalunya ha demostrat tenir una joventut artística destacable, necessitem 
també aquest esperit modern liderat pel jovent per avançar en nous horitzons. 
Des d'actors, pintors i músics, fins a creadors de contingut audiovisual. Hi ha 
una joventut que ha demostrat amb les iniciatives que du a terme la seva vàlua 
i necessita que les institucions l'ajudin a desenvolupar-se a partir d'una auto-
nomia pròpia, entenent la nova realitat i formes de consumir cultura. 

1. Desplegar el programa «WelcomBIB» a les biblioteques públiques de Ca-
talunya per tal de contribuir a l'acollida de joves en situació de vulnerabilitat i 
aconseguir que aquests centres esdevinguin espais de benvinguda i porta d'ac-
cés a la cultura i a la socialització per a aquests joves. 

2. Continuar impulsant el programa «Lletres a les aules» per tal de fomentar 
la lectura i promoure el gust per la literatura entre els adolescents i joves dels 
instituts mitjançant el contacte directe amb autores i autors del nostre sistema 
literari. 

3. Oferir formació i ajuts econòmics per tal que els i les joves creïn continguts 
en llengua catalana a les xarxes socials, amb l'objectiu d'incrementar la quali-
tat i la diversitat de continguts juvenils en català a Internet i combatre així la 
invisibilització de la llengua en l'entorn digital. 

4. Impulsar la formació dels joves en creació digital i multimèdia per tal de 
generar nou talent i oferir al jovent oportunitats de professionalització en la 
indústria del videojoc i els continguts digitals, així com culminar el Pacte Na-
cional estratègic de l'audiovisual i el videojoc, que impulsi un Hub audiovisual 
a Catalunya que la faci encara més referent. 

5. Recuperar el protagonisme de la programació infantil i juvenil a través de 
les eines necessàries adaptades a la actualitat que puguin suposar un impuls i 
una referència com ho era l'antic 3XL i fer-ho en l'adquisició de drets i sèries 
i pel·lícules per poder arribar a un públic infantil i juvenil. 

6. Oferir ajuts econòmics per la producció catalana i en català de obres de 
teatres, pel·lícules, sèries, música i videojocs i oferint aquell contingut que 
s'hagi doblat i/o subtitulat al català. 

7. Introduir en el currículum escolar els ensenyaments artístics, així com apro-
par els i les joves al patrimoni cultural català mitjançant activitats específiques 
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per tal que, d'aquesta manera, esdevinguin un mecanisme d'ascensor social i 
agent inclusiu de les diferents cultures que cohabiten al nostre país. 

8. Garantir l'accés a la cultura de les persones joves ampliant l'edat d'Escena 
25 fins als 30 anys i creant bons culturals pels joves amb baix poder adquisitiu 
perquè puguin accedir a espectacles culturals catalans. 

9. Crear el projecte "t'estimo, t'estime, t'estim" de conscienciació lingüística 
per a secundària per reforçar el coneixement de les variants dialectals de la 
llengua i fomentar la unitat de la llengua, com un impuls i ampliació del pro-
grama «Voluntariat per la Llengua». 

10. Recollir en el Pacte Nacional per la Llengua mesures concretes per tal de 
protegir, incentivar i incrementar l'ús de la llengua catalana en tots els sectors, 
especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població 
jove i allà on té una presència minoritària. 

Proposta de resolució 3 

Per garantir els drets dels joves 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. En consonància amb els objectius estratègics del Pla Nacional de Joventut 
modificar la Llei de Polítiques de Joventut , durant la present legislatura per 
tal d'enfortir la participació del jovent i atendre les diverses i canviants neces-
sitats dels i les joves. 

2. Aprovar el nou Pla Nacional de Joventut emmarcat en l'estratègia Feina-
Casa-Futur dins el segon semestre de 2022 incrementant la participació dels 
òrgans rectors, del jovent i les entitats, així com els mecanisme d'avaluació. 

3. Amb l'objectiu de donar visibilitat i potenciar la transversalitat de les polí-
tiques de Joventut: 

a. Crear la figura de referents de joventut a tots els departaments de la Gene-
ralitat i vincular-los als espais de coordinació pertinents. 

b. Incloure a la tramitació de les normatives de la Generalitat un informe que 
avaluï l'impacte sobre la població jove. 

c. Modificar la composició, els objectius i el funcionament de la comissió in-
terdepartamental de les polítiques de joventut per tal potenciar la transversali-
tat de les polítiques de joventut. 

d. Establir un mecanisme que permeti identificar pressupostàriament les par-
tides destinades a actuacions en matèria de joventut dins el Pressupost del Go-
vern. 

4. Crear un nou sistema de comunicació responsiu dirigit a infants, adolescents 
i joves que incorpori tots els serveis destinats als i les joves en un sol espai i 
faciliti la interacció directa amb l'administració. Alhora, apostar per la trans-
formació digital de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil. 

5. Reconèixer el lleure educatiu com un dret, garantint la universalitat en l'ac-
cés al lleure, especialment en aquells col·lectius més vulnerables. En aquest 
sentit, es proposa: 

a. Incrementar els ajuts a la participació en el lleure de persones amb discapa-
citat i potenciant la diversitat en l'oferta del lleure educatiu. 

b. Incrementar les beques per infants i adolescents, garantint que ningú quedi 
exclòs per cap motiu econòmic o administratiu. 

c. Incentivar als ajuntaments a que els joves puguin participar decididament en 
la presa de decisions col·lectives, així com en els òrgans de decisió comunitaris, 
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des dels que són clarament juvenils, com els consells locals de joventut, fins a 
d'altres de tipus més transversal, com ara els plans educatius d'entorn. 

6. Aprovar un Pla de Xoc per l'Adolescència per atendre les noves necessitats 
del col·lectiu adolescent com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia. 
Aquest pla ha d'abordar àmbits com la salut mental, l'educació afectivo-se-
xual, el reconeixement de la diversitat LGBTI+, la cultura, l'esport, i el lleure, 
l'accés a les noves tecnologies, l'abordatge de les violències masclistes i la 
prevenció de situacions de vulnerabilitat i discriminació, la participació polí-
tica, entre altres. 

7. Crear nous instruments, circuits i eines, a través de la Taula per a la inclusió 
de Joves en situació de vulnerabilitat, per tal que aquest col·lectiu pugui tran-
sitar cap a la vida adulta amb igualtat d'oportunitats. 

8. Potenciar el Carnet Jove com a eina activa alineada amb el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya amb una clara funció social i de proximitat que afavo-
reixi l'emancipació i la participació juvenil i contribueixi a la integració, la 
cohesió social i la construcció d'identitat i ciutadania. Així com, seguir des-
plegant el Carnet Jove local arreu del territori. 

9. Desenvolupar una estratègia per fomentar la participació directa de les per-
sones joves en la construcció de les polítiques que els afecten a través del 
reconeixement i defensa del model que representa l'associacionisme juvenil, i 
cercar espais de participació per al jovent no associat. 

10. Treballar conjuntament amb el món local i associatiu per fomentar l'arre-
lament i el retorn de les persones joves al món rural. 

Proposta de resolució 4 

Per un sistema de coneixement generador d'oportunitats pels joves 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Escoltar els posicionaments de les organitzacions i entitats representatives 
del jovent del país en la definició de les actuacions en matèria de política uni-
versitària i de recerca que hi vagin dirigides. 

2. Implementar, en el marc del programa Regions del Coneixement, dinàmi-
ques col·laboratives amb els agents de recerca i innovació, per definir reptes 
territorials i desenvolupar projectes estratègics que donin resposta a les neces-
sitats del jovent, fomentant la seva participació. 

3. Desenvolupar els mecanismes i eines d'interacció entre els estudiants i fu-
turs estudiants i les administracions responsables de la política universitària 
tendint a la seva simplificació i eliminació de burocràcia excessiva, com el 
nou Canal Universitats. 

4. Continuar el procés de reducció dels preus públics de les universitats cata-
lanes tal com estableixen el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement 
i la modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya, aprovada re-
centment, i fer una proposta que reculli una important disminució dels matei-
xos pel proper curs 2022-2023, amb l'equiparació del preu del crèdit de les 
actuals experimentalitats alta i mitjana i del preu del crèdit dels màsters habi-
litants a un nou preu màxim de 18,46€. 

5. Exigir de nou al Govern de l'Estat el traspàs de la competència i els fons de 
les beques i ajuts a l'estudi per tal de revisar el conjunt del sistema de beques 
i ajuts de l'educació superior amb l'objectiu de potenciar l'accés dels i les es-
tudiants que es troben en una situació de vulnerabilitat mitjançant la imple-
mentació progressiva d'un sistema de beques salari. 



Dossier Ple 30 
12 de maig de 2022 

24 

 

6. Continuar enfortint el programa de Doctorats Industrials amb l'objectiu d'in-
crementar el nombre de places ofertes, buscar-ne la internacionalització i con-
tinuar millorant el percentatge de doctorats industrials que acaben esdevenint 
contractes estables a les empreses on han dut a terme la seva recerca. 

