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Sessió 10 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda i 

tretze minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat de la vicepresidenta, Esperan-

za García González, i de la secretària, Anna Erra i Solà. Assisteixen la Mesa les lletrades 

Anna Casas i Gregorio i Clara Marsan Raventós.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, Alfonso Sánchez Fisac i Sergio 

Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Jordi Munell i Garcia i Mònica Sales de la Cruz, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Núria Picas Albets i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà, i 

Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

També hi són presents els membres de la comissió Laia Garrido Angarón, del G. P. de 

Ciutadans; Álvaro Baena Clapés-Sagañoles, de la Joventut Nacionalista de Catalunya; Pau 

Morales Romero, de les Joventuts d’Esquerra Republicana; Judith Riera Roman, de la Jo-

ventut Socialista de Catalunya; Anna Winkelmann Larios i Arnau Morales Soley, del G. P. de 

Catalunya en Comú Podem, i Mònica Torralba i Fernández-Velilla, del Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la directora general de Joventut, Laia Girós Barrés, acompa-

nyada del director general de l’Agència Catalana de Joventut, Francesc Poch Ros.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Observatori Català de 

la Joventut, o d’una representació dels encarregats d’elaborar l’Enquesta a la joventut de Ca-

talunya del 2017, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’enques-

ta (tram. 357-00422/12). Comissió de Polítiques de Joventut. Compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió 

de Polítiques de Joventut perquè expliqui els objectius de la seva acció de govern a la di-

recció general (tram. 356-00639/12). David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i 

Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar, Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla de prevenció del suïcidi juvenil (tram. 

250-00859/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 376, 5; esmenes: BOPC 447, 49).

4. Proposta de resolució sobre la definició i l’aplicació d’un pla de prevenció del suïci-

di (tram. 250-00860/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 376, 6; esmenes: BOPC 

447, 50).

5. Proposta de resolució sobre l’aplicació del programa de prevenció de l’estigma en la  

salut mental (tram. 250-00861/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de  

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 376, 7; esme-

nes: BOPC 447, 50).

El president

Hola, bona tarda. Si us sembla, comencem. (Remor de veus.) Bé, bona tarda i 
benvinguts a la Comissió de Polítiques de Joventut.

Tenim un primer punt, ja ho hem comentat amb els grups..., havíem de tenir la 
compareixença de la Montserrat Perals i Tresserra, la directora de l’Observatori Ca-
talà de la Joventut, que al final no ha pogut venir per diferents qüestions, per una 
qüestió de força major i, per tant, posposem aquesta compareixença per a una nova 
convocatòria.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut perquè 
expliqui els objectius de la seva acció de govern a la direcció general 

356-00639/12

I el segon punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Joventut davant de la Comissió de Polítiques de Joventut, per explicar els 
objectius de la seva acció de govern, de l’acció de govern de la direcció general. I el 
primer que fem és sotmetre-ho a votació.

Vots a favor de la compareixença?
Entenc que s’aprova per assentiment, per unanimitat i, per tant, suspendrem la 

comissió, re, un minut, per sortir a buscar a la directora general. (Veus de fons.) 
Perdó, no sé si... Ah, ja està aquí. Perdona, no t’havia vist. (Rialles. David Bertran 
Román demana per parlar.) Doncs, senyor Bertran, té la paraula.

David Bertran Román

Sí, president, només pels punts restants, les tres propostes de resolució que el 
nostre grup parlamentari proposava, com ja vam acordar amb la resta de grups par-
lamentaris, proposaríem posposar-los per a la propera sessió de la comissió.

El president

Perfecte, queden posposats. 

Compareixença de la directora general de Joventut perquè expliqui els 
objectius de la seva acció de govern a la direcció general 

357-00686/12

Llavors, passaríem directament a la compareixença de la directora general, quan 
vulgui té la paraula per un temps aproximat –seré flexible– de trenta minuts, per 
parlar de tot el que consideri oportú. 

La directora general de Joventut (Laia Girós Barrés)

Bé, molt bona tarda a tots i moltes gràcies per reservar-me avui aquest espai a la 
comissió. De fet, per a mi és la primera a la qual assisteixo i, òbviament, la primera a 
la que comparteixo. Ja no sé si fa tres mesos del meu nomenament com a directora ge-
neral de Joventut del Govern de Catalunya, que és un orgull per la meva trajectòria a 
nivell associatiu i de joventut, i també és un repte a nivell personal i professional, si em 
permeteu dir-ho, per encarar, doncs, una tasca tan important, com són la planificació  
i el desenvolupament de les polítiques de joventut a Catalunya.

En un principi, doncs, com us comentava, la presentació de l’enquesta en si s’em-
plaça per a una altra comissió, però sí que m’agradaria a mi destacar, perquè és un 
treball que s’ha fet de manera molt intensa, l’enquesta de joventut que es va portar a 
terme el 2017. No entraré tant a dades tècniques, que crec que això ho pot fer la per-
sona de l’observatori més endavant quan comparegui, sinó que crec que és impor-
tant situar una mica la radiografia que ens permet fer aquesta enquesta de joventut 
del nostre país, i també en la que basaré la meva intervenció per parlar de les línies 
polítiques que estem portant a terme des de la Direcció General de Joventut.

Intentaré ser breu. També us dic que és difícil, perquè tinc moltes coses a expli-
car-vos i us en vull explicar moltes, perquè a Joventut, com que és transversal, que 
sempre ho remarco, doncs, precisament en fem moltes, en molts departaments, en 
molts ens locals i amb molt joves. Sé que l’última va ser molt llarga, la comparei-
xença que va haver-hi aquí de la directora general, acompanyada de la secretària i el 
conseller. Espero que no s’allargui tant, però tampoc seré concisa.

Per una banda, doncs, sí que ens agradaria remarcar que l’enquesta ens permet fer 
aquesta radiografia que us comentava, el 2017, de la situació dels joves al nostre país. 

No us enganyaré quan us dic, doncs, que la situació del jovent al nostre país té 
dificultats, té dificultats a nivell de context social i econòmic, que ve donat per una 
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situació de crisi econòmica que afecta a tota la població de Catalunya, però que tam-
bé afecta especialment el col·lectiu jove. Malgrat que alguns ens diguin que aquesta 
superació de la situació de crisi econòmica, que sí que estem en una situació que es-
tem més de sortida, sí que hi ha unes situacions que en els joves s’han cristal·litzat en 
relació amb la vulnerabilitat dels nostres joves; ha tingut un impacte fort en la nostra 
població juvenil. Del 2015 al 2017, una part important de la població jove de 15 a 34 
anys es va veure afectada per dificultats econòmiques i això porta a un canvi d’estils 
de vida. Hi ha un canvi, doncs, en la seva situació i en el seu moment d’emancipació.

(L’exposició de la directora general és acompanyada d’una projecció de xarts, els 
quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Veig que us han posat el Powerpoint. És a dir, en aquesta dispositiva podeu veu-
re, per exemple, que un 36,7 per cent dels joves enquestats comenten que han hagut 
d’endarrerir o bé cancel·lar projectes, projectes a nivell laboral o bé projectes a ni-
vell d’emancipació precisament per aquestes situacions: endarreriment en el paga-
ment de les factures, que potser anys enrere no es donava tant, que també es donen a 
la població adulta, però precisament en la població jove es donen aquests fenòmens, 
més el fet de tot el tema emancipatori.

Sí que és cert –ho podem veure en la següent diapositiva, no?–, que la proporció 
de joves amb ingressos, del 2012 al 2017, ha crescut; també la proporció de joves 
ocupats que creu que la seva carrera professional millorarà i ha baixat la propor-
ció de joves que sempre o sovint tenen dificultats econòmiques per arribar a final 
de mes.

Un indicador incorporat a l’enquesta del 2017 és la proporció de joves que creuen 
que la seva situació econòmica millorarà en els propers dos anys. Més del 60 per 
cent de les persones enquestades creuen que la seva situació millorarà i que podran 
portar a terme els seus projectes de vida. 

Si passem a la diapositiva de salut... Perfecte. També destaquem d’aquesta en-
questa que els joves, en un 64,7 per cent, si veuen els números, tenen una percepció 
de que la seva salut és bona. Hi ha una satisfacció amb la seva vida que és alta, amb 
conductes saludables. En un segon lloc, hi ha un grup, que és el b, que és un 10 per 
cent, que consideren que aquest mal estat de salut és una autopercepció, que de ve-
gades també treballem amb barems que són molt autoperceptius i pot ser així avui i 
al cap d’un temps pot variar, que tenen una baixa satisfacció amb la vida, i casual-
ment coincideix amb un perfil, que és el de dones de classe treballadora i origen im-
migrat, que es troba en aquesta enquesta.

No us ho he comentat al principi, perquè com us he dit no volia entrar en la part 
tècnica, però sí que és una enquesta que s’ha agafat una mostra –crec que és impor-
tant remarcar-ho, i he anat potser massa directa als resultats–, una mostra de 3.423 
joves que es va desenvolupar del febrer al juny del 2017. Dins d’aquesta mostra tro-
bem una submostra de joves que són immigrats, set-cents de nacionalitat estrangera 
i cent joves de nacionalitat espanyola però nascuts a l’estranger. Ho dic perquè aquí 
també podem introduir tot aquest eix de desigualtat, doncs, que pateixen els joves 
que tenen un origen diferent o han nascut en el si de famílies de fora.

Llavors, a nivell general, només destacar de salut que sí que, si ajuntem les ten-
dències, podem dir doncs que un 51,4 per cent dels joves enquestats consideren que 
la seva salut és excel·lent o molt bona i la seva satisfacció relativa a la vida és d’un 
7,72 de mitjana. No està gens malament com a dada de percepció dels joves.

