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Sessió 8, dimarts 22 d’octubre de 2019

Comissió de Polítiques de Joventut

ORDRE DEL D IA

1. Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió.

2. Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen el món 
rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes. Tram. 
250-00629/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 81; esmenes: BOPC 
337, 27).

3. Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció del suïcidi 
juvenil. Tram. 250-00672/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 261, 60).

4. Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’al-
cohol entre els joves. Tram. 250-00677/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 261, 65; esmenes: BOPC 337, 28).

5. Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència masclista 
entre els joves. Tram. 250-00718/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 285, 51).

6. Sol·licitud de compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta dels Serveis Ocu-
pacionals i de Qualificació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre la formació relativa a l’ocupació en les petites i mitjanes empre-
ses. Tram. 356-00394/12. David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i 
Formació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi so-
bre la formació relativa a l’ocupació en les petites i mitjanes empreses. Tram. 356-
00395/12. David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticul-
tors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
la vulneració de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plante-
gen. Tram. 356-00572/12. Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: Aquesta presidència, si s’escau, proposarà l’ampliació de l’ordre del dia per 
a substanciar el punt núm. 7.
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Dossier 2

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que 
viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones 
rurals a les zones urbanes
250-00629/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 27360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamenta-

ri Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre el desenvolupament vital 
dels i les joves que viuen al món rural i el fenomen de la migració juvenil rural-ur-
bana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut.

Exposició de motius
És una realitat evident l’envelliment de la població que, progressivament, viuen 

les comarques i municipis del món rural a Catalunya. La població juvenil en zones 
rurals és baixa i, comparativament amb les zones urbanes, s’entén quina és la deci-
sió dels joves per ubicar el seu projecte vital.

Aquest fet és degut a l’èxode de joves que en un moment de la seva vida prenen la 
decisió de viure i construir el seu projecte a zones urbanes. Aquest èxode acostuma 
a iniciar-se en el moment que els joves que viuen a les àrees del món rural han de 
cercar les seves oportunitats formatives, seguidament acompanyat de la seva recerca 
laboral a les zones urbanes, o capitals de comarca. El fet de no retornar al territori 
d’origen, és un fenomen que contribueix a dificultar el desenvolupament social, eco-
nòmic i cultural de les zones de medi rural, així com també desequilibrar la verte-
bració del territori i provocar el greu problema del despoblament rural.

La manifestació de la despoblació en zones de món rural no és un esdeveniment 
proper, fa anys que de manera desapercebuda, l’envelliment de la població periò-
dicament va sent més remarcat i això deriva que la joventut i la ruralitat mai han 
estat tractades de forma integral per tal d’evitar el fenomen de la migració juvenil 
rural-urbana.

L’envelliment de la població a les zones de món rural també afecta directament 
al mercat laboral de l’entorn. Són molts els oficis que estan en perill de desaparèixer 
per manca de relleu generacional. Els oficis que realment puguin estar amenaçats 
de desaparèixer (pastor, o oficis artesans) són ja ara residuals i no exclusius del món 
rural. S’hauria d’enfocar el fet del treball al món rural com una part més del treball 
jove al conjunt del país. Pretendre que el treball jove al món rural passa majoritària-
ment pel sector primari o oficis en risc de desaparèixer suposa que la gran majoria 
de joves, no interessats en aquests àmbits, no podran tirar endavant el seu projecte 
de vida al món rural. Actualment el sector primari no arriba al 2% de les altes a la 
seguretat social. El món rural també s’ha terciaritzat i això suposa que la prioritat 
ha de ser dotar els municipis rurals de les eines competitives per l’economia digital: 
ample de banda i cobertura mòbil. I d’altra banda prestigiar el fet de residir en el món 
rural, allunyant-lo de tòpics que ja fa molt temps que tampoc s’ajusten a la realitat.

Com a reflexió global em refereixo que al món rural l’activitat i l’ocupabilitat ha 
de ser (i és) diversificada i, per tant, les polítiques han d’anar més encarades en mi-
llorar la igualtat d’oportunitats.