7. Consolidar el programa Beatriu de Pinós d'atracció de talent jove pel sis-
tema de coneixement del país, i dissenyar un programa complementari que 
permeti la continuïtat d'aquest talent en el nostre sistema de coneixement. 

8. Treballar els mecanismes necessaris i la dotació pressupostària adient per 
fomentar polítiques d'estabilització i contra la precarització laboral al sistema 
de coneixement, així com exigir al Govern de l'Estat l'eliminació de la taxa de 
reposició que impedeix el necessari relleu generacional a les universitats ca-
talanes. 

9. Impulsar, que en el marc del grup de treball sobre la millora de les pràcti-
ques universitàries de la Comissió de Programació i Orientació Acadèmica del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, s'estableixin mecanismes de consens 
per tal de millorar les condicions de les pràctiques dels estudiants. 

10. Desenvolupar polítiques en matèria universitària, de recerca, de transfe-
rència del coneixement i talent digital que contribueixin al foment de les vo-
cacions STEAM (ciències, tecnologia, enginyeries, arts i matemàtiques) entre 
les dones joves, per tal de reduir la bretxa de gènere. 

* La proposta de resolució 1 computa a ERC 

* La proposta de resolució 2 computa a ERC 

* La proposta de resolució 3 computa a JxCAT 

* La proposta de resolució 4 computa a JxCAT 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

Marta Vilalta i Torres Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLI-
CANA DE CATALUNYA (REG. 55489) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Pau Morales i Romero, portaveu a la Comissió de Polítiques de Joventut 
del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució subsegüent al Debat sobre l'emancipació juvenil (tram. 255-
00004/13). 

Exposició de motius 

L'emergència sanitària viscuda, acompanyada de greus conseqüències socials 
i econòmiques, han afectat especialment les persones joves en una etapa que, 
per definició, és de transitorietat cap a l'edat adulta i implica una intensificació 
de les relacions socials i un procés de desenvolupament vital, que s'ha vist 
amenaçat per la incertesa del present. Davant d'aquesta situació, que ha afectat 
un col·lectiu juvenil que ja vivia en una situació de pràctica precarietat estruc-
tural, la resposta de les institucions catalanes ha de ser clara, contundent i in-
tegral. 

Cal definir unes polítiques de joventut transversals en tots els àmbits, cal fer-
ho des de la situació de present i amb propostes de canvi en la mateixa línia 
de les quatre transformacions proposades pel Govern de la Generalitat: social, 
feminista, verda i democràtica. Però aquestes s'han de fer, sobretot, posant les 
persones joves al centre. És a dir, han de ser polítiques definides per les prò-
pies persones joves. Davant d'un estat espanyol que no ofereix res a les gene-
racions joves, han de ser aquestes mateixes, en cooperació amb les institucions 
catalanes, que facin valer les seves propostes per assegurar un present i un 
futur en condicions en un país que ha de ser per a joves. 

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar 
al de l'Estat: 

1. Avançar cap al reconeixement del dret de vot als setze anys. De manera que 
insta al Govern a exigir a l'Estat una reforma de la LOREG per fer realitat una 
equiparació justa de drets i deures de les persones joves d'entre 16 i 18 anys, 
estenent el dret a sufragi a aquesta edat. 

2. Derogar la Llei d'estrangeria, per tal de lluitar contra la institucionalització 
del racisme, per assegurar una acollida en condicions i en català, defensar els 
drets de totes les persones independentment de la seva condició administrativa 
i combatre l'explotació laboral i sexual protegint les persones víctimes de mà-
fies. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3. Dotar els territoris rurals de les infraestructures, serveis i incentius necessa-
ris per a garantir el retorn i assentament de les persones joves al medi rural, i 
que hi puguin desenvolupar el seu projecte professional i vital. Aquest marc 
d'actuació hauria de permetre ampliar els recursos d'orientació professional i 
laboral —com el programa Odisseu—, facilitar l'accés a la terra amb projectes 
d'acompanyament (registre de terres, cessió de terrenys sense ús per la creació 
de parcel·les agràries, estudiar possibilitats de mediació entre propietaris de 
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sòls en desús i pagesos i pageses joves, o de facilitació de préstecs públics, 
entre d'altres) i espais d'interconnexió com els obradors cooperatius que faci-
litin tancar la cadena del producte. El conjunt de mesures han de permetre 
reactivar les comarques en procés de repoblament. 

4. Impulsar l'assemblea ciutadana pel clima de forma territorialitzada amb pro-
tagonisme de l'associacionisme juvenil, per tal de participar tant a la consci-
enciació en aspectes com la promoció del consum de proximitat i ecològic 
com al disseny de campanyes institucionals i polítiques públiques preventives, 
mitigadores i adaptatives per fer front a l'emergència climàtica. 

5. Introduir, en el marc del Pla d'acció per combatre la pressió estètica, la pre-
venció i conscienciació davant la publicitat que contingui patrons estètics, re-
lacionals i d'assignació de rols o estereotips de gènere als locals d'oci, mitjans 
de comunicació i qualsevol altre establiment o local que pugui fomentar-les. 

6. Elaborar un protocol de prevenció d'odi i discriminació en l'àmbit de la se-
guretat privada, per tal de prevenir violències masclistes, LGBTIfòbiques, ra-
cistes i qualsevol altra violència basada en qualsevol forma de discriminació 
directa o indirecta d'acord amb la llei 19/2020. Promoure'n l'adopció en tots 
els grans esdeveniments i locals d'oci nocturn, i estudiar els canvis normatius 
necessaris per establir l'obligatorietat d'adoptar-lo. Continuar promovent i mi-
llorant la implantació del Protocol de seguretat contra les violències sexuals 
en entorns d'oci. 

7. Garantir programes d'equitat menstrual per tal d'assegurar que l'accés als 
productes d'higiene menstrual i a la informació sobre la menstruació i el propi 
cos esdevingui un dret a Catalunya per les joves del país, en el marc dels tre-
balls de l'Estratègia de Drets Sexuals i Reproductius. 

8. Implantar a tots els formularis dirigits a persones joves l'Acord de Govern 
aprovat per incloure el no-binarisme, el nom sentit i la diversitat familiar. 

9. Establir programes educatius per tal de promoure consciència i coneixement 
sobre la memòria antifeixista, els crims comesos pel franquisme, els drets hu-
mans, la cultura de la pau fent especial incidència a les dones combatents i 
víctimes, les quals han estat més invisibilitzades. 

El Parlament de Catalunya considera: 

10. Reforçar la perspectiva juvenil en els treballs de la Comissió d'Estudi del 
Model Policial per situar mesures de suport i acompanyament a tots aquells 
casos en què hi hagi víctimes d'abusos policials i repressió política. Fer com-
plir els protocols d'actuació dels Mossos d'Esquadra per garantir una policia 
democràtica i exemplar que eviti sancionar l'exercici no violent de drets de-
mocràtics, i alhora exigir a l'Estat la derogació de la llei mordassa. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

Marta Vilalta i Torres Pau Morales i Romero 
Portaveu del GP ERC Portaveu a la CPJ del GP ERC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 
PER AVANÇAR, DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, DEL GRUP PARLAMENTARI 
DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR I 
DEL GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 55491) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid 
Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l'emancipació ju-
venil (tram. 255-00004/13). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Habitatge 

Les dificultats que pateix el jovent de Catalunya per a l'emancipació es veuen 
greument afectades per les dues darreres crisis estructurals, recentment viscu-
des. Tal i com demostra el darrer «Informe periòdic sobre la situació laboral 
de la joventut» redactat per l'Observatori català de la Joventut del primer tri-
mestre de 2022, la taxa d'emancipació juvenil de 16 a 29 anys es situa en un 
18,2%. Malgrat que aquesta dada és lleugerament superior als anteriors nou 
trimestres, també és cert que aquesta xifra dista molt del 30% assolit anys 
enrere. 

Aquestes xifres no són res més que una constatació de la dificultat actual que 
tenen els nostres joves per emancipar-se i en concret per accedir a un habitatge 
digne. 

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya han 
estat pioners a l'Estat en l'impuls de mecanismes que ajudin a la contenció dels 
preus del lloguer amb l'aprovació del Decret-llei 9/2019 i la Llei 11/2020, tot 
i amb la posterior anul·lació de la norma per part del Tribunal Constitucional. 
Davant dels motius exposats, cal seguir treballant en polítiques integrals d'ac-
cés a l'habitatge i regulació, en especial per a joves. 

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 

1. Liderar per part del Departament de Drets Socials —un cop aprovat el Pacte 
Territorial Sectorial de l'Habitatge— un nou Pacte Nacional per a l'Habitatge 
que proposi actuacions, especialment destinades als joves, per garantir el dret 
a l'accés a l'habitatge. 