A nivell de participació, si passem a la següent diapositiva... (Veus de fons.) Sí? 
D’acord. Ah, me n’he adonat quan ho tenia aquí davant, d’acord.

A nivell de participació sí que crec que pot ja haver-hi un biaix en el sentit que 
aquesta enquesta es va fer el 2017. La situació, doncs, política i social ha canviat al 
nostre país, i per tant, si féssim aquesta pregunta o aquesta diapositiva la tornéssim a 
elaborar avui, potser podríem tenir les dades canviades, perquè molts dels joves quan 
parlem amb ells..., i gran part d’ells han participat en els últims mesos en alguna ma-



DSPC-C 442
18 de febrer de 2020

Sessió 10 de la CPJ  6

nifestació o en alguna manifestació, protesta juvenil, ja sigui tot el tema moviment 
postsentència, moviments feministes del 8 de març, 25 de novembre, els Fridays for 
Future contra el canvi climàtic... Segurament podria haver-hi un canvi.

Jo crec que és important destacar, sobretot amb la idea que després ja desenvo-
luparé, que hem de deixar de dir que els joves no estan mobilitzats. Els joves estan 
mobilitzats i això n’és un bon exemple. Un 24,3 dels joves enquestats són multiparti-
cipatius, això vol dir que no és que assisteixin a una manifestació, sinó que segura-
ment assisteixen a reivindicacions, però també tenen una implicació amb moviments 
socials o moviments polítics, ja sigui a nivell comunitari o a nivell de Catalunya.

Hi ha un 40,6 per cent de joves integrats mobilitzats, que vol dir que mostren una 
elevada acceptació i integració en el sistema polític i institucional i que vehiculen les 
seves preferències a través dels canals institucionals. Participen, però menys, doncs, 
que els que us parlava anteriorment. 

Hi ha una altra part, doncs, que són aquests efectes desmobilitzats, que és una alta 
acceptació del sistema polític però que no hi ha aquesta participació. I llavors hi ha els 
apàtics, directament, que representen un 23,1 per cent, que entenem que no hi ha cap 
interès per la política ni per la participació. 

Si passem a la diapositiva de les desigualtats de gènere? Perfecte. Era molt im-
portant per a mi fer aquesta prèvia perquè –ja ho explicaré després més endavant, 
però crec que és introductori–, des de la Direcció General de Joventut i l’Agència 
de Joventut, des de fa ja un any i uns mesos estem posant molt èmfasi en les lluites 
contra les desigualtats envers homes, dones i en diferents programes. Llavors, tot 
això neix, doncs, òbviament, com us comentava, d’una necessitat que trobem entre 
els joves, però també d’aquesta enquesta.

Aquí podem veure, doncs, que les dones joves estudien més que els homes joves i 
això es tradueix en que tenen més estudis superiors. Però això que, en teoria, suposa 
un avantatge, de cara a la inserció laboral, tenen més dificultats a l’hora d’inserir-se 
en aquest món laboral per un tema del sistema patriarcal en el que ens trobem i les 
dificultats que tenim les dones.

A més, si mirem també el repartiment de tasques entre les persones joves eman-
cipades que viuen en parella, les noies s’ocupen del gruix de les tasques, tot i que 
això cada cop més, doncs, va en detriment cap a una igualtat. Però tot plegat doncs 
té aquest lògic, que en els indicadors generals de salut i satisfacció amb la vida les 
noies estan pitjor situades per aquestes diferents situacions de desigualtat que es do-
nen entre gènere. 

D’acord, ja l’última, per passar després a les línies d’acció política, una altra 
de les desigualtats que segurament coneixeu són les desigualtats territorials que es 
donen entre els joves, independentment, doncs, de si viuen..., ja sigui per un tema 
social, si venen d’un barri o d’un altre o d’una ciutat o d’una altra, però també, de-
penent de la demarcació de Catalunya que visquin, hi ha aquesta dificultat, que pot 
ser des de les comunicacions, la manca de vegades d’infraestructures perquè hi hagi 
aquesta mobilitat, entre d’altres eixos que els poden afectar, que, òbviament, difi-
culten la seva emancipació, que poden ajudar a la precarietat i arribar a feines poc 
qualificades. 

Tot això que us he explicat ara era una mica per contextualitzar, doncs, el motiu de 
la meva intervenció. He preparat una intervenció, certament, molt explicativa. No sé 
si molts de vosaltres coneixeu el treball que fem en el si de la Direcció General de Jo-
ventut. Potser a alguns ja us sonarà i llavors potser desconnectareu una mica, ho puc 
entendre, però sí que crec que era important fer una bona contextualització després 
d’aquesta diagnosi ràpida que he fet de la situació de la joventut a Catalunya. 

Si em permeteu un segon? (Pausa.) Com us comentava, ara la intenció és expli-
car què fem, com a Direcció General de Joventut i com a Govern, per donar respos-
ta a aquesta situació i fer front als reptes i desafiaments que se’ns plantegen..., els 
joves avui en dia.
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L’acció de govern en matèria de joventut, com sabeu, s’emmarca en un model 
que s’ha anat construint col·lectivament durant les darreres dècades i que té, per una 
banda, la Llei de polítiques de joventut, que va ser aprovada l’1 d’octubre del 2010,  
i el Pla nacional de joventut, amb els seus instruments i fonamentals. 

Crec que és important explicar això allà on anem perquè no tots els països comp-
ten amb una Llei de polítiques de joventut i amb un pla nacional que preveu, a deu 
anys vista, les polítiques de joventut al nostre país, i crec que ha de ser un tret dife-
rencial que hem de vendre de cara enfora, també de cara endins ens ho hem de creu-
re, però de cara enfora és important que ho expliquem. Tenim un traçat molt clar de 
cap a on han d’anar les polítiques de joventut d’aquest país. 

Les polítiques de joventut, com us comentava, van més enllà també de l’àrea de 
la Direcció General de Joventut i de l’agència catalana. Per què? Doncs, perquè són 
transversals i per tant ens afecten a tots i a totes però també afecten tots els ens i to-
tes les administracions i tots els departaments d’aquest Govern.

Juntament amb la direcció general, l’agència catalana, creada el 2006 i encar-
regada, d’executar programes d’interès per la joventut, també de prestar i gestionar 
serveis adreçats a les persones joves, com el Carnet Jove i la Xarxa Nacional d’Al-
bergs de Joventut.

Com us comentava, les competències que tenim des de joventut són unes. Hi ha 
unes competències executives que no ens pertoquen a vegades a nosaltres, sinó a 
altres departaments, per tant, és importantíssima la tasca com a Direcció General 
de Joventut de coordinació a nivell institucional i de lideratge de les polítiques de 
joventut perquè ens hi sentim interpel·lats. És a dir, en tots aquells departaments que 
facin polítiques de joventut, la direcció i l’agència ens hi sentim interpel·lats, hi hem 
de ser i hem de fer-ho de manera conjunta.

La direcció general des de finals del 2018, com ja deveu saber bé, va quedar ads-
crita a la nova Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut. La intenció, doncs, 
que quedés adscrita a la secretaria era per cercar i reforçar la coordinació, la con-
tinuïtat i la coherència entre les polítiques dirigides a la infància, l’adolescència i 
la joventut. És a dir, no compartimentar entre aquestes etapes vitals, sinó agafar-ho 
en un tot i fer-ho de manera, doncs, com un paraigua i més conjunta i poder donar 
més continuïtat.

Perquè entenem això, que l’etapa que va des del naixement fins al que anomenem 
transició a la vida adulta és una etapa continuada i centrada en la persona. Per tant, 
posant el jove, posant l’infant o l’adolescent en el centre de les nostres polítiques pú-
bliques. I entendre-ho no com una successió d’etapes, sinó que a tal edat passes a 
l’adolescència, a tal edat passes a la joventut, sinó que amb les noves situacions que 
s’han donat això fluctua molt més, les línies queden desdibuixades i per tant té un 
sentit que ho encarem d’una manera més global i no tan segmentada.

És això: posar els infants i joves en el centre vol dir prioritzar els processos i 
necessitats individuals i grupals per endavant d’aquestes edats cronològiques, que 
abans doncs estava molt més marcat.

Les polítiques de joventut com les entenem? Les entenem amb dues preguntes. 
Per una banda, respondre el què i el com, què entenem per polítiques de joventut, 
quines són les nostres prioritats. I, en segon lloc, com es duen a terme aquestes po-
lítiques de joventut. 

Les polítiques de joventut –no crec que hagi de venir aquí fer una classe, però–, 
ja sabeu que són aquelles accions dirigides al col·lectiu de joves que viu a Catalunya. 
Se sustenten en dos grans pilars: la millora de les condicions de vida per a nosaltres 
i la dignificació de la participació d’aquests joves en la nostra societat. 

El com? Les polítiques de joventut, i aquí sí que hi vull fer èmfasi, es pensen, 
dissenyen i executen de forma transversal, que vol dir de forma transversal per als 
diferents organismes però també de forma transversal amb els joves. I això és un 
punt que vull remarcar i crec que ens sortirà més endavant un altre cop, però sí que 
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és un discurs que crec que ha d’anar calant: les polítiques de joventut les hem de fer 
amb els joves. No sé si... Em considero més jove adulta encara, perquè, bé, encara 
estic al límit dels trenta. Llavors, puc dir que..., puc parlar com a jove, no? 

Llavors, comentar, doncs, que aquestes polítiques no han de ser els adults que 
les dirigeixin únicament a aquells moments de participació que ells considerin 
que poden entrar els joves, sinó que aquestes polítiques les hem de dissenyar amb 
els joves i també amb la proximitat del territori, que ens permeti conèixer de prop 
la seva realitat, que es troben ara mateix.