Dades de l’Observatori del Món Rural especifiquen que de l’any 2016 al 2017, 
els joves incorporats al sector agrari va passar dels 446 als 415. A més de remarcar 
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la diferència de les dones joves incorporades al món rural encara ha estat molt més 
pronunciada, de 133 noies l’any 2016 es va passar a 114 noies agràries l’any 2017.

L’arrelament de les dones al món rural és clau pel futur de les zones rurals, a 
més a més, que ajudarà a garantir el relleu generacional, el futur de les explotacions 
agràries i ramaderes i la continuïtat dels i les joves en zones rurals.

També és un repte de país adequar les necessitats i demandes dels i les joves per 
construir el seu dia a dia, és per això que fer arribar i adaptar les noves tecnologies 
a les àrees rurals és imprescindible per garantir un ple desenvolupament als joves, 
un repte que actualment no és garantit i que produeix una gran escletxa digital, així 
com també la manca d’un transport públic amb millors condicions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Fomentar l’emprenedoria, dinamitzar el teixit empresarial i millorar l’ocupabi-

litat dels i les joves a través de tots els agents que influeixen en el factor migració ju-
venil rural-urbana com són les empreses, els centres de formació i les oficines joves.

2. Reforçar i augmentar el número de beques del projecte ODISSEU per perme-
tre a les comarques i municipis rurals el retorn, l’acollida, la permanència i la con-
tinuïtat del talent jove al món rural. Així com, per garantir el relleu generacional al 
sector agrari i ramader.

3. Promoure i elaborar polítiques transversals per tal d’incentivar i donar con-
tinuïtat a aquells oficis que actualment estan en risc de desaparèixer i fomentar les 
explotacions com a element fonamental per fixar gent al territori.

4. Incentivar aquelles polítiques que permetin l’arrelament de les dones al món 
rural i que permetin crear oportunitats atractives.

5. Apostar per polítiques d’implantació de les xarxes de comunicació a les zones 
rurals, amb bones cobertures d’internet i cobertura mòbil que possibiliti que els i 
les joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida i laboral en les zones rurals.

6. Seguir incentivant els municipis que disposen de terrenys sense ús que els po-
sin a disposició de projectes agraris per a joves.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31392 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 16.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31392)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Coordinar aquestes mesures amb la Comissió Interdepartamental so-
bre el Desenvolupament Rural i contra la despoblació creada pel Govern.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Presentar una proposta d’impacte pressupostari de les mesures apro-
vades per tal d’augmentar els recursos econòmics i de poder-les implementar de 
manera efectiva.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció 
del suïcidi juvenil
250-00672/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 28887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental 
i la prevenció del suïcidi juvenil, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, el suïcidi juvenil és la primera causa de mort entre els i les joves de 

15 a 34 anys a Catalunya. Resulta que més del 20% de les visites mèdiques que fan 
les persones joves són per a atendre alguna patologia de salut mental i emocional i 
el 80% dels joves amb salut mental afirmen haver patit algun tipus de discriminació 
i estigma a causa dels estereotips imposats per la societat patriarcal.

A causa de aquesta darrera dada és del tot important deixar de silenciar les pato-
logies de salut mental i així posar fi a la discriminació, l’estigma social, els prejudi-
cis i la ignorància que deriva cap a l’aïllament social i laboral, les dificultats de tirar 
endavant, l’autoestima i –en moltes ocasions– concloure-ho amb el suïcidi.

La salut emocional segueix tractant-se com a tabú i s’evita parar-ne, quan dei-
xar-la de silenciar seria un model de protecció per evitar que es desenvolupin més 
patologies al respecte.

Trastorns de conducta de l’alimentació, depressió, esquizofrènia, trastorn bipo-
lar, entre altres patologies de salut mental són molt freqüents entre les i els joves de 
Catalunya. En moltes ocasions, els joves que pateixen salut mental, es troben amb 
manca d’informació per adreçar-se als espais i serveis on es pugui atendre la seva 
necessitat respecte a la patologia en qüestió.