2. Incrementar el Parc Públic d'Habitatge Social amb mesures com el foment 
de la cessió d'habitatges buits de particulars cap aquest parc, que garanteixi 
que tots els joves que així ho vulguin, puguin emancipar-se o accedir a un 
habitatge digne en condicions d'equitat. Treballant alhora per assolir la fita del 
30% d'habitatge públic de lloguer social per a joves. 

3. Incorporar noves línies d'assessorament, comunicació i informació enfoca-
des als joves per tal que es puguin facilitar els tràmits vinculats a l'emancipa-
ció, des de les oficines de joventut del territori. 
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4. Assolir en el conjunt d'habitatges protegits de lloguer de nova construcció 
que dugui a terme la Generalitat de Catalunya un mínim del 25%, per tots 
aquells joves de fins a 35 anys. 

5. Instar al govern de la Generalitat a través dels municipis catalans a crear un 
cens d'habitatges buits a tots els municipis, per identificar i millorar la situació 
de necessitat d'habitatges per als joves, potenciant borses de lloguer i ajudes a 
la rehabilitació de pisos sempre que aquests es destinin a lloguer social per a 
joves. 

6. Fomentar des de l'administració noves polítiques d'impuls de models alter-
natius d'accés i tinença de l'habitatge, com la Masoveria Urbana o l'habitatge 
cooperatiu en règim de cessió d'ús, segons les singularitats territorials socioe-
conòmiques. 

7. Contemplar els nous models d'habitatge com a una oportunitat per combatre 
el despoblament rural, juntament amb el foment de l'HPO i canvis normatius 
i legislatius per fer aflorar habitatge buit de les zones en situació de despobla-
ment, i facilitar-ne la rehabilitació i posada en circulació com a habitatge as-
sequible i de qualitat. 

8. Impulsar l'estudi per a una regulació justa de les residències d'estudiants i 
col·legis majors. Amb l'objectiu de garantir preus assequibles, l'adequació dels 
habitatges i fiances adaptades a la normativa actual. 

9. Facilitar l'accés a recursos d'habitatge al jovent ex-tutelat que ho necessiti 
prioritzant aquells que es trobin en situació de sensellarisme, per tant, dema-
nant que s'augmentin els recursos d'habitatge, i que es diversifiquin aquests 
per tal de poder atendre a tot el jovent i que cap jove quedi al carrer. 

10. Impulsar mesures per tal de facilitar l'accés a un habitatge per part de joves 
migrants. 

Proposta de resolució 2 

Ocupació 

Pensar en les joves del país i la seva relació amb el treball, ens porta a un 
escenari de precarització quasi estructural que s'ha instal·lat en la vida i en els 
imaginaris de present i futur de totes aquelles que veiem que l'estabilitat labo-
ral i vital és una utopia que caldrà lluitar molt per arribar-hi. 

La precarietat té moltes cares i són moltes les dades que ens ho confirmen. Un 
gran nombre de joves es troba en situació d'atur, concretament 147.900 joves, 
és a dir, el 21,6% de la joventut del país, i , per altra banda, la taxa d'atur per 
les persones majors de 29 anys és del 9,2%. Cal tenir en compte que la mitjana 
Europea es troba a l'11%. Mirem-ho, també, des d'una altra perspectiva: La 
taxa d'ocupació juvenil es trobava, a finals del primer trimestre de 2021, al 
46,6%.3 I aquí cal sumar-li que gran part de les joves que treballem ho fem 
amb una alta temporalitat i parcialitat contractual. Seguim. Segons l'últim es-
tudi de l'Observatori Català de la Joventut Les persones joves a Catalunya. 
Diagnosi de la situació actual i escenaris futurs, ens trobem amb grans dosis 
de joves sobrequalificades, ja són un 32% de joves que estan altament quali-
ficades i treballen, però en una feina que es troba per sota de les seves expec-
tatives respecte a la formació adquirida. Si encara rasquem més a la precarietat 
veiem, que a diferència dels darrers anys, s'ha invertit la tendència d'atur entre 
homes i dones joves, on hi havia més atur dels homes joves i a partir de la 
pandèmia s'observa una tendència on les dones joves s'han vist més afectades. 
La població jove estrangera també és un dels col·lectius més afectats per l'atur 
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i duplica les xifres que els de la població jove no estrangera. Si afegim el ves-
sant territorial, veiem que molts territoris son generadors de precarietat, sovint 
lligat al sector turístic i de serveis, on les joves son les primeres a ocupar 
aquests llocs temporals i precaritzadors que no donen alternatives d'un futur 
digne. 

Un escenari que, de nou, que demana de polítiques concretes en matèria labo-
ral que atenguin les desigualtats socials presents entre les joves i ens doti a les 
joves de presents i futurs estables i dignes de ser viscuts. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Desplegar polítiques actives d'ocupació adreçades específicament a les per-
sones joves, com un dels col·lectius més afectats per l'atur i la precarietat la-
boral, i en concret programes dels següents àmbits: 

a. Assessorament i orientació per garantir l'accés al servei a totes les persones 
joves amb criteris d'igualtat d'oportunitats i equilibri territorial. 

b. Foment de l'ocupació per la via de la contractació, per incentivar la contrac-
tació en condicions laborals dignes i estables, adaptada a les necessitats de les 
persones joves. 

c. Igualtat d'oportunitats, per fomentar la igualtat d'oportunitats entre les per-
sones joves, independentment de les seves condicions socials, de gènere i ter-
ritorials. 

d. Emprenedoria juvenil. 

2. Treballar, conjuntament amb els agents socials i educatius, el foment de la 
informació sobre els drets laborals bàsics entre les persones joves, també con-
templant-ho en el currículum educatiu. 

3. Desplegar programes per la inclusió laboral de les persones joves amb pro-
blemes de salut mental, o amb risc de patir-ne. 

4. Inspeccionar i sancionar els models empresarials que es fonamenten en la 
contractació en frau de llei, amb la subcontractació de falsos autònoms, i/o 
amb un abús de la temporalitat, i que afecta especialment a les persones joves. 

5. Fomentar l'Economia Social i Solidària entre les persones joves i realitzar 
programes de suport a la incorporació de continguts a primària, secundària, 
batxillerat i a les universitats. 

6. Dotar la Garantia Juvenil d'un nou enfocament que tingui en compte les 
circumstàncies econòmiques i socials de les persones joves, així com els fac-
tors personals ( gènere, ètnia, origen, orientació sexual, nivell educatiu) que 
limiten el seu desenvolupament, per tal de definir unes polítiques que s'ajustin 
millor a les seves necessitats, des d'una perspectiva global, i contribueixin a 
garantir una continuïtat un cop acabat el programa. 

7. Elaborar un registre únic de les pràctiques laborals i formatives que duen a 
terme les persones joves, amb la finalitat de calendaritzar l'elaboració d'un pla 
per la desprecariatzació de les pràctiques i la remuneració de totes elles en el 
marc de l'aplicació de la nova directiva europea, garantint que totes les perso-
nes joves tinguin el suport per part de l'administració a través de la Inspecció 
de Treball per vetllar que no s'utilitzin places estructurals per a les pràctiques 
laborals i formatives. 

8. Finalitzar durant el 2022 l'estudi d'ampliar la validesa de la targeta de trans-
port T-jove als usuaris de fins a trenta anys perquè s'apliqui el 2023, i conti-
nuar impulsant el funcionament progressiu de la T-Mobilitat durant els pro-
pers mesos, fins que se n'hagi desplegat l'ús definitivament. 
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9. Millorar l'oferta de Formació professional arreu del país per tal que hi hagi 
una efectiva oferta de Formació Professional pública a tot el territori, un cur-
rículum acordat i treballat amb els agents socials pertinents i una major inver-
sió per a garantir una educació de qualitat. 

El Parlament de Catalunya considera necessari: 

10. La regulació de les noves realitats dels treballs. especialment amb el dret 
a la intimitat, a la desconnexió digital i el dret a la conciliació personal i fami-
liar amb perspectiva de gènere, de les persones joves. 

Proposta de resolució 3 

Salut Mental 

Els confinaments deguts a la Covid-19 van posar de manifest, entre d'altres, 
que la salut mental ha de ser tractada amb el mateix rigor i importància que la 
salut física. Després de mesos de tancament i aïllament, son molts els joves 
que van patir angoixa i depressió. Uns problemes i trastorns que avui dia en-
cara són presents en el dia a dia del jovent del país. L'atenció a infants, ado-
lescents i joves és prioritària i considerem que cal posar-hi els mitjans, esfor-
ços i recursos adients en relació a la seva magnitud i complexitat. Des del 
Departament de Salut s'estan desenvolupant accions, especialment en l'àmbit 
infanto-juvenil, per tal que els serveis s'orientin més a la prevenció i siguin 
més proactius, accessibles i resolutius de manera que apoderin als joves. 
Aquesta legislatura, el compromís del Departament de Salut és incrementar 
80 milions d'euros el pressupost de Salut Mental. D'aquests recursos, un tant 
per cent important es destinarà als joves, així com a la millora de l'accessibi-
litat i la proactivitat dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil. D'altra 
banda, el Pacte Nacional per la Salut Mental ha de contribuir a la millora de 
la intervenció intersectorial per tal que els diferents departaments facin una 
aposta per a la Salut Mental. En aquest sentit cal que l'actual pacte incorpori 
mesures concretes amb perspectiva juvenil que s'emprenguin amb la màxima 
celeritat possible. 