En definitiva, la nostra missió com a direcció general és exercir un lideratge ac-
tiu, amb l’impuls, la planificació estratègica i la coordinació institucional de totes les 
polítiques de joventut, amb una ferma opció, una ferma decisió d’avançar cap a la 
codecisió, com us comentava, d’incorporar els joves i superar la visió adulta. 

Què vol dir superar la visió adulta? Hem de ser capaços d’incorporar els joves a 
les preses de decisions, no han de ser dirigides únicament des de l’adultesa o l’ex-
periència adulta, sinó que hem de saber copsar aquelles realitats que es fan en el 
territori de joves que ja estan implicats, de joves que ja participen i acompanyar-los 
i aprendre conjuntament i fer-ho conjuntament. 

Les polítiques a les quals em refereixo, no?, que ja hem dit que són les polítiques 
de joventut, com ho volem fer, que crec que és molt important i també ho vehicu-
larem després a través del Pla nacional de joventut, però a quines polítiques ens re-
ferim: al triangle de l’emancipació: l’educació, formació, treball i habitatge. Aquestes 
tres potes serien l’eix central de les polítiques de suport a l’emancipació.

En el disseny i implementació d’aquestes polítiques de transició a la vida adulta, 
doncs, cal incloure, considerem, diferents perspectives, que també varien al cap dels 
anys per les necessitats que es donen i que l’enquesta també assenyala com a factors 
determinants de desigualtat. 

Per una banda, la perspectiva de gènere, ja que el gènere continua sent, com hem 
pogut veure, un condicionant i també un factor discriminant claríssim de la vida de 
les persones. La perspectiva de la diversitat: diversitat cultural, diversitat religiosa, 
diversitat funcional, d’identitats i orientacions sexuals. La perspectiva social, ja que 
la classe social encara avui en dia, doncs, té un impacte desigual en com pot viure 
el jove la seva vida i com pot desenvolupar el seu projecte vital. I l’entorn, el que co-
mentàvem: l’entorn pot ser un factor que influeixi a nivell de transport, oportunitats 
laborals, formes de convivència i d’emancipació domiciliària, etcètera. 

El segon gran pilar, per a nosaltres, de les polítiques de joventut es planteja des 
de dos vessants: la implicació real i la xarxa. Apostem per renovar els paradigmes 
entorn a la participació perquè guanyin centralitat i converteixin les persones jo-
ves protagonistes dels seus projectes vitals i també dels projectes col·lectius, des de 
la participació que, com us comentava, no només sobre aquelles qüestions que els 
adults, a través de les institucions, ens diguin que hem de parlar o hem de decidir, 
sinó amb aquest codisseny i aplicació de processos d’aquests de codecisió. I és un 
dels aspectes que volem tenir molt en compte a l’hora de l’elaboració del nou Pla 
nacional de joventut de Catalunya. 

I, en segon lloc, doncs, volem reconèixer el paper de la joventut compromesa i 
organitzada, com us comentava. Sempre que assisteixo a les assemblees d’esplais  
i moviment escolta els dic: «Vosaltres sou un clar exemple de que els joves estem mo-
bilitzats, de que els joves fem coses», és una mica... (La directora general riu.) Però 
és veritat. Vull dir, al cap i a la fi, són moltes hores invertides. I ja tinc el moment 
preparat posterior, eh?, per entrar en més detall del suport a l’associacionisme. Però 
és un bon exemple aquesta coordinació, no?, amb els moviments que es donen al nos-
tre país, amb el moviment associatiu juvenil, amb tota la seva diversitat. 

I també inclou, doncs, les plataformes d’aquesta xarxa de coordinació, com són 
el Consell Nacional de la Joventut. I altres formes de participació, que ara també és 
un debat que està obert de joves que potser no participen de la mateixa manera que 
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han participat els altres joves fa uns anys enrere, per la situació també que tenen a 
nivell de vida, que també hi ha unes dificultats, unes hores que potser no poden in-
vertir o potser uns interessos diferents, més puntuals, com pot ser, per exemple, el 
moviment del canvi climàtic, amb una participació molt més puntual o el moviment 
feminista, enfocat més a una manifestació en concret. 

Llavors, hem de ser capaços també de fer aquesta radiografia de que no tots els 
joves participen de la mateixa manera, però que ho fan; d’una manera o altra ho 
fan, com també ho heu vist a l’enquesta. I aquesta participació organitzada que us 
comentava també ens ajuda, ens dona una riquesa immensa que tenim a nivell asso-
ciatiu al nostre país. 

I un altre actor d’aquesta xarxa que també l’hem de posar en èmfasi, i crec que de 
vegades per part nostra també ens costa, bé, ens costa, de vegades no ho fem prou, 
són aquells actors, que són els professionals que treballen en polítiques de joventut o 
els professionals, millor dit, que treballen amb joves; a les nostres, per exemple, ofi-
cines joves, a la nostra xarxa, a altres punts del territori que depenen d’ens locals o 
d’entitats que atenen joves i que, al cap i a la fi, han de ser aquesta corretja de trans-
missió de la realitat dels joves cap a les administracions i posar èmfasi en aquest pa-
per que fan en aquesta xarxa, que comentava, amb diferents actors.

Com he dit a l’inici de la meva intervenció, una de les principals funcions que 
tenim com a Direcció General de Joventut és aquesta coordinació institucional i el 
lideratge de les polítiques de Joventut, que com bé sabeu són transversals. Per tant, 
per una banda són interdepartamentals, interpel·len altres departaments del nostre 
Govern, i també són interinstitucionals: amb el món local, com a Administració més 
propera a la ciutadania, és fonamental aquesta proximitat.

I com us deia fa un moment, també s’ha de construir comptant amb la partici-
pació dels joves. Insisteixo molt en aquesta idea perquè m’agrada que quedi molt 
remarcada.

I aquesta transversalitat és una eina de planificació molt potent. El Pla nacional 
de Joventut de Catalunya, que es planteja com un instrument estratègic de gover-
nança col·lectiva, que fixa el full de ruta del país en matèria de polítiques de joven-
tut, però també la tasca d’interdepartamentalitat, que gosa d’un consens ampli, que 
inclou el Govern, els ens locals, les entitats municipalistes, el moviment associatiu 
juvenil i que busca la corresponsabilització. 

En definitiva, el pla nacional és un pla de país, com us comentava, plantejat des 
d’una òptica integral i amb aquesta triple lògica dels tres actors: interdepartamental, 
inter institucional –són paraules molt difícils– i la lògica d’aquest empoderament juvenil 
entès com que els joves ja gaudeixen d’un empoderament i llavors hem de passar a un 
altre pla, que seria cedir aquests espais de decisió per fer-ho de manera conjunta. 

El Pla nacional de joventut –jo ho situo– té tres perspectives: per una banda, 
té tot el projecte de Govern, que bàsicament és liderat per la direcció general, que 
interpel·la i compromet tot el Govern en aquelles polítiques de joventut que s’ela-
boren des del Govern; el projecte Jove, que actualment es troba liderat pel Consell 
Nacional de la Joventut i que recull aquelles actuacions impulsades pel moviment 
associatiu juvenil, i finalment el projecte Territori, que és el liderat per les entitats 
municipalistes i que compta amb la participació del món local.

Segurament ja ho sabeu: el Pla nacional de joventut acaba la seva vigència aquest 
any. Per tant, ara mateix ens trobem en la preparació d’aquest nou Pla nacional de jo-
ventut. Ja us he comentat alguns dels eixos que creiem que han de quedar remarcats 
i que han de quedar palesos en aquest nou Pla nacional de joventut, entenent aquesta 
visió no adultcentrista, de codecisió i de participació dels joves, i això és el que estem 
intentant portar a terme en aquesta nova elaboració que estem preparant.

Ara mateix ens trobem en una fase avaluativa. També comentar-vos que en 
aquesta fase avaluativa ens interpel·lem directament a la construcció del nou Pla 
nacional de joventut, perquè enteníem que si en el mateix moment que avaluàvem 
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podíem passar també al pla de la construcció, veient d’on veníem i cap on cap volem 
anar..., i ara mateix ens trobem en aquesta fase.

També afegeixo un altre cop el concepte, per remarcar-ho: trencant una mica 
aquesta visió de compartimentalitat i passar, doncs, a aquesta de cicles de vida, que 
ja us comentava al principi, que jo crec que ha quedat entesa, superar la mirada 
adultocèntrica, etcètera.

Un tercer element, perdó, que em deixava és el fet que de vegades ens costa com 
a Administració, però també com a direcció i Joventut, és la digitalització de les 
polítiques de joventut, com ens acostem, doncs, com connectem amb aquests joves 
més enllà. De vegades hi ha certa dificultat en que des de l’Administració fem con-
tinguts atraients per als joves, tot i que hi treballem de manera intensa, i tenim clar 
que cal avançar cap a un model de governança, de cogovernança digital enfocada a 
l’experiència del ciutadà, no tant únicament d’un canal unidireccional, sinó buscar 
aquesta bidireccionalitat amb els joves per fer una administració molt més horitzon-
tal, oberta i relacional.

Hi ha un seguit de dades bastant extenses. No sé si potser ara us deixaré una 
mica..., però jo crec que és important remarcar-ho. És important remarcar-ho perquè 
les polítiques de joventut que fem des de la Direcció General de Joventut són més 
àmplies de les que fem pròpiament com a direcció, com bé us comentava. És a dir, 
el treball dels altres departaments es vehicula a través del Pla d’actuació de políti-
ques de joventut, que és aquest zoom que vull fer en certa manera i centrant-me en 
el desplegament d’aquest Pla nacional de joventut, en el projecte Govern, i quines 
són aquelles polítiques que estem fent a nivell macro. També us ho trasllado, no sé 
si hi ha després la possibilitat de fer arribar aquesta informació des de la direcció a 
la comissió, si ho voleu. S’ha treballat a la Comissió Interdepartamental de Políti-
ques de Joventut amb els altres departaments, però aquí us faré quatre pinzellades, 
bàsicament perquè vegem cap on va.

