
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ APROVADES DEL DEBAT 
SOBRE L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 

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 

emancipación. 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 pre-

cios 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 

conseguir 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 mater-

nidad. La dinámica de la sociedad actual impide, en muchos casos, que las 

parejas jóvenes puedan tener hijos, obligándolas a posponerlo por problemas 

económicos y de conciliación familiar. 

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

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 pue-

den emanciparse por razones económicas y hacer frente a la infradotación 

del parque de vivienda pública existente en Cataluña. 

2. Implementar las medidas necesarias para empezar a aplicar de manera 

inmediata el «Bono Joven» en Cataluña como herramienta de ayuda en la 

adquisición de arrendamientos para personas jóvenes, garantizando la agili-

dad de los trámites para asegurar la retroactividad de la ayuda desde el 1 de 

enero de 2022. 



2 

3. Implementar los medios necesarios tanto humanos como informáticos en 

la web de Habitatge de la Generalitat y sus oficinas físicas para evitar colap-

sos en ambas, como sucedió con la avalancha de peticiones de ayudas a au-

tónomos 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 

económica que se lo impida. 

5. Fomentar medidas de soporte y conciliación destinadas a atender las ne-

cesidades específicas de todos los modelos de familia, incluyendo las que 

puedan estar más expuestas a situaciones de vulnerabilidad como las famili-

as monoparentales, familias con progenitores jóvenes, LGTBI o familias 

numerosas. 

6. Promover incentivos fiscales para las empresas rurales para la contrataci-

ón de jóvenes del territorio donde esté ubicada la empresa. 

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

les. 

8. Promover una formación profesional que colabore con las empresas rura-

les y que permita a los jóvenes tener una buena visión de este mundo y un 

conocimiento de las actividades rurales. 

9. Promover ayudas e incentivos para facilitar el acceso de los jóvenes a la 

vivienda en zonas rurales. 
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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 aug-

mentat notòriament els darrers anys. Maltractament, bullying i altres violèn-

cies 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 vulne-

rables. 

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

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 mino-

ria d'edat puguin mantenir-la un cop compleixin els 18 anys i fins que els 

professionals sanitaris ho entenguin necessari, sent aquesta atenció sanitària 

especialitzada per a joves adults estesa fins a, com a mínim, els 25 anys. 
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3. Impulsar una auditoria externa de la Direcció General d'Atenció a la In-

fància i l'Adolescència (DGAIA) per tal de millorar els processos de protec-

ció 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 vícti-

mes de violència sexual, coordinant tots els departaments que intervindran 

en l'atenció al menor sota un mateix sostre, en un entorn amable per als me-

nors i amb professionals especialitzats, per tal d'evitar desplaçaments del 

menor i la repetició i possible revictimització de la víctima. 

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 víc-

times de violències, inclús en la vida adulta. 

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 su-

port 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 pro-

grama de Garantia Juvenil) en coordinació amb el conjunt de centres educa-

tius i centres amb usuaris joves, per impulsar la inserció laboral amb l'objec-

tiu d'incorporar 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 promou-

re la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 

L'augment del teletreball ha posat de manifest la necessitat d'una nova regu-

lació 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. 
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9. Crear un pla de foment de l'emprenedoria jove que inclogui línies especí-

fiques de finançament, acompanyament professional i formació durant els 

primers anys des de la creació dels nous projectes, per contribuir a que si-

guin 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 

sector, per intentar pal·liar les conseqüències de les darreres pujades de tipus 

d'interès i les restriccions d'accés al crèdit per part del sector financer. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar un servei de suport psicològic a tot el territori per a persones 

d'entre 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 

alimentària i dels recursos existents per elaborar l'estratègia que doni respos-

ta ràpida i eficient, a les necessitats de tractament psicoterapèutic, de les 

persones afectades per l'anorèxia i la bulímia en els temps i intensitat ade-

quats a la prescripció clínica. 

3. Impulsar la coordinació entre els Centres de Salut Mental Infantils i Juve-

nils (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 

espais i recursos específics a aquest col·lectiu i no haver de tractar sistemàti-

cament a les joves amb les mateixes eines que els adults, quan les casuísti-

ques 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 

emocional. 