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 

1. Assegurar la continuïtat assistencial entre la infantesa i l'edat adulta pel que 
fa a la salut mental infanto-juvenil, reforçant la promoció de la salut i la pre-
venció, treballant intervencions intersectorials i transversals co-creades amb 
els joves i el seu entorn amb la implicació del jove i la família per assolir el 
correcte seguiment del tractament. 

2. Garantir l'atenció psicològica a la gent jove, posant especial èmfasi en la 
prevenció i en la detecció precoç d'aquelles situacions que poden suportar risc 
especialment en aquelles patologies preeminents entre la població jove, com 
poden ser els trastorns de conducta, els alimentaris o les addicions al jocs, 
videojocs i dispositius mòbils. 

3. Abordar els casos de joves que es troben en situació de sensellarisme o en 
situació administrativa irregular en coordinació amb serveis socials i destinar 
recursos per a joves en aquesta situació, ja que moltes d'aquestes poden tenir 
un impacte negatiu sobre la salut mental. 

4. En el marc del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya elaborar un Pro-
grama amb accions concretes , en col·laboració amb professionals de la salut 
i entitats expertes, dirigit a la prevenció del suïcidi juvenil amb especial inci-
dència a l'àmbit escolar dins del Programa Salut i Escola. 
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5. Elaborar estudis d'arreu del territori català sobre l'evolució de la salut men-
tal juvenil, per tal de prioritzar aquestes com una línia d'investigació prioritària 
per al Departament de Salut i l'Observatori Català de la Joventut. Que tingui 
especialment en compte l'impacte de la pandèmia de la Covid en la salut men-
tal dels joves, així com la diversitat territorial, la perspectiva de gènere i inter-
cultural. 

6. Dur a terme campanyes públiques de sensibilització respecte la salut men-
tal, la prevenció del suïcidi juvenil i la lluita contra l'estigma, que no caiguin 
en el paternalisme institucional i on s'utilitzin també canals de comunicació 
d'ús habitual entre els joves com ara les xarxes socials. 

7. Generar des del Departament d'Empresa i Treball un programa per a l'a-
companyament de les persones joves de 16 a 29 anys amb problemes de salut 
mental per a la seva inserció al món laboral o per la seva reincorporació ade-
quada a la feina que feien abans de patir un problema de salut mental. 

8. Vetllar per la difusió del decàleg de bones pràctiques adreçat a professionals 
dels mitjans de comunicació i de xarxes socials, per informar sobre la salut 
mental juvenil, tenint en compte la seva perspectiva i generant l'impacte ne-
cessari. 

9. Combatre la pressió estètica i la gordofòbia, que pateixen fonamentalment 
les dones joves, i que deriva en una pèrdua de benestar emocional i pot ser el 
detonant de trastorns com els Trastorns de Conducta Alimentària. 

10. Promoure el lleure educatiu i les associacions esportives com a espai de 
canalització de les emocions, detecció i prevenció de trastorns mentals i espais 
respir amb suport terapèutic per als joves. Així com realitzar formacions per 
tal de poder prevenir i detectar-los precoçment. 

* La proposta de resolució 1 computa a JxCAT 

* La proposta de resolució 2 computa a ERC 

* La proposta de resolució 3 computa al PSC 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

Alícia Romero Llano Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP PSC-Units Portaveu del GP ERC 

Mònica Sales de la Cruz Eulàlia Reguant i Cura 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP CUP-NCG 

David Cid Colomer 
Portaveu del GP ECP 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 55492) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat 
sobre l'emancipació juvenil (tram. 255-00004/13). 

Proposta de resolució 

1. Incidir en programes específics sobre els drets digitals i programes de pre-
venció i promoció del sector TIC entre els joves. Per tot això considerem im-
prescindible: 

a. Impulsar espais d'experiència ciutadana per als joves amb la finalitat de tes-
tejar els serveis públics adreçats a aquest col·lectiu, així com una estratègia 
digital amb la finalitat d'apropar l'administració de la Generalitat al públic 
jove. 

b. Impulsar actuacions de sensibilització per els i les joves del país per oferir 
consells sobre la protecció necessària i l'adquisició d'hàbits cibersaludables 
amb l'objectiu de reduir els riscos en les seves connexions digitals i en defini-
tiva, en l'ús de les noves tecnologies. 

c. Garantir l'accés de les persones joves a la informació veraç i contrastada, 
lluitar contra les fakenews i fomentar la lectura i l'accés als mitjans en català 
entre els i les joves. 

d. Potenciar el desenvolupament del programa educatiu del Pla NewSpace en 
el marc del Pla STEM.cat a través d'activitats relacionades amb l'espai (en 
l'àmbit de les ciències, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques) 
adreçat als alumnes d'educació obligatòria a Catalunya, Batxillerat i Cicles 
Formatius. 

2. Revertir l'emergència residencial i habitacional que actualment afecta els 
nostres joves. Per tot això proposem: 

a. Instar el govern espanyol a cedir els 6.000 habitatges buits que la Sareb té 
a Catalunya per poder destinar-ho a lloguer social fent front a l'emergència 
habitacional dels joves. 

b. Garantir que un mínim del 25% dels habitatges de lloguer de nova cons-
trucció que dugui a terme la Generalitat es destinin a persones joves, menors 
de 35 anys. 

c. Facilitar l'accés i posar en coneixement de les persones joves, el sistema 
públic d'ajuts i prestacions al pagament del lloguer per a facilitar la seva eman-
cipació i reduir-los el risc de pèrdua de l'habitatge. 

d. Instar al govern espanyol a recuperar la deducció estatal de la quota d'IRPF 
per lloguer d'habitatge habitual per part dels joves menors de 30 anys. 

e. Regular, a través de la Llei d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, la figura del sotsarrendament d'habitatge parcialment en 
règim de llar compartida, com a figura que permeti facilitar l'accés a un primer 
habitatge als joves del nostre país. 
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3. Instaurar, mitjançant el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 
beques per a la preparació d'oposicions a jutge/essa i fiscal, per tal de demo-
cratitzar l'accés a la carrera judicial i fiscal, perquè la situació econòmica dels 
opositors no sigui un impediment per accedir a aquesta preparació. 

4. Potenciar el Projecte Pràcticum Odisseu per promoure pràctiques universi-
tàries remunerades en empreses situades en municipis rurals, com a projecte 
que incentiva la competitivitat empresarial així com la lluita per revertir la 
situació de despoblament rural. La presència de les persones joves i el seu 
protagonisme en el medi rural és clau per a un desenvolupament local innova-
dor, sostenible, que genera equilibri territorial i projecta el talent arreu del 
país. Així com, estudiant la seva implementació en altres àmbits formatius. 

5. Generar campanyes i continguts formatius específics, en l'àmbit de l'educa-
ció afectivosexual, per tal de revertir la manca de perspectiva interseccional i 
especialment des d'una perspectiva intercultural entre els joves, i alhora treba-
llar per unes relacions sanes i lliures de violències masclistes. 

6. Instar el govern espanyol, a través del govern de la Generalitat, al traspàs 
definitiu de rodalies per poder gestionar directament el servei i reclamar la 
transferència del dèficit tarifari provocat. Així com, finalitzar durant el 2022 
l'estudi d'ampliar la validesa de la targeta de transport T-jove als usuaris de 
fins a trenta anys perquè s'apliqui el 2023, i continuar impulsant el funciona-
ment progressiu de la T-Mobilitat durant els propers mesos, fins que se n'hagi 
desplegat l'ús definitivament. 

7. Garantir l'accés a la cultura de les persones joves ampliant l'edat d'Escena 
25 fins als 30 anys i creant bonus culturals pels joves amb baix poder adqui-
sitiu perquè puguin accedir a l'oferta cultural. De la mateixa manera, cal apos-
tar per l'existència de nou contingut audiovisual en català per als adolescents 
i joves en els mitjans de comunicació públics i plataformes digitals, sigui ver-
sió original, doblatges o subtítols, exemplars en l'ús del català. 

8. Implementar els darrers programes del Pla de xoc contra l'atur juvenil (dotat 
en 216 milions d'euros) que resten pendents d'execució, i estudiar la viabilitat 
d'elaborar nous programes de polítiques actives d'ocupació per a persones jo-
ves, de suport a persones autònomes i a les petites empreses, per tal d'assegurar 
la continuïtat de la millora de l'ocupabilitat de les persones joves. 