Tanmateix, són molt freqüent les microdiscriminacions entre les persones amb 
salut mental, agressions subtils i quotidianes que han de suportar les persones que 
conviuen amb alguna d’aquestes patologies enumerades. I que per la por de ser in-
comprès i rebutjat la mateixa persona desenvolupa una autoestigma i autodiscrimi-
nació.

Treballar amb tota normalitat l’educació emocional dins dels centres educatius i 
als espais freqüentats pels joves com són tot el ventall d’associacions i centres lúdics 
ha d’esdevenir una innovació per tal de treballar les emocions i sentiments, propis i 
dels altres, i així poder identificar expressions i sentiments.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Crear campanyes als centres educatius i als espais ludicoeducatius sobre sa-

lut mental, prevenció del suïcidi i de lluita contra l’estigma socials i els estereotips.
2. Facilitar als joves l’accés i l’acompanyament als espais d’ajuda i vetllar per mi-

llorar l’accessibilitat i resolució dels CSMIJ i CSMA, així com seguir reforçant les 
unitats terapèutiques transversals.

3. Sensibilitzar i lluitar contra la pressió estètica i l’estigma social per raons físi-
ques per prevenir els trastorns de conducta de l’alimentació.
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4. Actualitzar el Pla Estratègic del Pla director de salut mental i addiccions, el 
qual acaba la seva vigència aquest 2019.

5. Potenciar competències d’Educació emocional per tal de formar i prevenir da-
vant de situacions de salut emocional.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC



CPJ 8
22 d’octubre de 2019

Dossier 6

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del 
consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat, David Ber-

tran Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’alcohol entre els 
joves, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’alcohol és una de les substàncies més consumides a Catalunya i la que provoca 

més problemes de salut en general, i molt especialment entre els joves. L’ús i l’abús 
en el consum d’alcohol, cànnabis i altres drogues és, sens dubte, un dels aspectes 
més preocupants i perjudicials per al desenvolupament dels nostres joves com a fu-
turs ciutadans amb consciència de la seva mateixa integritat, així com de la seva 
responsabilitat com a membres de la nostra societat.

D’acord amb dades del Servei Català de la Salut (CatSalut), les urgències per 
abús de drogues a Catalunya han crescut un 17% en els últims 5 anys, amb 4.500 
consultes per abús d’alcohol, el 87% del total. És evident, per tant, que entre el nos-
tre jovent l’abús de l’alcohol és un problema de primera magnitud que tenim l’obli-
gació d’afrontar amb urgència per evitar que es perllongui en el temps. En aquest 
sentit, cal dir que aquests percentatges tenen a més un índex de reincidència força 
preocupant, en la mesura que en els tres mesos següents a un episodi d’intoxicació 
etílica l’1,9% dels nois i l’1,6% de les noies tornen a passar pels serveis d’urgències 
dels hospitals pel mateix motiu.

D’altra banda, les dades quant al consum de cànnabis i altres substàncies estupe-
faents, per bé que no són tan escandaloses com les referents al consum d’alcohol, 
resulten no menys preocupants. És per això que considerem que, com a societat, ens 
cal una reflexió col·lectiva sobre les principals circumstàncies i motius que conduei-
xen tants i tants joves a caure en l’abús d’aquestes substàncies.

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) La posada en marxa d’una campanya de conscienciació dels efectes nocius 

del consum d’alcohol en mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials més 
utilitzades pels joves d’entre 13 i 18 anys (Twiter, Facebook i Snapchat, entre altres).

2) Eixamplar i aprofundir les campanyes de conscienciació als instituts i centres 
educatius, sumant a les accions ja en vigor algunes altres, dirigides per equips de 
psiquiatres i psicòlegs, que puguin complementar-les i reforçar-ne l’acció.

3) Estendre la conscienciació en àmbits on es proveeixen i es consumeixen aques-
ta mena de productes com ara les festes majors o els concerts populars, reforçant les 
mesures de control per tal d’evitar-ne la venda als menors de 18 anys.