6. Reforçar l'oferta de formació i acompanyament al professorat i a professi-

onals d'atenció a la infància i l'adolescència per dotar d'eines per abordar i 

identificar 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 redu-

ir 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. 
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9. Reforçar la col·laboració amb els ens locals per garantir la continuïtat i 

actualització 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 co-

ordinades. 

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 

perquè 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 tra-

vés 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. 

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 

audiovisual de producció catalana i facilitar la subtitulació de les obres audi-

ovisuals 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 sis-

tema educatiu, per tal de garantir la qualitat de la formació, incloent la capa-

citació 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, 

eliminant les taxes i, mentrestant, garantir el sistema de beques pels estudis i 

ajuts per la mobilitat. 

 



6 

Una educació universal, pública, de qualitat, laica, en català i no segregadora 

és clau per un bon sistema educatiu, per desenvolupar una opinió pública 

crítica i plural, un bon funcionament de la democràcia i la participació políti-

ca 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.   

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 Pro-

fessional 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’acompanyar les expectatives i les necessitats de qualificació professional 

de la ciutadania al llarg de la vida, lligant-ho a l’Agenda 2030 i incorporant 

la perspectiva 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’ordenació 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 representati-

ves de Catalunya en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT i la 

participació del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalu-

nya. 

4. Augmentar en un 30% les places i consolidar l’oferta de formació professi-

onal 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 territo-

rials, 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 ense-

nyaments 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 
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prematurs, i que afavoreixin un retorn al sistema educatiu o l’inici d’una inser-

ció laboral de qualitat. 

6. Desplegar el procés i les actuacions per l’orientació acadèmica i professi-

onal a l’etapa de la secundària obligatòria i al batxillerat,  i amb actuacions a 

primària, per detectar expectatives de formació, evidenciar professions invi-

sibilitzades, 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 promoció 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 

seu futur professional amb mesures com l’FP Dual, la transferència de co-

neixement o la formació en entorn laboral, el foment de les vocacions pro-

fessionals, els programes de formació amb compromís de contractació, i la 

planificació 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 

professionals. 

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 

diversitat cultural. Després d'anys de crisis econòmiques i símptomes d'esgo-

tament, 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 horit-

zons. 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 autonomia pròpia, entenent la nova realitat i formes de consumir cultu-

ra. 

1. Desplegar el programa «WelcomBIB» a les biblioteques públiques de 

Catalunya per tal de contribuir a l'acollida de joves en situació de vulnerabi-

litat i aconseguir que aquests centres esdevinguin espais de benvinguda i 

porta d'accés 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 
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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 contin-

guts en llengua catalana a les xarxes socials, amb l'objectiu d'incrementar la 

qualitat 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 

Nacional estratègic de l'audiovisual i el videojoc, que impulsi un Hub audio-

visual 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 

apropar els i les joves al patrimoni cultural català mitjançant activitats espe-

cífiques 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 adquisi-

tiu 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 

programa «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 sec-

tors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la po-

blació jove i allà on té una presència minoritària. 

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 ne-

cessitats 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. 
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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 

interdepartamental de les polítiques de joventut per tal potenciar la transver-

salitat de les polítiques de joventut. 

d. Establir un mecanisme que permeti identificar pressupostàriament les 

partides destinades a actuacions en matèria de joventut dins el Pressupost del 

Govern. 

4. Crear un nou sistema de comunicació responsiu dirigit a infants, adoles-

cents 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 

transformació digital de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil. 

5. Reconèixer el lleure educatiu com un dret, garantint la universalitat en 

l'accés 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 disca-

pacitat 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 comunita-

ris, 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 necessi-

tats del col·lectiu adolescent com a conseqüència de l'impacte de la pandè-

mia. Aquest pla ha d'abordar àmbits com la salut mental, l'educació afectivo-

sexual, el reconeixement de la diversitat LGBTI+, la cultura, l'esport, i el 

lleure, l'accés a les noves tecnologies, l'abordatge de les violències masclis-

tes i la prevenció de situacions de vulnerabilitat i discriminació, la participa-

ció política, entre altres. 

7. Crear nous instruments, circuits i eines, a través de la Taula per a la inclu-

sió de Joves en situació de vulnerabilitat, per tal que aquest col·lectiu pugui 

transitar 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 

afavoreixi l'emancipació i la participació juvenil i contribueixi a la integra-

ció, la cohesió social i la construcció d'identitat i ciutadania. Així com, se-

guir desplegant el Carnet Jove local arreu del territori. 