9. Impulsar en el marc del Consell de Relacions Laborals, com a òrgan de 
participació institucional, de diàleg i de concertació social en matèria de rela-
cions laborals, la realització d'un nou estudi d'actualització del salari mínim 
de referència català (SMR), per tal de complir amb la recomanació de la Carta 
Social Europea, per tal de ser traslladat a l'àmbit de la negociació col·lectiva, 
i així avançar en la lluita contra la precarietat juvenil. 

10. Instar al govern espanyol a derogar la Llei Mordassa així com el Decretazo 
digital com a normatives que limiten i coarten el dret a la llibertat d'expressió 
i els drets digitals. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

Mònica Sales de la Cruz Judith Toronjo Nofuentes 
Portaveu del GP JxCat Diputada del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 
D'UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 55493) 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat so-
bre l'emancipació juvenil (tram. 255-00004/13). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Sobre la llengua catalana i la joventut 

La immersió és un dret social i un model pedagògic clau que cal defensar 
perquè és una eina imprescindible per lluitar contra la segregació social per 
raó de llengua i que permet accedir a la llengua del país a tothom. No pot ser 
que l'accés a la llengua depengui del poble o barri on neixis o de les denúncies 
que famílies a títol individual puguin fer. 

De fet el que cal és posar ja els recursos necessaris per enfortir l'escola pública 
i poder desplegar la immersió adequadament (a molts centres no està funcio-
nant) per tal de garantir l'accés i aprenentatge de la llengua a tots els infants 
del país. És un dret bàsic que no pot quedar a la mercè dels jutges i grupuscles 
antiimmersió. 

Les llengües pròpies, el català al Principat i l'occità a l'Aran, són també les 
principals eines de cohesió social i un eix comú entorn del qual s'ha de gesti-
onar la gran diversitat lingüística que presenta ara mateix la societat catalana. 
Cal tenir present que la minorització i reculada del català no s'ha aturat i que 
els atacs contra la llengua arreu dels Països Catalans són creixents i se centren 
sobretot en el sistema educatiu —especialment a les universitats—, el sistema 
judicial i de la funció pública, en el sistema d'intercomunicació cultural i en 
tots els mitjans de comunicació en català (l'espai comunicatiu en català). 

Cal afrontar aquesta situació amb un pla d'intervenció a favor dels drets lin-
güístics que abasti aquests camps i que tingui com a eix fonamental la cohesió 
social i la gestió de la diversitat lingüística. Plantegem també els drets dels 
ciutadans i ciutadanes pel que fa al coneixement i ús de la llengua catalana. 
Cal garantir la seva funció social com a llengua general vehicular de relació 
social, assegurar-ne la transmissió intergeneracional i promoure internacional-
ment la seva presència, divulgació i el prestigi. 

Per això, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Garantir el respecte dels drets lingüístics de les persones sordes i sordcegues 
que utilitzen la llengua de signes catalana (LSC) com a sistema lingüístic propi 
del territori de Catalunya i assignar, per assegurar-ho, un programa pressupos-
tari específic i estable per al desplegament real i efectiu de la Llei de la LSC. 

2. Configurar una plataforma de la cultura dels Països Catalans com a projec-
ció d'una llengua i cultura comunes, que comparteix una regió geogràfica més 
enllà de les fronteres polítiques, per tal d'assolir la presència, la representació 
i el reconeixement internacionals. 
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3. Oferir suport a la creació cultural, artística i literària en català i occità tant 
d'autors dissidents sexe-gènere-afectius com de productes adreçats a les co-
munitats dissidents sexe-gènere-afectives per superar el model de mercantilit-
zació i estereotipació de les relacions dissidents. 

4. Obrir vies de negociació i de cooperació amb la resta de territoris catalans 
per acordar la reciprocitat d'emissions dins l'espai català de comunicació i ga-
rantir l'accés del jovent a tot tipus de continguts en la llengua pròpia, especí-
ficament pensats i fets per gent jove i per a gent jove. 

5. Treballar per una major presència de continguts en llengua catalana en les 
diferents plataformes audiovisuals i recursos educatius del sistema públic, te-
nint en compte el major ús que en fa el jovent i la dificultat actual de trobar-
hi material en català. 

6. Protegir el català al sistema educatiu: 

a) Reconèixer el català com a única llengua vehicular a l'escola i que es ga-
ranteixi la igualtat entre centres. 

b) Redactar un mateix projecte lingüístic per a totes les escoles preservant el 
model d'immersió lingüística, garantint la igualtat entre centres i protegint els 
equips directius i docents dels embats judicials contra l'escola catalana. 

c) Assegurar el català com a llengua vehicular durant totes les etapes educati-
ves, tant en l'àmbit escolar com en l'extraescolar i de lleure. 

d) Augmentar la dotació d'aules d'acollida i de Suport Lingüístic i Social per 
tal d'integrar lingüísticament i oferir una igualtat d'oportunitats real a tot l'a-
lumnat nouvingut. 

e) Reducció de ràtios a l'aula per una millor atenció a l'alumnat. 

f) Invertir en formació i reciclatge dels professionals de l'educació. 

g) Formar el professorat en nocions bàsiques de sociolingüística catalana i 
dotar d'eines pràctiques i de reflexió els docents i claustres per promoure l'ús 
efectiu del català als centres educatius. 

Proposta de resolució 2 

Amb el jovent i no en contra, STOP REPRESSIÓ 

En l'actualitat, moltes persones joves són exposades a la repressió fruit de la 
seva participació en mobilitzacions i organitzacions polítiques, i d'altres sim-
plement per la seva identitat no blanca, estrangeritzada i criminalitzada. 

La desvinculació de les noves generacions respecte de la política és, tanma-
teix, un problema que afecta la salut de tot sistema democràtic, que necessita 
d'un jovent implicat i actiu. 

És per això que esdevé especialment important revisar el paper de la Genera-
litat de Catalunya al voltant de la repressió política d'activistes socials i de 
persones racialitzades com a no blanques. Com és el cas dels protocols de 
vigilància a les escoles i instituts cap al jovent d'ascendència àrab —abans 
conegut com a PRODERAI— que busca indicis de radicalitat islàmica, el que 
reforça la criminalització del jovent àrab-descendent que viu amb l'etiqueta de 
«terrorista» constantment sobrevolant el seu cap, el que reprimeix el seu ple 
desenvolupament i camí cap a l'adultesa en tant que contribueix al discurs de 
criminalització de la immigració que proclama l'extrema dreta. 

Per una banda, l'exercici del dret a la protesta és un valor en una societat en 
procés d'emancipació i cal que els responsables de la seguretat pública estiguin 
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compromesos amb aquesta posició. No pot ser que centenars de joves del nos-
tre país sàpiguen que es troben exposades a possibles vigilàncies de les seves 
comunicacions, a formar part de llistes il·legals elaborades pels cossos polici-
als, en definitiva, a la persecució política pel fet de formar part de moviments 
socials i polítics que qüestionen l'ordre establert, de sortir als carrers a defensar 
drets i propostes per millorar la nostra societat o de tenir corporalitats llegides 
com a perilloses només pel fet de ser no blanques. 

D'altra banda, l'espai públic ha de ser considerat com un espai molt més viu, 
actiu i polititzat, al servei de la ciutadania. I quan diem ciutadania, ens referim 
al conjunt de persones que viuen al nostre país, sense distincions. 

És per això que denunciem especialment les identificacions per perfil ètnic, 
que tot i estar prohibides per llei, són una pràctica recurrent per part dels cos-
sos policials. Segons dades de l'any 2017, per cada persona amb nacionalitat 
espanyola que va ser identificada a Catalunya per part dels Mossos d'Esqua-
dra, se'n van identificar més de 7 amb nacionalitat estrangera. Moltes d'aques-
tes persones són joves, algunes d'elles inclús menors d'edat, que es veuen obli-
gades a conviure i sobreviure amb un sistema policial i institucional que les 
deshumanitza i que esdevé encara més greu per les actituds racistes dels agents 
que se n'ocupen. 

Així doncs, cal que garantim que els carrers són segurs per a totes les joves, 
perquè puguin desenvolupar-hi la seva activitat política o la seva vida quoti-
diana sense por. 

Darrerament, hem vist com s'han fet passes per limitar també la participació 
política del jovent a les universitats, en aquest cas amb l'aprovació de la Llei 
de Convivència Universitària, que és també una forma de repressió que pretén 
desarticular el moviment estudiantil i criminalitzar la seva lluita i els seus me-
canismes de protesta a través d'infondre por a les represàlies. Una llei que 
amenaça amb vulnerar drets tan importants com la llibertat d'expressió, d'as-
sociació i de manifestació, i proposa inclús l'expulsió temporal d'estudiants. 
El que cal, una vegada més, és defensar aquestes joves de la repressió, perquè 
són elles les que defensen el català als centres educatius, les que fan fora l'ex-
trema dreta dels campus universitaris i les que frenen la mercantilització de 
l'educació. 