El Pla de polítiques de joventut interdepartamental té set grans reptes, que es 
corresponen als àmbits d’educació, treball, habitatge, salut, participació, cultura co-
hesió i inclusió social. Està basat en la recerca i generació del coneixement en ma-
tèria de joventut, el suport al desplegament de les polítiques en el món local, l’accés 
a serveis adreçats a joves especialment en l’àmbit de les noves tecnologies i les rela-
cions internacionals, i té un pressupost previst de gairebé 5,6 milions d’euros.

I té tres iniciatives transversals: la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, que ja 
he comentat; el programa de Garantia Juvenil i la mobilitat internacional dels joves, 
que compta amb el programa Eurodissea, Erasmus+, el portal MónCat i les mesures 
de Govern per afavorir el retorn de joves.

A nivell de reptes, que us comentava aquests set grans reptes, començant per 
educació, hi ha el pressupost previst... Us dic «previst» perquè pertany al 2019, s’han 
d’acabar de tancar les xifres, llavors tota l’estona parlaré en aquest nivell de previst. 
Com us comentava, el repte d’educació té un pressupost previst de 13,7 milions d’eu-
ros. M’agradaria, doncs, destacar l’objectiu estratègic de desenvolupar una oferta 
formativa de qualitat en tots els nivells del sistema educatiu. 

El repte treball té un pressupost previst de 134 milions d’euros i destaca l’objec-
tiu estratègic de millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves 
oportunitats. Aquí hi anirien totes les actuacions com, per exemple, de Garantia Ju-
venil vinculades amb el SOC.

El repte habitatge té un pressupost de 189 milions d’euros i se’n destaquen dos 
objectius estratègics: per una banda, impulsar i facilitar l’accés a l’habitatge de llo-
guer i vetllar per l’accés al manteniment de l’habitatge i evitar la pèrdua a les per-
sones joves.

Al repte de salut, que té un pressupost previst de 24,7 milions d’euros, destaca 
com a objectiu estratègic augmentar l’adquisició de coneixements hàbits i conductes 
que contribueixen a la promoció de salut. 
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El repte de participació, que el 2017 va canviar de nom i va passar a anomenar-se 
«avançar cap a la corresponsabilitat i l’empoderament i la participació de les perso-
nes joves», té un pressupost de 7,8 milions d’euros i se’n destaca l’objectiu de pro-
moure l’associacionisme i les diverses formes de participació. 

El repte de cultura té un pressupost de 6,2 milions d’euros i algun dels objectius 
estratègics més destacats són la potenciació de la creació artística i la producció 
cultural dels joves, impulsar la llengua catalana i el patrimoni cultural, social, his-
tòric i natural com a eines de dinamització.

El repte de cohesió i inclusió té un pressupost de 49,3 milions d’euros i se’n des-
taca l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats, l’eliminació de les desigualtats 
i la inclusió social de les persones joves. 

I llavors trobem l’eix instrumental de suport, que recull les línies d’actuació que 
desplega la Generalitat per acompanyar el desenvolupament de les polítiques adre-
çades a les persones joves. 

Les iniciatives transversals són tres –com us comentava–: la Xarxa Nacional 
d’Emancipació té un pressupost previst de 6,6 milions d’euros, recopila tots aquests 
serveis d’assessorament i orientació, que més endavant ja en parlaré, i el Pla de pro-
jecció, mobilitat i foment del retorn; i, per últim, el programa de Garantia Juvenil, 
que segurament molts de vosaltres ja coneixeu.

Deia al principi que la direcció general gestiona un pressupost que és moderat. 
Llavors, a nivell executiu sí que hi ha una coordinació de treball, com bé us estava 
explicant ara amb tots els departaments del nostre Govern, i una part molt signifi-
cativa del nostre pressupost i de la nostra acció de govern es tradueix en el suport 
en el món local. 

Per una banda, doncs, les coordinacions territorials de Joventut que tenim ara 
mateix a Lleida, Tarragona, Barcelona, Terres de l’Ebre i Tarragona, i el contracte 
programa. D’altra banda, també la Xarxa Nacional d’Emancipació, amb els nostres 
punts joves i oficines joves com a xarxa de recursos.

En relació amb el contracte programa, s’ha fet una redefinició en el model de fi-
nançament, amb una aposta estratègica per part del Govern el 2014, de garantir una 
font d’ingressos a l’hora de desplegar polítiques. Aquest desplegament es fa en tres 
fases, des de la direcció, en el contracte programa: en una primera fase, es va inclou-
re el suport econòmic que es dona als consells comarcals en virtut de les competèn-
cies delegades que tenen en matèria de polítiques de joventut, el suport a les oficines 
joves i finançament de tots aquests professionals tècnics compartits i finançament 
de programes d’activitats derivades dels plans comarcals de joventut; en una segona 
fase, es va incloure el finançament cap als ajuntaments de més de 200.000 habitants. 
I en la tercera s’ha estès també el finançament als municipis més petits, amb la in-
termediació dels consells comarcals. 

Això permet, com us comentava, una estabilitat a l’hora de finançar totes les po-
lítiques de joventut fetes des dels ens més propers de l’Administració cap als joves, 
com són els consells comarcals i els ajuntaments.

Fetes aquestes consideracions de caràcter més general i entomant la segona part 
de la meva intervenció, crec que és important la contextualització que he fet, però 
també crec que de vegades ens hem d’enfocar més al que estem fent també, que jo 
crec que és interessant. Intentaré no allargar-me, no sé com vaig de temps...

El president

Tens deu minuts més encara.

La directora general de Joventut

Deu minuts més, d’acord. 

El president

Fins a quinze, eh?
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La directora general de Joventut

D’acord. Comencem, doncs. Passo a explicar directament les línies d’acció que 
estem fent des de Joventut. Per una banda, doncs, l’eix d’emancipació, com us co-
mentava anteriorment. La Xarxa Nacional d’Emancipació és una xarxa territorial 
de serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil, com us comentava, de 
punts d’informació oficina jove, que aglutina i posa a disposició dels joves els ser-
veis i recursos existents en matèria d’emancipació. 

Cada comarca del nostre país disposa d’una oficina jove, exceptuant el Segrià, que 
hi estem treballant des de fa uns mesos, perquè això es reverteixi i canviï, perquè tots 
els joves han de tenir en la seva proximitat comarcal una oficina jove i perquè així ha 
de ser. Llavors, per si m’ho volíeu preguntar, hi estem treballant.

En aquest moment, doncs, per tant, el 97 per cent dels joves de Catalunya tenen 
una oficina jove de referència a la seva comarca, i concretament són 44 oficines jo-
ves, més 200 punts d’informació juvenil repartits en els territoris; i després també 
tenim els serveis especialitzats –no sé si algú de vosaltres els coneixeu–, com l’Ofi-
cina Jove de Treball i l’Oficina d’Informació més general, que es troba situada al 
carrer Calàbria, a les dependències de Joventut. 

D’altra banda, també cal fer referència a la tramitació a dia d’avui d’una nova 
proposta que ens trobem treballant de manera interna, de moment, que és un nou 
decret de la Xarxa Nacional d’Emancipació. Aquest decret que regula aquesta xarxa 
l’estem treballant amb una visió totalment enfocada en els principis que us comen-
tava al començament de la meva intervenció. 

Què vol dir això? Vol dir que hem de saber incorporar els joves a les nostres ofi-
cines joves per un tema de codecisió, però per un tema també de digitalització, en el 
sentit..., no diem de deixar la part presencial que estem fent, sinó que estem parlant 
d’intentar que convisquin aquests dos models. Per una banda, tots els joves tenim 
un terminal mòbil, amb el qual podem accedir a la informació, i hem de ser capaços 
de compaginar-ho amb les nostres oficines joves i amb un recurs més especialitzat 
que oferim des d’aquestes oficines. No estem dient ni que un model sigui el correc-
te, ni que l’altre sigui l’incorrecte, sinó que hem de saber com ho podem connectar 
als serveis i els equipaments adreçats al col·lectiu jove i aquesta cartera de recursos 
que trobem a les nostres oficines joves en el nostre territori. Hem de ser capaços de 
connectar i que s’integrin en aquesta política global.

Entrant més en matèria de programes d’emancipació, com us comentava, per una 
banda per nosaltres la xarxa nacional n’és un; per altra banda tenim el programa 
Odisseu. El programa Odisseu el que pretén és fomentar el retorn de les persones 
joves al medi rural, perquè sí que és una realitat que ja existeix un despoblament al 
nostre país de les zones rurals o de les zones més allunyades a les grans ciutats, que 
els joves per ics motius diversos, de vegades per habitatge, de vegades per treball, de 
vegades per estudis, per diversos motius han de marxar. Aquest programa es fa amb 
la col·laboració, amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i el Departament d’Empresa i Coneixement.

Creiem que és important comptar amb aquests dos suports. També hem de tenir 
en compte que les realitats juvenils són diferents a fa molts anys enrere, en el sentit 
que avui en dia qualsevol jove des de qualsevol punt pot portar a terme moltes ini-
ciatives, no només del sector primari sinó també a nivell de xarxes, a nivell de co-
municacions; qualsevol jove amb un ordinador pot treballar des d’on sigui. Això és 
un avantatge, és un avantatge per als nostres joves, que potser els permet fer aquest 
arrelament, hem de facilitar-los aquest arrelament perquè puguin dur a terme aquest 
tipus d’activitats i diversificar el sector professional, no centrar-nos únicament a 
aquest retorn al món rural, pensat en una agricultura i ramaderia, sinó que també 
hi ha diferents professions que poden dur a terme des d’altres..., no des de les grans 
ciutats, sinó des del seu poble o de la seva ciutat.
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Aquest programa en què es tradueix? Al cap i a la fi són ajuts a la pràctica, que 
són convenis de pràctiques per incorporar estudiants universitaris en empreses dels 
territoris rurals. Es tracta, doncs, en definitiva, d’afavorir una experiència professio-
nalitzadora per a joves universitaris en empreses rurals i que un de cada quatre ca-
sos hem comprovat que acaba amb la posterior contractació per part de la mateixa 
empresa on s’han realitzat les pràctiques. 