9. Desenvolupar una estratègia per fomentar la participació directa de les 

persones 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. 
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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 

universitària 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 ne-

cessitats del jovent, fomentant la seva participació. 

3. Desenvolupar els mecanismes i eines d'interacció entre els estudiants i 

futurs estudiants i les administracions responsables de la política università-

ria 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 Coneixe-

ment i la modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya, aprova-

da recentment, i fer una proposta que reculli una important disminució dels 

mateixos 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 

habilitants 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 estudiants que es troben en una situació de vulnerabilitat mitjançant la 

implementació progressiva d'un sistema de beques salari. 

6. Continuar enfortint el programa de Doctorats Industrials amb l'objectiu 

d'incrementar el nombre de places ofertes, buscar-ne la internacionalització i 

continuar millorant el percentatge de doctorats industrials que acaben esde-

venint 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 

catalanes. 

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 con-

sens 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 

vocacions STEAM (ciències, tecnologia, enginyeries, arts i matemàtiques) 

entre les dones joves, per tal de reduir la bretxa de gènere. 
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L'emergència sanitària viscuda, acompanyada de greus conseqüències soci-

als 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 inten-

sificació 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 preca-

rietat estructural, la resposta de les institucions catalanes ha de ser clara, 

contundent i integral. 

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: soci-

al, feminista, verda i democràtica. Però aquestes s'han de fer, sobretot, po-

sant les persones joves al centre. És a dir, han de ser polítiques definides per 

les pròpies persones joves. Davant d'un estat espanyol que no ofereix res a 

les generacions 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: 

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 reali-

tat 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 neces-

saris per a garantir el retorn i assentament de les persones joves al medi ru-

ral, i que hi puguin desenvolupar el seu projecte professional i vital. Aquest 

marc d'actuació hauria de permetre ampliar els recursos d'orientació profes-

sional 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 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 facilitin tancar la cadena del producte. El conjunt de mesu-

res han de permetre reactivar les comarques en procés de repoblament. 
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4. Impulsar l'assemblea ciutadana pel clima de forma territorialitzada amb 

protagonisme de l'associacionisme juvenil, per tal de participar tant a la 

conscienciació en aspectes com la promoció del consum de proximitat i eco-

lògic com al disseny de campanyes institucionals i polítiques públiques pre-

ventives, 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 

prevenció i conscienciació davant la publicitat que contingui patrons estètics, 

relacionals i d'assignació de rols o estereotips de gènere als locals d'oci, mit-

jans de comunicació i qualsevol altre establiment o local que pugui fomen-

tar-les. 

6. Elaborar un protocol de prevenció d'odi i discriminació en l'àmbit de la 

seguretat privada, per tal de prevenir violències masclistes, LGBTIfòbiques, 

racistes i qualsevol altra violència basada en qualsevol forma de discrimina-

ció 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 nor-

matius necessaris per establir l'obligatorietat d'adoptar-lo. Continuar promo-

vent i millorant 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 treballs 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 coneixe-

ment sobre la memòria antifeixista, els crims comesos pel franquisme, els 

drets humans, la cultura de la pau fent especial incidència a les dones com-

batents 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 

complir els protocols d'actuació dels Mossos d'Esquadra per garantir una 

policia democràtica i exemplar que eviti sancionar l'exercici no violent de 

drets democràtics, i alhora exigir a l'Estat la derogació de la llei mordassa. 
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Les dificultats que pateix el jovent de Catalunya per a l'emancipació es ve-

uen greument afectades per les dues darreres crisis estructurals, recentment 

viscudes. 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 trimestre 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 habi-

tatge 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 políti-

ques integrals d'accés 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 enfo-

cades als joves per tal que es puguin facilitar els tràmits vinculats a l'emanci-

pació, des de les oficines de joventut del territori. 

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 
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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 al-

ternatius d'accés i tinença de l'habitatge, com la Masoveria Urbana o l'habi-

tatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, segons les singularitats territorials 

socioeconòmiques. 

7. Contemplar els nous models d'habitatge com a una oportunitat per comba-

tre el despoblament rural, juntament amb el foment de l'HPO i canvis norma-

tius i legislatius per fer aflorar habitatge buit de les zones en situació de des-

poblament, i facilitar-ne la rehabilitació i posada en circulació com a 

habitatge assequible 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. 