Cal abordar també el cas de la pena accessòria d'inhabilitació especial per al 
dret de sufragi passiu. Si bé tots els temes esmentats fa ja temps que els de-
nunciem i que procurem treballar-hi en els nostres espais de participació polí-
tica, volem començar a entomar el fet que, en la seva fòbia a la democràcia, 
el sistema legal espanyol imposi la necessitat d'acompanyar les penes de presó 
de menys de 10 anys, per a qualsevol delicte comès, d'almenys una de les 
penes accessòries recollides en l'art. 56 del Codi Penal. 

Aquestes en són tres, entre les quals la inhabilitació especial per al dret de 
sufragi passiu durant el temps de la condemna, és a dir, el dret de ser escollit 
per a un càrrec públic, esdevé la subsidiària o residual, aplicant-se de manera 
generalitzada al comú de les sentències que no observen una vinculació directa 
entre el delicte comès i la professió o càrrec públic que s'ostenta. 

En la repressió a les manifestacions, les acusacions de la fiscalia espanyola, i 
també les que protagonitza la Generalitat de Catalunya, porten sistemàtica-
ment aparellades, a les peticions de penes principals (desordres públics, 
atemptat contra l'autoritat, danys i lesions), les penes accessòries de la inhabi-
litació especial per al dret de sufragi passiu. S'esdevé, per tant, una doble re-
pressió al dret de manifestació: pel processament i possible condemna, i per 
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la impossibilitat d'esdevenir actor de la vida pública i política com a càrrec 
públic. 

Així doncs, tenint en compte que el jovent pateix gran part d'aquestes acusa-
cions per participar en mobilitzacions, la imposició d'aquestes penes accessò-
ries suposa un acarnissament contra el dret d'aquestes manifestants, aquestes 
joves actives en la vida política per lògica, per privar-les d'aquest mecanisme 
de participació política institucional. Tot això mentre el discurs oficial i de-
fensor de l'status quo critica la participació política de la ciutadania per aque-
lles vies que no siguin la del sufragi i la institucional en un sentit ampli per a 
mirar de canviar aquelles lleis que no agraden. 

Per tot això el Parlament de Catalunya insta del Govern de la Generalitat a: 

1. Retirar les acusacions de la Generalitat de Catalunya en els procediments 
contra dissidents polítiques i activistes socials, una gran part d'elles joves, que 
es troben encausades penalment per la seva intervenció en vagues, accions de 
protesta i manifestacions, atesa la presència de l'acusació pública en aquestes 
causes. 

2. Promoure una auditoria pública des del Parlament de la Divisió d'Informa-
ció dels Mossos d'Esquadra al Complex Central d'Egara (Comissaria General 
dels Mossos d'Esquadra) per poder avaluar-ne el funcionament i quina perse-
cució política il·legal ha dut a terme des de la seva creació. 

3. Treballar per a l'eliminació de qualsevol sistema de vigilància indiscrimi-
nada de les comunicacions, per garantir la privacitat de les persones. 

4. Crear un Observatori de Control i Garantia dels Drets Humans dels cossos 
policials a Catalunya, que assumeixi les funcions de control, denúncia i trans-
parència en relació a les vulneracions de Drets Humans perpetrades pels cos-
sos de seguretat. 

5. Aturar la pràctica sistèmica d'identificacions per perfil ètnic per part dels 
cossos policials, que afecta sovint persones joves, en molts casos inclús me-
nors d'edat. 

6. Eliminar immediatament el programa PRODERAI i similars. 

7. Implementar a tot el país el sistema Estratègies d'Identificació Policial Efec-
tiva (STEPPS per les seves sigles en anglès) que es va aplicar a Catalunya, 
durant l'any 2007 i 2008 mitjançant una prova pilot en el marc d'un projecte 
europeu a la ciutat de Girona. Aquesta experiència va permetre, per primer 
cop, l'obtenció de dades reals que mostraven que, efectivament, les persones 
racialitzades i específicament el col·lectiu d'aparença nord-africana patien més 
identificacions, amb una taxa d'encert molt baixa. 

8. Aplicar de forma immediata les Mesures efectives de prevenció, control i 
erradicació de les actuacions policials de caràcter racista expressades per l'O-
ficina de Drets Civils i Polítics en el seu informe «Propostes per unes identi-
ficacions policials no discriminatòries». 

9. Treballar per la reforma del Codi Penal per tal de desregular la necessària im-
posició de la pena accessòria d'inhabilitació especial del dret de sufragi passiu: 

a) Regular l'obligació que la fiscalia i els jutjats i tribunals comuniquin a la 
Generalitat tota petició i condemna contra persones que, havent-ho estat per 
causa o en relació a una manifestació, de la pena accessòria d'inhabilitació 
especial del dret de sufragi passiu. 

b) Elaborar un llistat, sota les condicions lògiques i legals de la protecció de 
dades de caràcter personal, d'aquelles persones joves, condemnades amb la 
pena accessòria d'inhabilitació de sufragi passiu. 
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c) Adreçar-se a aquestes persones per tal d'oferir-los una guia que caldrà ela-
borar, on s'exposin diferents vies alternatives de participació política a fi i 
efecte d'esperonar el jovent a no defallir en la seva determinació d'implicar-se 
en la vida política del país. 

d) Comunicar a aquestes persones el moment exacte en què decau, per com-
plerta, la condemna accessòria i, arribat aquest moment, comunicar a les ma-
teixes, a mode de recordatori, que ja poden tornar a exercir el seu dret de su-
fragi passiu. 

Proposta de resolució 3 

Model industrial i turístic 

Estem davant d'una deriva dels últims governs del país que aposten sense com-
plexes per un model econòmic de massificació turística i especulació. 

Aquest model genera treball precari, mal pagat i temporal amb ofertes laborals 
limitades i molt centrades en el turisme amb feines estacionals i mal pagades 
en hotels, restaurants i grans complexes d'oci com pistes d'esquí o parcs d'a-
traccions amb preus d'accés desmesurats que no son accessibles per la majoria 
de veïnes dels municipis a on estan ubicats si no es per treballar-hi. 

Aquest model contribueix a la pujada del cost de la vida (especialment amb 
l'habitatge en primera residència) i la destrucció del territori. 

Aquest model comporta dificultats d'accés a l'habitatge (primera residència): 
les segones residències i els pisos turístics marquen el preu dels lloguers i di-
ficulten l'accés a l'habitatge permanent de les nostres joves a les comarques 
afectades pels monocultius turístics que fan que aquestes comarques siguin 
totalment dependents d'un sector fluctuant i inestable. 

Les conseqüències d'aquest model econòmic basat en la precarietat i la tem-
poralitat extremes provoca èxode rural, envelliment de la població, territoris 
relegats a ser el lleure de la ciutat, , consum massiu de recursos (aigua, ener-
gia…) i producció de residus i una economia fragmentada i sense oportunitats 
reals que centra les inversions en les necessitats dels «turistes» i no de les 
veïnes. 

Amb una desinversió en serveis públics com la que pateix el país, aquest mo-
del econòmic apuntala la manca de serveis públics (sanitat, educació, trans-
port...) i s'allunya d'inversions realment necessàries i útils que permetin viure 
a certes zones del país, el que acaba resultant en una despoblació i depressió 
econòmica crònica. 

Els JJOO d'hivern representen perfectament l'aposta d'aquest govern per l'a-
profundiment en aquest model socioeconòmic i territorial, en aquest cas del 
Pirineu, basat en l'especulació i el monocultiu del turisme vinculat a la neu. 
Just en un context de canvi climàtic basar la recuperació econòmica en la mas-
sificació turística és un greu error estratègic i una inversió amb un retorn clara-
ment negatiu a mig i llarg termini. 

Les apostes pels macroprojectes com el Hardrock, l'Aeroport, els JJOO, el 
Circuit de Catalunya, la Copa Amèrica o les PDU-Xemeneies no són més que 
el reflex d'un Govern que aposta per posar per davant els interessos econòmics 
del seu present, i no la construcció d'un futur possible, en un territori viu, amb 
unes feines dignes per al jovent del país. 
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I és que son molt evidents les contradiccions del model industrial i turístic 
imposat i la necessitat urgent d'apostar per un nou model allunyat del mono-
cultiu i els projectes macro. 

La terciarització i turistització de l'economia dels Països Catalans són més 
precarietat i temporalitat per a les treballadores, desmantellament del teixit 
productiu, més pobresa generalitzada i beneficis econòmics per a unes elits. 
La majoria del PIB dels Països Catalans se sustenta en el sector turístic, una 
posició forçada pel model econòmic imposat per la Unió Europea, basat en el 
sector serveis i, especialment, en el model turístic massificat. 

Els efectes socials i econòmics de la pandèmia colpegen les classes populars, 
aguditzant la situació de precarietat de la vida. Una situació que s'accentua 
encara més en creuar-se amb el gènere, la raça, la situació administrativa i/o 
l'edat. 