Per a nosaltres és un projecte que és satisfactori, el resultat, també és cert que 
el volem treballar més a fons per evolucionar cap al que us comentava, és a dir, no 
centrar-nos tant en aquest sector més primari, sinó diversificar les formes d’ocupa-
ció que poden tenir els joves, entenent la seva realitat, i les seves necessitats i pre-
ferències.

Continuant amb emancipació, i parlant també d’arrelament territorial i d’oportuni-
tats, cal fer referència a l’espai de treball interdepartamental que dirigim des de la Di-
recció General de Joventut, amb l’objectiu d’impulsar actuacions adreçades a frenar 
l’emigració juvenil. És a dir, per una banda us parlava del despoblament rural, però 
també hi ha un altre factor que tots sabem, que és la marxa d’aquests joves a l’estran-
ger pels motius que ja hem comentat a nivell laboral i que volen retornar. 

A dia d’avui hi ha un treball interdepartamental que s’emmarca en el grup de se-
guiment del Pla per a la mobilitat internacional i ha permès consensuar una bateria 
de mesures per desenvolupar a mitjà i llarg termini.

La proposta que estem desplegant a dia d’avui inclou diverses línies estratègiques 
d’actuació: reforç dels vincles amb els residents a l’exterior; eines i incentius d’ajut al 
retorn; reforç de la mediació en la matèria laboral, o l’administració de determina-
des traves i greuges comparatius que pateixen les persones retornades. 

Més enllà d’això –que és al que em volia referir–, si tot va bé i hi ha una apro-
vació de pressupostos, comptarem també amb una aportació econòmica, amb una 
injecció econòmica molt important, que anirà amb el SOC i que ja estem treballant 
per definir com ha de ser de manera conjunta, és a dir entre Joventut i el SOC, que 
és el pla de retorn..., pla o aquest impuls de com podem fer que els joves retornin de 
nou aquí a Catalunya a desenvolupar els seus projectes. 

Com us comentava, si tot va en aquesta línia podríem comptar amb un impuls 
encara més decidit i més fort de manera interdepartamental amb el SOC dirigit a 
aquest retorn dels joves. Crec que és important remarcar-ho.

Passant a la matèria d’emancipació domiciliària, tots sabem que durant l’època 
de la crisi i posterior sortida de la crisi econòmica les polítiques d’habitatge van anar 
centrades cap a aquelles persones que perdien l’habitatge. Per tant, les polítiques 
de joventut estrictament per a joves, entenent que no patien cap eix de desigualtat, 
doncs, quedaven en un segon pla, i van passar a centrar-se en aquesta emergència, 
òbviament, de pèrdua d’habitatge de moltes persones que ho han viscut. 

Davant d’això, nosaltres què ens plantegem? Nosaltres volem donar-hi un nou 
enfocament, volem donar un nou enfocament més enllà d’aquesta opció de compra 
i lloguer d’habitatge. La nostra aposta és més cap als models alternatius d’accés i de 
tinença d’habitatge. Hi ha una guia editada pel Consell Nacional de Joventut que no 
em canso de repetir, perquè la veritat que m’agrada fullejar-la, perquè crec que és una 
alternativa, que molts dels nostres alcaldes i ens locals no la coneixen, i de vegades 
ens encallem en aquesta dualitat de la compra i el lloguer, però hi ha molts pobles, 
moltes ciutats del nostre país que tenen habitatges buits o persones que no tenen capa-
citat econòmica per arreglar aquests habitatges, i aquesta guia pot ser una nova situa-
ció, un nou alè per permetre que els joves puguin quedar-se.

En aquesta línia, i seguint aquesta guia que va elaborar el Consell Nacional de 
la Joventut, des de la direcció i des de joventut la nostra intenció és apostar cap a la 
formació a nivell de tècnics, joves, entitats juvenils en un primer moment, en unes 
jornades que ja tenim organitzades cap a nous models d’accés, però també asses-
sorar aquells ens locals que puguin elaborar el seu projecte i cercar, com us deia, 
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aquestes situacions que permetin crear nous accessos, com pot ser una masoveria, 
com pot ser una cessió d’ús al territori.

La nostra aposta és també, com us deia, perquè a nivell executiu ja hi ha unes 
limitacions de competències, però també creiem que òbviament hi hem de fer front 
i un dels nostres fronts que volem portar a terme és en aquest model.

Quant a les actuacions de promoció de la salut, ens centrem en aquesta prevenció 
de consums i les pràctiques de risc. Com hem vist a l’enquesta, la major part dels 
problemes de salut juvenil estan lligats a altres factors. Nosaltres, doncs, ara mateix 
estem apostant per uns programes d’assessorament i acompanyament als ens locals 
i equipaments juvenils per a la realització d’activitats de promoció de l’educació 
emocional i les habilitats per a la vida entre les persones joves, i també estem prepa-
rant unes formacions que es duran a terme de manera territorialitzada, adreçades a 
professionals de joventut sobre joves i salut mental, precisament posant el focus en 
que si aquells tècnics que atenen a joves són la primera porta d’entrada al sistema 
han d’estar formats en matèries, com bé hi posaven importància, de violència de gè-
nere, però també de salut mental, que de vegades segueix essent un desconegut per 
a moltes persones i també per a aquests tècnics que de primera mà poden treballar 
amb els joves.

Com us comentava, volia fer un petit... (Veus de fons.) Quatre? Molt ràpid, eh?, jo 
crec que és important remarcar el suport econòmic de la direcció general –canvio de 
tempo i intento anar una miqueta més ràpid– de l’altre gran eix de les polítiques de jo-
ventut, com és el foment de la participació juvenil i el suport econòmic que fem a l’as-
sociacionisme juvenil.

Aquí repetiré el mateix, en el sentit que parlar del suport al món local i del 
contracte programa és una part molt significativa del nostre pressupost i la nostra 
activitat, i en aquest cas el moviment juvenil com a mesura de reconeixement i im-
puls dins el moviment associatiu juvenil i, d’una manera molt específica, les entitats  
i federacions d’educació en el lleure.

Amb dades del 2019, des de la direcció estem parlant d’un pressupost de gairebé 
5,3 milions per a les entitats i federacions d’educació en el lleure i de 2,7 milions per 
a la resta d’entitats juvenils.

Això és un compromís que hi és i que hi seguirà essent, si no és que hi ha un 
canvi de situació política, al suport de l’associacionisme juvenil com a eix de trans-
formació social i d’empoderament dels nostres joves.

Un altre dels eixos també que crec que és important remarcar, en que de vegades 
segurament, doncs, hem anat més coixos, és aquest suport dins del moviment asso-
ciatiu de participació de joves que provenen d’una situació d’exclusió social en l’àm-
bit d’educació en el lleure. M’agradaria posar en valor una de les mesures de més 
envergadura que s’ha desenvolupat en aquests darrers anys, que són precisament els 
ajuts a promoure la participació de joves que provenen d’entorns desafavorits o en 
risc d’exclusió social en les activitats de lleure. 

Estem parlant d’un suport per un import d’un 1.150.000 euros, que beneficia..., jo 
crec que l’important és que beneficia més de vuit mil infants i joves cada any i que 
es vehicula mitjançant dos mecanismes: per una banda, la línia de finançament Q4 
de la COSPE, que va destinada a garantir les igualtats d’oportunitats en l’accés a les 
activitats de les federacions i moviments d’educació en el lleure, i també una partida 
específica vinculada a «L’Estiu és teu», que és el programa de colònies d’estiu en els 
albergs, que no sé si en Cesc després vol explicar més extensament.

Com us comentava abans, crec que és important remarcar –he posat molt el 
turbo potser ara– la lluita des de la Direcció General de Joventut, des de l’agència 
també, contra les violències masclistes que es donen al nostre país, en assenyalar 
que els joves patim, les joves patim violències masclistes a dia d’avui. Una de les 
campanyes que segurament molts de vosaltres ja heu vist és la campanya «Mala-
mente» que es va portar a terme des de Joventut, i segurament ara us està tornant a 
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sortir als vostres Instagrams o a nivell publicitari, precisament per fer aquest reforç 
d’aquesta campanya.

Aquesta campanya, la que us comento, «Malamente», es va posar en marxa aquest 
estiu passat. És una campanya que buscava prevenir les violències sexuals, i ho fa do-
nant la visibilitat a tot un seguit de violències sexuals quotidianes, que no ens agrada 
dir-ne micromasclismes perquè sembla que siguin menys importants, sinó que són 
violències masclistes que es donen de manera més quotidiana i que de vegades són in-
visibles i que no ho veiem en el nostre dia a dia, que patim les noies.

Un dels objectius principals de la campanya és incidir en les agressions sexuals 
que tenen lloc en els espais d’oci nocturn juvenil. També s’adreça –que jo crec que 
aquí hi ha un canvi una mica de paradigma– fonamentalment als nois, tant als di-
rectament responsables d’aquestes agressions com a aquells que en la mesura que no 
actuen, i per tant, com deia la campanya, tenen aquesta complicitat. Jo crec que aquí 
sí que és un trencament de vegades en la manera de tractar les violències masclistes, 
posant el focus en la persona agressora o en aquella persona que no intervé com a 
còmplice.