4) Posar en marxa un programa de detecció i abordatge psicològic en diversos 
àmbits que tenen a veure amb el desenvolupament dels joves, com ara els clubs es-
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portius i de lleure, entre altres, seguint el manual per a la prevenció i l’abordatge del 
consum d’alcohol i els problemes relacionats en l’àmbit hospitalari.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, David Bertran Román,  

diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33081 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 16.05.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 33081)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

4. Impulsar accions de prevenció, detecció i abordatge psicològic en diversos 
àmbits que tenen a veure amb el desenvolupament dels joves, com ara els clubs es-
portius i de lleure, entre altres, i difondre el Manual per a la prevenció i l’abordatge 
del consum d’alcohol i els problemes relacionats en l’àmbit hospitalari (així com la 
guia de butxaca associada al Manual) com a eina de suport i acompanyament.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la 
violència masclista entre els joves
250-00718/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Ga-

llardo, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’abordatge de la 
violència masclista entre els joves, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, segons dades del Departament de Justícia, els darrers dos anys s’ha 

augmentat en un 45% l’atenció de víctimes de violència masclista que han estat co-
meses per menors d’entre 14 a 17 anys. L’any 2016 van haver-hi 74 víctimes de vio-
lència de gènere que van ser ateses pel Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, 
mentre que l’any 2018 es van atendre 107 víctimes. La majoria de les víctimes van 
patir lesions i maltractament psicològic.

Aquests delictes es produeixen majoritàriament en relacions adolescents. Actu-
alment els joves es mouen en un món en clau patriarcal, on els estereotips de gè-
nere encara estan molt masculinitzats i on es premia el rol masclista i dominant de 
l’home vers la dona. Els menors escolten cançons que normalitzen les agressions 
sexuals i el control de la parella per part de l’home, on es reflecteix el rol de mas-
culinitats com l’amor romàntic. A més, els joves veuen que les accions de violència 
contra les dones no tenen cap conseqüència negativa, ja que, entre d’altres, a nivell 
judicial moltes de les agressions sexuals i la violència masclista gaudeixen d’impu-
nitat, com és el cas dels agressors de «La Manada».

Aquestes dades demostren que és necessari que es trenquin els rols masclistes i 
treballar amb els infants i els joves per educar-los en relacions sanes, on aprenguin 
a estimar-se, respectar-se i tenir la visió d’iguals entre ells i elles. Però, actualment, 
els centres escolars no tenen les eines necessàries per fer la prevenció necessària en-
tre els joves. S’ha treballar amb els adolescents de forma constant i fer projectes a 
llarg termini per crear nous rols i deixar darrere els rols que actualment estan veien 
els joves a la societat, aquest rol que l’home és el poderós i la dona està submisa als 
seus desitjos.

El Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere estableix que s’ha de reforçar 
i ampliar en matèria d’educació, els valors igualitaris i la educació afectivo-sexual 
obligatòria a tots els nivells educatius, fomentant que es treballin de forma integral 
(aspectes fisiològics i afectiva-emocionals). També estableix que s’ha d’incloure, a 
totes les etapes educatives, la prevenció de la violència de gènere, del masclisme i de 
les conductes violentes, l’educació emocional i sexual i la igualtat, a més d’incloure 
als currículums escolars, els valors de la diversitat i la tolerància, garantint la seva 
inclusió a través de la Inspecció Educativa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fomentar la coeducació des de l’educació infantil fins l’educació secundària.
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2. Incorporar en el darrer cicle de l’educació primària formació relativa a les re-
lacions afectives saludables.

3. Elaborar i promoure als centres escolars tallers i activitats formatives adreça-
des als infants i adolescents per a la prevenció de la violència sexuals.

4. Elaborar projectes educatius que treballin amb l’alumnat per trencar els este-
reotips de gènere que existeixen actualment i que fomentin la igualtat entre els joves 
i les joves. Aquests projectes han de promoure els instruments necessaris per fer un 
seguiment de les possibles situacions de violència masclista entre els adolescents.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, 

Esther Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units
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