Perquè per al jovent, la generació de les dues crisis, la situació les deixa sot-
meses a un present de misèria, a la incertesa de que qualsevol expectativa d'un 
futur millori la precarietat en totes les esferes de la vida. Unes condicions de 
vida que fan gairebé impossible l'emancipació juvenil o l'accés a l'habitatge a 
través del mercat. 

A més, l'actual model de concentració de població en ciutats, que ha generat, 
alhora, centres de consum i poder, ha esdevingut social i ambientalment in-
sostenible. 

Reivindiquem les comunitats rurals com a espais de cooperació vers els am-
bients individualistes generats per la vida a les ciutats. Aquest model indivi-
dualista respon a un modus vivendi proposat per un sistema econòmic que ha 
promogut la producció per davant de la vida. 

Per tornar a posar la al centre ens cal que la vida comunitària sigui el model, i 
els pobles tenim un bagatge que ens dona avantatge en aquesta transició. Cal 
eliminar de l'imaginari popular el marc mental que atribueix a les societats de 
poble un endarreriment i un primitivisme implícits per l'emplaçament geogrà-
fic que tenen. 

Reivindiquem aquest model de vida com el futur per assolir societats inclusi-
ves, on la vida sigui l'epicentre de totes les polítiques mentre les institucions 
autonòmiques i el govern espanyol, lluny de plantejar canvis en el model, han 
tancat files amb els sectors turístics. 

El capitalisme és crisi i no és vàlid per garantir unes vides dignes per la classe 
treballadora. El model turístic dominant als Països Catalans és el model eco-
nòmic imposat per les estructures capitalistes globals i ara és més necessari 
que mai canviar-lo radicalment. 

Cal capgirar el model industrial i de turisme i les primeres mesures urgents 
han de passar per expropiacions i plans de reconversió de la indústria turística, 
per desplegar les energies renovables per tractar la transició energètica, per 
canviar els hàbits de consum diaris per adequar-los a la reducció d'emissions, 
i per millorar l'agricultura i ramaderia per adaptar-les a la imminent emergèn-
cia climàtica. 
Per això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Derogar la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de las àrees de promoció eco-
nòmica urbana per recuperar la funció social de l'espai públic. El model turís-
tic massificat privatitza l'espai públic. L'urbanisme de les ciutats i l'organitza-
ció dels espais públics han de recuperar la seva funció social. Les imatges del 
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veïnat que tot l'any viuen la saturació turística, recuperant places i carrers des-
prés de la pandèmia, van demostrar i demostren que un altre model de ciutats 
és possible. 

2. Modificar la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el De-
cret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya per limitar territorialment 
l'activitat empresarial turística. Contra la precarietat i la temporalitat del tu-
risme, repartiment del treball. El model turístic només beneficia uns pocs, que 
exploten la majoria i generen una ocupació precària i estacional. Treballem 
menys, treballem totes. Produïm el necessari, redistribuïm-ho tot. 

3. Rescatem les persones, no el sector turístic. Els gremis d'hotelers i les grans 
empreses turístiques reclamen prestacions, baixada d'impostos i polítiques per 
incentivar el turisme. Cap canvi en el model turístic pot passar per la compli-
citat amb la patronal; les mesures urgents han de passar necessàriament per 
expropiacions i plans de reconversió de la indústria turística. 

4. Millorar l'agricultura i ramaderia per adaptar-les a la imminent emergència 
climàtica iniciant una reforma agrària basada en la descentralització de la pro-
ducció i la distribució que: 

a) Reforci el suport eficaç a les pràctiques agrícoles basades en processos 
agroecològics, la biodiversitat i els coneixements locals, i que parteixi del 
principi de la funció social de la terra. 

b) Impulsi i afavoreixi el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori 
i amb pràctiques sostenibles a nivell ecològic i social, que donin especialment 
suport a la pagesia que desenvolupa l'activitat en determinats territoris en re-
trocés demogràfic i que fomentin l'accés del jovent a la terra. 

c) Creï un banc de terres per facilitar el treball de la terra a les zones no urbanes 
del país al jovent que decideixi dedicar-s'hi. El monocultiu turístic és contra-
dictori al desenvolupament rural, a part de tenir un impacte mediambiental 
insostenible i promoure l'especulació amb el territori. El banc de terres ha de 
ser una primera acció d'un seguit d'accions de promoció i suport encaminades 
a canviar el model agrari cap un model agrosostenible econòmicament, social, 
cultural i ecològic. 

5. Desplegament real i ràpid de la fibra òptica a tots els pobles de Catalunya. 
La crisi sanitària esdevinguda el 2020 per la COVID19 ha accelerat el canvi 
de paradigma en el treball, donant pas a una generalització del teletreball. Per 
tal de dur a terme aquest canvi ha calgut una connectivitat que no a tots els 
pobles hi és disponible. 

6. Reformular el teixit productiu als pobles aprofitant la crisi que pateix aquest 
sistema. Veure en la transició energètica, la sobirania alimentària o les noves 
professions finestres d'oportunitat per generar treball de qualitat al món rural, 
a través de models productius distribuïts i participats. Cal una diversificació, 
tant dels centres de treball com de les activitats econòmiques a dur a terme als 
nostres pobles. 

7. Desplegar les energies renovables per tractar la transició energètica, apos-
tant per un model d'energia quilòmetre zero, que promogui les comunitats 
energètiques locals. És a dir, impulsar un nou model energètic amb l'objectiu 
100% renovable, plenament descarbonitzat, distribuït i democràtic, lliure del 
domini de l'oligopoli i socialment just. Aquest model ens ha de permetre subs-
tituir els combustibles fòssils, tancar les centrals nuclears, reduir i electrificar 
la demanda d'energia: de la mobilitat, dels processos industrials i de les llars. 

8. Apostar i fomentar la mobilitat sostenible per reduir les emissions a partir 
de polítiques que millorin la qualitat del transport públic i permetin un canvi 
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d'hàbits de forma col·lectiva. L'aposta per una mobilitat sostenible és clau en 
la lluita contra el canvi climàtic però convé que l'administració garanteixi l'ac-
cés a un transport públic de qualitat i sostenible especialment per als joves que 
no tenen ni tan sols altres opcions de mobilitat. En aquest sentit, cal desenvo-
lupar: 

a) Una xarxa ferroviària principal i descentralitzada que relligui el territori, 
especialment les capitals de comarques, que garanteixin la igualtat i l'equilibri 
territorial. 

b) una xarxa secundària d'autobusos que capil·laritzi el territori, poble a poble, 
connectant amb la xarxa ferroviària però també per garantir la connexió en 
transport públic de tots els sectors dels pobles i ciutats, principalment amb els 
centres de treball, zones industrials i comercials, amb les residencials. 

Proposta de resolució 4 

Malestar juvenil, una precarietat vivencial 

Algú podria preguntar-se perquè parlem de malestar juvenil o perquè aquest 
adjectiu de juvenil és afegit? La nostra resposta és que hi ha determinades 
dinàmiques socials del capitalisme que afecten específicament al jovent i es 
troben estretament relacionades amb les causes d'un malestar compartit. Pro-
gressivament, les eines i els drets que tenim com a classe han estat sotmesos 
a dinàmiques d'espoli i despossessió cada vegada majors on s'ha legitimat el 
creixement econòmic o la suposada reconversió industrial i verda (beneficis 
per als de sempre) per davant de les condicions d'aquelles que des d'abans de 
la crisi ja compartien les dinàmiques de precarització i d'entrada i sortida cada 
cop en terminis més curts (s'acaba el contracte, ens fan fora o treballem per 
hores) del mercat laboral, les joves. 

Explotació i temporalitat 

La temporalitat com a precarietat indefinida a l'Estat Espanyol ha estat incen-
tivada des de mitjans dels anys 80 sota el paradigma de la flexibilitat, fent 
passar els drets dels treballadors i les dificultats per l'acomiadament com les 
causes que impedeixen el creixement econòmic i l'acumulació capitalista. Les 
generacions joves són el relat biogràfic de l'accés des de la temporalitat, els 
contractes de formació, les pràctiques no remunerades i la suposada prioritza-
ció de la creació d'ocupació en detriment dels drets de les treballadores. 

Se'ls categoritza com "aturats" com si estiguessin a casa esperant sense fer res 
i se'ls culpabilitza, quan els únics interessats en tenir joves a l'"atur" disposa-
des a vendre la seva força de treball per sous de misèria són les mateixes em-
preses i els grans capitals. 

Per nosaltres això té un nom: inseguretat laboral i lluita de classes, i aquesta 
no és fruit d'una legislació o l'altra, sinó d'un atac frontal per part de la burgesia 
on les històriques formes de legitimació social (drets laborals, sanitat, educa-
ció i jubilació) que havien preponderat a l'estat del benestar o altres formes de 
protecció social són desmantellades, mentre l'acumulació de capital i la seva 
riquesa segueix augmentant exponencialment. No és casual que només en 
períodes de crisis trobem com treuen el cap la patronal i l'IBEX 35 per dir el 
que s'ha de fer quan es posa en dubte les bases de la seva posició econòmica. 
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Emancipació i habitatge 

Fa anys que veiem com els preus del lloguer pugen sense parar, mentre les 
joves que tenen accés al mercat laboral segueixen en un cicle permanent de 
temporalitat, treball sense contracte i degradació permanent de les seves con-
dicions laborals. I mentre les que ni tan sols poden accedir perquè veuen negat 
d'accés a les condicions bàsiques de vida digna per una llei d'estrangeria que 
les condemna a ser ciutadanes de segona —en els millors dels casos— perquè 
les fa heretar els processos migratoris que van iniciar les seves famílies. 