L’element més visible, com bé sabeu, és l’espot audiovisual, que mostra cinc 
d’aquestes escenes, i finalment la campanya també inclou tallers de prevenció, de 
sensibilització dirigits a joves i espais de treball amb joves per tal de definir accions.

Per tant, més enllà de la campanya «Malamente», nosaltres seguim treballant en 
matèria de violències masclistes, perquè és un dels eixos que considerem que hem 
de treballar. 

Fem moltes accions, crec que no em dona temps d’explicar-les totes... 

El president

Hauria d’anar acabant. Un minut i fora.

La directora general de Joventut

Sí que crec que m’agradaria remarcar que...

El president

Tingui en compte que després, quan els grups intervinguin, vostè té dret a rèpli-
ca i, a més, tanca la sessió. O sigui que...

La directora general de Joventut

Sí que m’agradaria remarcar aquests assessoraments que estem fent a dia d’avui a 
setze ajuntaments perquè elaborin un protocol de prevenció de violències masclistes i 
sexuals en l’oci nocturn, que, com bé comentava, aquells ens locals més pròxims als 
joves i en aquella festa major o en aquelles activitats que es portin a terme durant l’any, 
diverses, on hi participin joves, puguin comptar amb aquests protocols. Si algú vol di-
rigir una pregunta després més dirigida a violències, puc explicar més coses.

Ja per acabar, eh?, altres projectes que impulsem des de la direcció i des de Jo-
ventut, a nivell de prevenció de violència juvenil, com per exemple d’assetjament 
entre iguals, el bullying o en l’àmbit d’abusos sexuals infantils. Últimament hem in-
tensificat els nostres esforços amb l’addició de recursos i materials preventius i amb 
l’organització de cursos formatius per reforçar, precisament, aquesta prevenció.

També, per acabar, doncs no vull deixar de mencionar el treball que estem fent 
del Protocol de prevenció d’abusos sexuals en l’àmbit de lleure, un protocol que és 
de l’any 2013 i que ara l’estem redefinint, juntament amb entitats i patronals del sec-
tor, amb el suport també i assessorament de la Fundació Vicki Bernadet, amb l’ob-
jectiu, doncs, d’alinear-lo amb el protocol marc d’actuacions contra el maltractament 
a infants i adolescents de Catalunya. Jo crec que és important doncs que aquí hi fem 
un capítol específic de les violències que pateixen.

I no em vull estendre molt perquè també hi ha una part d’internacional, que és 
molt àmplia d’aposta, a través de la participació en diferents organitzacions i orga-
nismes internacionals, com són l’EYCA, l’Eryica, així com les relacions que pu-
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guem tenir a nivell bilateral amb altres organismes responsables de les polítiques 
de joventut.

I sense anar més enllà, acabaria aquí la meva primera intervenció.

El president

Molt bé. Gràcies, senyora Girós. Recordi que després, en el torn de rèplica, pot 
estendre algunes de les explicacions que potser li han quedat en el tinter. En tot cas, 
passem la paraula als grups. 

En primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, i en el seu nom 
la senyora Laia Garrido, té la paraula. Tenen deu minuts per grup. No ho sé, que 
cadascun dels grups es divideixi el temps com creguin més oportú. Endavant, se-
nyora Garrido. 

Laia Garrido Angarón

Hola, bona tarda. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, miembros de la 
Mesa, diputados, Consell Nacional de la Joventut, representantes juveniles. Ante 
todo, dar las gracias a la señora a Girós por venir hoy aquí y presentarnos también 
su plan, ¿no?, en esta nueva posición y, ante todo, le deseamos mucha suerte y mu-
chos éxitos en esta nueva posición.

La verdad es que hoy ha explicado muy bien las dificultades que tenemos los 
jóvenes aquí en Cataluña. No lo tenemos nada fácil y ha dado muchos datos de co-
sas que nos dificultan, pues, crear nuestro propio proyecto de vida como joven en 
Catalunya, ¿no? Ha mencionado que la crisis nos ha afectó mucho y eso es verdad, 
pero ya hace doce años que pasó la crisis y hay muchas cosas que no han cambiado. 
Somos, sin duda, la generación más preparada, la generación que nuestros padres y 
nuestros abuelos nos han ayudado a pagar las tasas universitarias más altas de Es-
paña, y también estudios de FP, pero, a pesar de haber podido acceder a esta buena 
educación y haber sido formados también, pues no encontramos trabajo. 

Nos encontramos en una situación en que los jóvenes tienen pues un grado, uno 
o dos másteres, hablamos varios idiomas, a veces, incluso, experiencias en el ex-
tranjero, y parece que, igualmente, no es suficiente. Y es que el 26 por ciento de 
los jóvenes, uno de cada cuatro jóvenes, no tiene acceso al mercado laboral aquí 
en Cataluña. Y la cuestión es que, incluso aquellos que, por suerte, encuentran un 
trabajo..., a menudo es precario y no les ayuda a desarrollar su proyecto personal y 
profesional que ellos desearían.

Los jóvenes, el 50 por ciento, se meten en un ciclo vicioso de ir de contrato tem-
poral en contrato temporal, lo cual no les permite desarrollarse profesionalmente ni 
tampoco tener un salario digno para poder, pues, desarrollar su vida personal. 

Pero es que, además, también tenemos esos jóvenes valientes, esos emprende-
dores, que deciden, pues, mira, crear una idea y convertirla en un proyecto de fu-
turo, ¿no?, un proyecto para emprender, para para desarrollarse ellos, para aportar 
a nuestra sociedad. Y, a pesar de que ellos van con esa ilusión, con esas ganas de 
emprender y crear una nueva actividad en nuestra economía, también se ven com-
pletamente solos. 

Estos jóvenes, pues, no reciben casi financiamiento para llevar a cabo sus ideas, 
a menudo se tienen que encontrar con grandes trabas burocráticas, tampoco tienen 
ayudas en temas de financiamiento y, al revés, tienen que pagar mucho a las admi-
nistraciones públicas para llevar a cabo su proyecto. Y al final, una vez más, esos 
jóvenes también se sienten solos y no pueden desarrollar su proyecto de vida.

Y nosotros creemos que esto es bastante grave, porque sí que es verdad que la 
crisis económica nos afectó mucho, nos afectó especialmente a los jóvenes, pero 
ya hace doce años que pasó y que ha pasado y hemos transitado de la crisis econó-
mica, y tenemos que empezar a darnos cuenta de que no es una cuestión de crisis 
económica, no son tiritas que se tienen que poner a la herida, sino que son proble-
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mas estructurales que necesitan grandes miras y soluciones más estructurales y con 
mayor futuro. 

Esta es la situación laboral de los jóvenes, pero es no solo en el ámbito laboral que 
los jóvenes nos sentimos limitados y con falta de oportunidades, sino también en el 
ámbito personal. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Hoy en día, tener treinta 
años y vivir con sus padres es lo más normal del mundo en Catalunya. Es más, el 75 
por ciento de los jóvenes en Cataluña llegan a los treinta años y no se pueden inde-
pendizar. Una razón es, sin duda, la precariedad laboral, pero otra también, pues, el 
alquiler, que está completamente por encima de lo normal y los jóvenes no pueden 
financiar. Y esa es la situación de los jóvenes. 

Hoy se han mencionado pues muchos datos, usted misma, señora Girós, ha men-
cionado muchos datos semblantes a los que estoy mencionando yo. Pero a veces 
tengo la sensación, y esto también lo digo como joven, representante joven, más 
allá de las siglas de mi partido, de que a menudo tendemos a hablar mucho de datos 
y de teorías y de cosas que dicen los estudios, pero nos olvidamos de que al final 
estos datos representan historias, representan personas, representan sueños de jóve-
nes que quieren aportar a esta sociedad, que quieren desarrollarse y no tienen esa 
oportunidad. 

Y por eso yo me he dado el permiso de buscar algunas situaciones, de algunos 
jóvenes, y he encontrado, pues, la historia de dos jóvenes, que se publicó en El Perió-
dico, en octubre del 2019, y me gustaría simplemente leerlas para recordarnos de que, 
más allá de esos datos, hay historias de personas que están afectadas.

Una de ellas es Paula, que, a sus veintiocho años, no hace ni un año que firmó su 
primer contrato con una cierta estabilidad laboral. Esta joven, nacida en Lleida, es 
investigadora especializada en genética evolutiva. Tiene un grado, un máster y otro 
en camino. Tiene un contrato predoctoral en la Universidad de Barcelona por cuatro 
años y gana mil euros al mes, cien por encima del salario mínimo interprofesional. 
«En Barcelona da para vivir y poco más», cuenta ella en El Periódico. 

Pero también tenemos a Jordi. Jordi acaba de regresar a Barcelona con veintiséis 
años, el grado en Física por la Universidad de Barcelona bajo el brazo y viniendo de 
buscar un máster de matemáticas aplicadas en el King’s College de Londres. Ahora 
mismo está en paro, ocupado en el rastreo de oportunidades que ofrece el mercado. 
Antes de marcharse al extranjero, este joven barcelonés pasó por una gran consulto-
ría, donde, con un contrato de prácticas, echaba muchas horas y cobraba poco más 
que el salario mínimo, explica un poco desencantado.

Bueno, estas son dos historias, la de Jordi y la de Paula, pero, tristemente, re-
presentan la historia de miles de jóvenes que se sienten así en Cataluña, sin opor-
tunidades, sin futuro, sin ninguna perspectiva de futuro. Y creo que es nuestra 
oportunidad, pues, dar una respuesta a esto.