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 

laboral 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 trimes-

tre 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 estudi de l'Observatori Català de la Joventut Les persones 

joves a Catalunya. Diagnosi de la situació actual i escenaris futurs, ens tro-

bem amb grans dosis de joves sobrequalificades, ja són un 32% de joves que 

estan altament qualificades i treballen, però en una feina que es troba per 

sota de les seves expectatives 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 i duplica les xifres que els de la 

població jove no estrangera. Si afegim el vessant 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 pre-

caritzadors que no donen alternatives d'un futur digne. 
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Un escenari que, de nou, que demana de polítiques concretes en matèria 

laboral 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 

persones joves, com un dels col·lectius més afectats per l'atur i la precarietat 

laboral, i en concret programes dels següents àmbits: 

a. Assessorament i orientació per garantir l'accés al servei a totes les perso-

nes joves amb criteris d'igualtat d'oportunitats i equilibri territorial. 

b. Foment de l'ocupació per la via de la contractació, per incentivar la con-

tractació 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 

persones joves, independentment de les seves condicions socials, de gènere i 

territorials. 

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 

contemplant-ho en el currículum educatiu. 

3. Desplegar programes per la inclusió laboral de les persones joves amb 

problemes 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 jo-

ves. 

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 

factors 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 contri-

bueixin 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 

persones 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 

transport T-jove als usuaris de fins a trenta anys perquè s'apliqui el 2023, i 

continuar impulsant el funcionament progressiu de la T-Mobilitat durant els 

propers mesos, fins que se n'hagi desplegat l'ús definitivament. 

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 

currículum acordat i treballat amb els agents socials pertinents i una major 

inversió per a garantir una educació de qualitat. 

El Parlament de Catalunya considera necessari: 
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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 

familiar amb perspectiva de gènere, de les persones joves. 

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 jo-

ves que van patir angoixa i depressió. Uns problemes i trastorns que avui dia 

encara són presents en el dia a dia del jovent del país. L'atenció a infants, 

adolescents i joves és prioritària i considerem que cal posar-hi els mitjans, 

esforços 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 incre-

mentar 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'accessibilitat 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 

prevenció, treballant intervencions intersectorials i transversals co-creades 

amb els joves i el seu entorn amb la implicació del jove i la família per asso-

lir 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. 

5. Elaborar estudis d'arreu del territori català sobre l'evolució de la salut 

mental 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 mental dels joves, així com la diversitat territorial, la perspectiva de 

gènere i intercultural. 
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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 

adequada 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 professio-

nals dels mitjans de comunicació i de xarxes socials, per informar sobre la 

salut mental juvenil, tenint en compte la seva perspectiva i generant l'impac-

te necessari. 

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 es-

pais respir amb suport terapèutic per als joves. Així com realitzar formacions 

per tal de poder prevenir i detectar-los precoçment. 
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1. Incidir en programes específics sobre els drets digitals i programes de 

prevenció i promoció del sector TIC entre els joves. Per tot això considerem 

imprescindible: 

a. Impulsar espais d'experiència ciutadana per als joves amb la finalitat de 

testejar els serveis públics adreçats a aquest col·lectiu, així com una estratè-

gia digital amb la finalitat d'apropar l'administració de la Generalitat al pú-

blic 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 defi-

nitiva, 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 

emancipació 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 pri-

mer habitatge als joves del nostre país. 

3. Instaurar, mitjançant el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitza-

da, beques per a la preparació d'oposicions a jutge/essa i fiscal, per tal de 

democratitzar l'accés a la carrera judicial i fiscal, perquè la situació econò-

mica 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 
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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 inno-

vador, 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'edu-

cació afectivosexual, per tal de revertir la manca de perspectiva interseccio-

nal i especialment des d'una perspectiva intercultural entre els joves, i alhora 

treballar 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 funcio-

nament 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 

apostar per l'existència de nou contingut audiovisual en català per als adoles-

cents i joves en els mitjans de comunicació públics i plataformes digitals, 

sigui versió 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 joves, 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 

relacions 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 Decre-

tazo digital com a normatives que limiten i coarten el dret a la llibertat d'ex-

pressió i els drets digitals. 

 