Per tant, l'emancipació juvenil esdevé una etapa que cada cop s'ajorna més 
dins l'ordre que tenim de perspectives vitals, si poden, i quan ho fan veuen 
com han de destinar més de la meitat del seu sou a emancipar-se. 

Hem de tenir clar que dins el capitalisme les constructores i el crèdit dels in-
versos i els bancs tenen la necessitat permanent de revalorar el capital que 
tenen o, dit d'una altra manera menys precisa, la seva fortuna. En moments de 
crisi veiem com s'atura la roda que ho fa funcionar i és especialment palpable 
als Països Catalans com aquests s'han dirigit a buscar refugi en la compra dels 
milers de pisos buits existents. Contraient així l'oferta de pisos de lloguer i 
especulant amb aquests mateixos. Hi haurà qui cregui que això és un excés del 
mercat, però nosaltres tenim clar que mentre l'habitatge sigui una mercaderia 
la dinàmica dels pròxims anys no farà més que accentuar aquesta dinàmica 
d'amassament monopolista per part dels fons voltors i els grans propietaris de 
pisos. 

Què està passant? 

Vivint sota el paraigua estatal d'una de les menors inversions en despesa social 
només les fortes xarxes informals de suport existents han permès posar un 
mínim fre a les desigualtats que trobem avui en dia. Sense aquesta dinàmica 
social avui ens veuríem en una situació molt pitjor arreu dels Països Catalans. 

L'exemple més recent fou la pandèmia, vam veure com aquests fets suposada-
ment excepcionals van posar sobre la taula la forma més intensa de responsa-
bilització de les cures i la reproducció de la vida en les llars i en les formes de 
solidaritat veïnal. Les joves, per voluntat o necessitat, tingueren clar que des 
del primer dia el que no podien era quedar-se a casa i havien de donar resposta 
a problemes que en cap cas podrien ser compresos sense la col·lectivitat. Les 
xarxes de suport mutu, les repartides d'aliments, els ajuts entre veïnes foren la 
història paral·lela d'aquelles que mai han tingut un altaveu per explicar-se. 

Avui en dia, el cost dels combustibles, els subministraments, el preu dels ali-
ments bàsics... ens diuen que té a veure només amb la guerra que hi ha a Ucra-
ïna i que res té a veure això amb què sobtadament hi hagi uns pocs que ja pot 
passar una pandèmia o 5 crisis econòmiques que sembla que no els hi afecten 
les crisis. Hem de tenir clar que les crisis són moments que intensifiquen els 
seus guanys fruit de la precarització i l'extensió de la misèria entre la classe 
treballadora, tot i haver après que aquesta s'ha d'anar donant gradualment per 
evitar els esclats socials. 

Hi haurà qui cregui que s'han fet algunes passes endavant com que se'ns retirin 
20 cèntims al preu del litre de la gasolina, se'ns rebaixin alguns impostos en el 
preu de la llum, se'ns doni un subsidi que afecta un percentatge ínfim de joves 
per pagar el lloguer... i se'ns continua venent fum davant la incapacitat i la 
manca de voluntat de tocar allò que realment importa. Qui posseeix els mitjans 
que determinen la vida i les condicions en què vivim i qui té la propietat i la 
riquesa acumulada. Enmig de l'emergència climàtica que ens ve a sobre, l'auge 
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de feixismes arreu del continent europeu i els canvis demogràfics que es donen 
a Europa amb poblacions cada cop més envellides són les joves les primeres 
que voldran disciplinar i adequar a les dinàmiques del capital. 

Salaris més baixos, pitjors condicions laborals, incertesa en el manteniment 
de la feina i menys proteccions socials fan que les joves es trobin ara mateix 
completament aïllades i a la deriva, frustrades i sense expectatives de futur. 
Aquesta falsa sensació de llibertat de poder viatjar de tant en tant o sortir a 
sopar fora els fa més vulnerables als interessos de qui ens paga el salari, ja que 
no poden decidir mai sobre el que determina les seves condicions econòmi-
ques, se'ls ven fer-se falsos autònoms o treballar per "feinetes" o hores com 
una oportunitat per excepcionalment tenir estones lliures, però que els porta 
sense fre a l'enduriment de la precarietat. 

No podem continuar buscant respostes individuals que ens permetin estar mi-
llor quan el problema d'arrel és sistèmic. Només prenent consciència de voler-
ho tot i de les causes de la situació en què ens trobem podrem articular una 
capacitat col·lectiva que posi el focus en el no acceptar les engrunes que ens 
ofereixin. Només una alternativa en clau socialista i feminista que comprengui 
la necessitat de trencar amb el búnquer més gran dels interessos de la burgesia 
i les classes dominants, el règim del 78 i l'Estat Espanyol, podrà obrir una 
escletxa per transformar la realitat i fer efectiva la presa de poder per part de 
la classe treballadora als Països Catalans. 

Per això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Incrementar el parc d'habitatge públic juvenil: 

a) Expropiació forçosa per causa d'interès social per incrementar el parc públic 
dels habitatges quan es donin els supòsits previstos a la Llei 1/2022, del 3 de 
març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per 
a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. 

b) Destinar el 10% d'aquest parc d'habitatge públic juvenil als itineraris d'e-
mancipació dels i les joves extutelats/des per la Generalitat 

c) Programar i aterrar la proclama del govern de què el 25% de tota nova cons-
trucció de pisos es destini a menors de 29 anys 

2. Facilitar i acompanyar l'accés a l'habitatge de primera residència: 

a) Acompanyar al jovent que decideixi llogar un habitatge eliminant la fiança 
i les exigències d'aval econòmic i assumint aquest aval des de la Generalitat 
tot fent una aposta clara per l'emancipació juvenil a través de l'Agència de 
l'Habitatge. 

b) Diagnosticar l'oferta i la demanda d'habitatge a l'entorn rural perquè el jo-
vent dels pobles no es vegi obligat a canviar de població i desplegar un pro-
grama de suport a la rehabilitació d'habitatges, especialment als municipis poc 
densos, mal anomenats "pobles petits", a on la problemàtica de l'habitatge no 
se soluciona amb nova construcció. 

c) Garantir al jovent llum, aigua i gas —com a subministraments bàsics— 
independentment del règim d'ocupació de l'habitatge. 

3. Garantir l'accés a les condicions de vida digna a través de l'empadronament 
de totes les persones, especialment les joves, a tots els municipis de Catalunya 
com a porta d'accés als drets bàsics de salut, educació i habitatge. 

4. Emetre una directriu clara des de la DGAIA per garantir que el personal 
tècnic dels centres de menors acompanyi els i les joves extutelades que surten 
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dels centres de menors als 18 anys en les tramitacions administratives que ga-
ranteixen els mínims per al desenvolupament de la seva autonomia en condi-
cions dignes cap a l'edat adulta. 

5. Incorporar a les polítiques juvenils l'acompanyament a la vida independent 
de les joves amb condicions de dependència prioritzant l'accessibilitat funci-
onal, sensorial i intel·lectual a totes les activitats ciutadanes i elements de l'es-
pai públic. Amb mesures concretes com: les assistents personals, els itineraris 
formatius inclusius, les apostes culturals amb LSC, espais públics adaptats o 
festes culturals inclusives i respectuoses amb les sensibilitats auditives. 

6. Exigir al Govern de l'estat pujar els impostos a les corporacions elèctriques 
així com la regulació dels preus del mercat elèctric. 

7. Avançar en el desenvolupament de l'empresa energètica pública catalana i 
recuperar la tinença pública de les centrals hidroelèctriques per posar-les al 
servei de la ciutadania i dels consistoris. En la línia que estan treballant els 
Ajuntaments de Sant Quirze de Besora, Vall Fosca i Vallbona d'Anoia. 

8. Iniciar un estudi de les deficiències en les connexions territorials de trans-
port públic competència de la Generalitat, les rutes i les freqüències de pas 
amb l'objectiu de modificar les línies i connexions necessàries per garantir que 
els i les joves que viuen arreu del territori puguin accedir a serveis educatius, 
de salut, laborals i culturals sense limitacions de mobilitat. 

9. Programar la implementació de la gratuïtat de l'accés a la universitat per 
garantir l'accés universal a la formació superior. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 

Eulàlia Reguant i Cura Basha Changue Canalejo 
Portaveu del GP CUP-NCG Diputada del GP CUP-NCG 

 