Esto han sido algunos de los temas que querían mencionar, pero también quiero 
destacar dos temas más, que no ha mencionado, señora Girós, y creo que son muy 
importantes y tenemos que tenerlos en cuenta en materia de juventud. Uno de ellos 
es el alto suicidio juvenil que vivimos aquí en Cataluña. Lastimosamente, es la cau-
sa principal de muerte en Cataluña entre jóvenes, lo cual es una notificación muy 
triste, porque resulta que son jóvenes que realmente, pues, deciden quitarse la vida 
porque no creen que puedan tener un futuro próspero, un futuro con esperanza.

Y en el caso de estos suicidios, además, los datos muestran que el 90 por ciento 
de estos jóvenes ya habían tenido algunos casos e intentos anteriores, lo cual sig-
nifica que nosotros, como sistema..., que la sanidad pública no ha podido dar una 
respuesta suficientemente buena para evitar ese enlace final tan triste como es el 
suicidio.

En esta comisión tuvimos una jornada sobre este tema donde nos informados to-
dos. Y desde nuestro Grupo de Ciudadanos hemos impulsado ya dos propuestas de 
resolución que se aprobaron en la pasada comisión y, además, tenemos otras dos que 
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se iban a debatir hoy, pero se debatirán en la próxima. Y en este ámbito también nos 
gustaría que quizá nos explicase un poco más cuál es su opinión sobre este tema, 
qué medidas se van a llevar a cabo, porque realmente es preocupante.

Y el último tema que quería comentar con usted, que tampoco ha mencionado, 
es un tema que es una realidad aquí en Cataluña y que no podemos mirar hacia otro 
lado, y es la gran confrontación que existe cada vez más entre jóvenes por sus ideas 
políticas. Es una realidad que estamos encontrando en las calles, que estamos en-
contrando en los espacios públicos, como son las universidades.

Hemos visto cómo muchos jóvenes, después de la sentencia del procés, por ejem-
plo, salían a las calles a quemar contenedores con violencia, que no quiere decir que 
no se puedan expresar, pero con mucha violencia. Después también vimos escenas 
en las universidades, donde jóvenes querían ir a estudiar y se tenían que confrontar 
con otros jóvenes para acceder a las aulas. Donde vimos, una vez más, esa violencia, 
que no podemos mirar hacia otro lado y tenemos que confrontar y aceptar que existe 
en las aulas de las universidades y en las calles.

Y también hemos visto otras situaciones en las que algunas asociaciones, como, 
por ejemplo S’Ha Acabat!, una entidad constitucionalista que ha puesto carpas, sin 
ningún tipo de violencia, simplemente para dar a conocer su conocimiento, y se le 
ha boicoteado su actividad, su oportunidad de expresarse en ese momento sobre su 
opinión. 

Es una realidad y no estoy entrando aquí a valorar quién tiene razón o quién no 
tiene razón. Es una realidad que estamos viendo en las calles, estamos viendo en las 
aulas y creo que usted también, como directora general de la juventud, me gustaría 
que tuviese algún plan, alguna medida, de crear tolerancia, de incentivar entendi-
miento y dar alguna respuesta a esta situación.

Porque lo que hemos visto como jóvenes, al menos por parte de la Generalitat 
hasta ahora, era un presidente Torra que, encima, incentivaba a la gente a salir a la 
calle, a confrontarse, a dar una respuesta y «lucharemos», y no ha sido un mensaje 
realmente conciliador, ha sido más bien de confrontación. Y yo, como joven..., me 
gustaría también saber qué medidas quiere impulsar usted para crear esa tolerancia 
entre los jóvenes.

Una vez dicho esto, tengo que decir que, cuando nuestro portavoz expresó que 
iba a venir aquí a la comisión a explicar sus propuestas y a escucharnos, a mí real-
mente, pues, me animó mucho porque pensé: «Qué positivo, ¿no?, que venga y que 
podamos expresar lo que nosotros vemos en temas de juventud y también sus pla-
nes.» Ahora, también tengo que decir que también me desanimó un poco el saber 
que era una nueva directora general y que, por tercera vez en dos años, se había 
cambiado la posición de director general de Juventud, y se lo digo con completa ho-
nestidad, porque creo que es poco serio y muestra mucha falta de compromiso por 
parte de la Generalitat el haber cambiado en tan solo dos años la posición de direc-
tor general de la juventud. Opino que en tan solo unos meses es imposible hacer una 
valoración de las necesidades de toda una generación, de hacer una propuesta de 
futuro y llegar a implementarla. En cuestión de meses eso es imposible. Y a mí me 
gustaría saber y que tuviesen ese compromiso en el futuro para los jóvenes el no ir 
cambiando esta posición.

Ya llego al turno de mis preguntas. También en este sentido ha mencionado an-
tes el Plan Nacional de la Juventud, que caduca ahora en el 2020, y ha mencionado 
alguna de las cosas que se han hecho. Yo me he mirado específicamente también 
el área de empleo, emprendimiento y vivienda y he visto algunas medidas muy es-
pecíficas. 

Por ejemplo, en el ámbito del empleo pone que iban a apostar por un modelo de 
orientación profesional innovador y flexible, en todos los niveles formativos, o que 
iban también a incentivar a empresas para promover la contratación y prácticas no 
laborales. 
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En ámbitos de emprendimiento iban a fomentar el papel de las universidades y 
la FP para promover la innovación, e iban aumentar el apoyo económico en infraes-
tructuras y recursos para la creación de proyectos e iniciativas de emprendimiento 
juvenil.

En temas de vivienda, iban a desarrollar medidas específicas, como, por ejem-
plo, ayudas, ventajas fiscales y avales públicos para facilitar el acceso a la vivienda. 
Y, finalmente, en temas de vivienda también, iban a promocionar vivienda social 
para jóvenes. 

A mí todas estas medidas me parecen fantásticas y creo que nos ayudarían mu-
chísimo a los jóvenes, pero también le voy a ser honesta de que muchas de estas me-
didas yo nunca las he visto ser implementadas en estos últimos diez años. Entonces, 
a mí me gustaría que, más allá de esas promesas y más allá de esas bonitas palabras, 
realmente viésemos hechos concretos. Y me gustaría preguntarle en este ámbito 
cuáles han sido las medidas de este plan que se han implementado realmente y que 
no han sido sólo puestas sobre papel en los últimos diez años.

Y también si en esa evaluación que van a realizar, que ha mencionado antes, si 
van a evaluar específicamente todas estas medidas, hasta qué punto se han imple-
mentado, etcétera. Y si esta evaluación se va a hacer pública para que los jóvenes 
también sepan, pues, hasta qué punto se ha podido llevar a cabo. 

Y nada, pues esta era, simplemente, mi intervención, mi exposición de lo que he 
pensado sobre sobre su propuesta. Y, nada, finalmente, simplemente desearle nue-
vamente éxitos en esta nueva posición, que sea un mandato productivo y que tenga 
en cuenta también que nosotros, por el Grupo de Ciudadanos, siempre vamos a estar 
tendiéndole la mano para los temas de juventud, porque creemos que es crítico y en 
el lado de los jóvenes vamos a estar siempre. 

Así que muchas gracias.

El president

Gràcies, senyora Garrido. A continuació té la paraula el Grup Socialista i Units 
per Avançar i la seva representant, Judith Riera, per un temps també màxim, amb 
flexibilitat però no tanta, de deu minuts. Senyora Riera, té la paraula.

Judith Riera Roman

Gràcies, president. Bona tarda, senyora directora general. La Joventut Socialis-
ta de Catalunya i el Grup Socialistes celebrem que avui ens acompanyi per expli-
car-nos tot aquest pla i tots aquests eixos que es volen desenvolupar, però no podem 
deixar de dir-li que fem una mica tard, fem molt tard, perquè estem parlant d’uns 
eixos que al 2017 ja es van aprovar al Parlament i que s’havien de desenvolupar fins 
al 2020 i, a febrer del 2020, és quan estem parlant de posar tots aquests diners que 
havíem parlat el 2017 que es posarien per poder desenvolupar aquests eixos i, a dia 
d’avui, comencem a treballar. Comencem a treballar, tenint en compte que, segura-
ment, tindrem uns pressupostos que duraran un parell de mesos fins que convoqueu 
eleccions. 

Per tant, com a joves, realment ens sentim una mica indefensos perquè sempre 
hem defensat les polítiques de joventut, Catalunya sempre havia estat pionera en el 
desenvolupament de les polítiques de joventut i, realment, portem set anys que no 
acabem d’avançar i que hem passat per unes situacions que els joves a Catalunya 
hem hagut de marxar moltes vegades per poder treballar, per poder estudiar i per 
poder tenir un futur.

Vostè parlava dels set eixos que el 2017 es van aprovar al Pla d’actuació de po-
lítiques de joventut al Parlament, i és veritat que hi ha uns reptes on s’ha considerat 
apujar pressupost, però hi ha altres reptes on s’ha considerat que s’abaixava el pres-
supost respecte al que hi havia pressupostat el 2017.

Llavors, clar, tenint en compte que a nivell d’educació i a nivell de treball tenim 
una greu crisi a Catalunya, perquè tenim una taxa d’abandonament escolar prematur 
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molt alta, tenim una molt baixa inserció al món laboral, més d’un 50 per cent dels 
contractes que tenim els joves són contractes temporals, tenim una precarietat molt 
alta que no ens permet ni tan sols arribar a aquesta paraula que el 2010 ja sortia al 
Pla nacional de joventut, que era l’«emancipació juvenil». Tornem a estar com el 
2010. Tornem a parlar d’emancipació, tornem a parlar d’habitatge, tornem a parlar 
de treball, tornem a parlar... Bé, els que van participar de la creació del pla nacional 
del 2010 i estem participant de la diagnosi d’aquest pla per poder crear el nou, real-
ment no podem considerar que els objectius que ens vam marcar fa deu anys s’hagin 
acomplert, perquè continuem parlant del mateix. 

És veritat que ara, doncs, toca parlar d’altres temes que el 2010 no es van posar da-
munt de la taula, com són posar recursos per tot el que és la formació en matèria d’edu-
cació sexual, afectiva, els treballadors i els professionals de la joventut, que realment 
es troben moltes vegades que no tenen eines ni recursos per fer front a situacions que 
s’estan trobant amb els joves avui dia. Estem parlant de noves maneres de participació, 
però el moll de l’os continua sent el mateix que el 2010. I han passat molts anys, els que 
el 2010 teníem vint anys ja n’hem fet trenta i hem passat tota la crisi, i moltes vegades 
han estat els ajuntaments els que han hagut de fer front a moltes d’aquestes competèn-
cies que té la Generalitat i que durant molts anys no hi han fet front. 

I vostè parlava de l’habitatge, parlava del Pla d’ajuda al retorn, i sí que se’ns acu-
dia que igual, en comptes de passar als alcaldes i alcaldesses de Catalunya un dos-
sier amb experiències noves de l’habitatge, doncs, igual podríem recuperar aquelles 
ajudes a lloguer que teníem els joves, que ens permetien moltes vegades emanci-
par-nos. Perquè és veritat que l’habitatge no és una competència de la Generalitat, 
però les polítiques de joventut sí, i pensem que qualsevol ajut al jove per poder-se 
emancipar hauria de ser un objectiu per a la Direcció General de Joventut. 

I, a més a més, parlava vostè del Pla d’ajuda al retorn, que no ha fet servir la pa-
raula «Pla d’ajuda al retorn», però fa set anys sí que es va aprovar al Parlament un 
pla d’ajuda al retorn. Hi ha posada en marxa una oficina virtual i ens agradaria saber 
quins n’han estat els resultats i si tenim números –perquè la veritat és que des de la 
JSC no els hem sabut trobar–, si tenim números de quants joves talents han tornat a 
Catalunya i quin ha estat aquest èxit d’implementació d’aquest Pla d’ajuda al retorn, 
bé, d’aquest retorn de talents que van marxar.

I també ens agradaria posar sobre la taula un tema que ens té molt preocupats, 
que és la formació professional. Heu parlat de la coordinació institucional i de la co-
ordinació interdepartamental. Creiem que és fonamental, i sobretot la coordinació 
entre el Departament de Treball i el Departament d’Educació, perquè tenim una llei 
des del 2015 que no s’ha desenvolupat i que estem perdent recursos, estem perdent 
oportunitats, estem perdent una oportunitat molt important de reinserir aquests jo-
ves al món laboral i, per tant, creiem que és molt important. 

I com a últim punt parlava del programa de la salut i la veritat és que considerem 
que, tot i que és una bona iniciativa, està essent del tot insuficient, perquè són ser-
veis que en molts casos estan assumint els ajuntaments, perquè tot i que és veritat 
que hi ha subvencions i contractes programa que poden demanar als ajuntaments, 
moltes vegades els responsables professionals de joventut, i a la mateixa vegada els 
instituts i les escoles, es troben que no estan tenint eines suficients per fer front a 
situacions que s’estan donant avui en dia, no només de lluita contra les violències 
sexuals i masclista sinó també a nivell de salut mental o d’intents de suïcidi. Sabem 
que és la primera causa de mort dels joves a Catalunya i, per tant, sí que us volíem 
demanar que feu especial esment del programa de salut i que realment no deixeu els 
ajuntaments en molts casos abandonats en aquest sentit i a la bona voluntat que pu-
gui tenir l’equip de govern en qüestió per fer front a aquests temes. 

I no sé si el Pol vol afegir alguna... En tot cas, insistir..., gràcies per comparèixer 
aquesta tarda, però des de la JSC i des del Grup Socialistes considerem que ni hem 
aconseguit desenvolupar tot el que ens vam comprometre a desenvolupar el 2010 
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fins al 2020, ni que els set eixos realment ens portin a tenir una millor situació, per-
què no acabem de confiar que això es pugui dur a terme.

De tota manera, moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Riera. A continuació, té la paraula la senyora Mònica Torralba, 
pel Consell Nacional de la Joventut. Endavant, senyora Torralba.

Mònica Torralba i Fernández-Velilla

Hola, bona tarda. Primer de tot, doncs, us agraïm aquesta intervenció, ja que sí 
que era cert que hem anat sentint els resultats de les enquestes i coneixem la línia de 
Govern, però mai no és sobrer poder-lo presentar en aquesta comissió. 

També aprofitem per agrair-vos aquesta voluntat de voler trencar amb l’adultcen-
trisme i transversalitzar la joventut que estem veient en els últims temps tant per part 
de l’agència com de la direcció general. 

Tot i així, comentar..., sí que ens agradaria puntualitzar algunes de les coses que 
heu anat presentant, i també afegir-ne d’altres que creiem que tenen una forta relle-
vància.

El primer de tot és que aquesta comissió –ja fa unes quantes comissions– està 
aprovant resolucions en matèria de suïcidi juvenil, que per nosaltres és un tema d’ur-
gència elevada i que ens ha de permetre, doncs, millorar la qualitat de les joves, i 
en aquestes resolucions hi han unes quantes accions que demanem a Govern i ens 
agradaria doncs això, poder-les compartir i que agaféssiu aquest guant.

I la que considerem que és més urgent o que té com més pressa és la de poder 
crear o poder tenir espais exclusius per a joves en matèria de salut mental. Con-
siderem que és essencial per poder assegurar aquesta vinculació dels joves amb 
col·lectius que puguin acompanyar aquesta situació i, per descomptat, poder tenir 
l’educació emocional al llarg de la vida, que creiem que és una cosa que manca no 
només en espais formats, sinó que també podria arribar a espais no formals. 

També ens agradaria comentar que arran de la Guia de models de tinença d’ha-
bitatge, que justament comentàveu fa una estona i que a nosaltres ens ha servit per 
treballar en profunditat aquest tema, hem pogut veure que al final al jovent, tot i te-
nir molts models, el que potser li resulta més còmode o més habitual és el de lloguer 
d’habitatge. I tot just hem fet una radiografia com a Consell Nacional de la Joventut 
amb l’Observatori DESC, que ens mostrava que el 75 per cent de les persones joves 
que han de mudar-se ho hauran de fer per motius socioeconòmics. Llavors, com a 
consell sí que ens plantejàvem aquesta idea de continuar demanant mesures enfoca-
des directament a habitatge per a joves. 

A més a més, hi ha cosetes que no han anat sortint al llarg d’avui, que nosaltres 
continuem treballant i que us hem fet arribar en reiterades ocasions, però avui cre-
iem que també és un bon dia, que són les millores de mobilitat i transport, pel que fa 
a una perspectiva territorial, en tant que és dificultós poder-se moure arreu del ter-
ritori, com específicament per a joves i associades. Seguim reivindicant la T-Lleure, 
la T-Associacionisme per tal que col·lectius de joves puguin dur a terme la seva tasca 
associativa. 

I, entre moltes altres coses, també ens agradaria seguir reivindicant i seguir dema-
nant aquesta lluita contra la precarietat a les pràctiques, ja que és una cosa que moltes 
vegades com a joves ens hi veiem abocades, i que necessitem que realment hi hagi 
una estructura, un control per evitar que continuem, i així ja poder treure el hashtag 
#becàriesprecàries que hem anat iniciant. No volem cap situació semblant.

I ja finalment, tornar a agrair tot el suport que estem rebent per part vostra a 
l’associacionisme i tota aquesta reivindicació que feu de les noves maneres de parti-
cipar, que trobem que és essencial per anar-nos adaptant als nous temps i a les ma-
neres de fer del jovent, i agrair-vos la tasca i que per a qualsevol cosa aquí ens teniu.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Torralba. A continuació, té la paraula el Grup Republicà. La se-
nyora Rut Ribas o el senyor Pau Morales tenen deu minuts, en tot cas, si volen fer la 
intervenció. (Veus de fons.) Ah, bé, perdó, té la paraula –m’havia despistat– el Grup 
de Catalunya en Comú Podem. Es poden dividir el temps com considerin oportú, 
també. Endavant.

Arnau Morales Soley

Gràcies, president. Senyora Girós, en primer lloc li volem agrair la seva compa-
reixença des de Catalunya en Comú Podem i Confluència Jove, i aprofitarem aquests 
deu minuts –intentarem fer-ho el màxim de breu possible– per fer una sèrie de re-
flexions sobre la situació de la joventut a Catalunya i plantejar-li algunes preguntes 
concretes, més enllà de sumar-nos a les que ja s’han formulat; per evitar repeticions, 
entraré en altres preguntes més concretes.

Bé, en primer lloc, farem una prèvia, que és recordar la precària situació dels 
joves de Catalunya, que es porta estenent des de l’any 2008. No és una situació 
nova, portem arrossegant precarietat, problemes amb l’accés a l’habitatge, proble-
mes d’emancipació, masclisme, atur juvenil, etcètera, i que les polítiques d’austeri-
tat, tant adoptades pel Govern de la Generalitat com pel Govern de l’Estat, no han 
millorat sinó que han agreujat i han perpetuat una desigualtat sistemàtica que estem 
patint a Catalunya des de fa molts anys. 

Posteriorment, vostè ha dit en la seva intervenció que les polítiques de joventut 
s’han de nodrir de les aportacions, de la riquesa que aporta l’associacionisme juve-
nil, associacionisme que inclou el moviment estudiantil, el moviment universitari, 
que el Govern de la Generalitat durant molts anys ha estat ignorant les seves peti-
cions de rebaixa de les taxes universitàries, tot i l’acord adoptat pel Parlament de 
Catalunya de rebaixar un 30 per cent.

Llavors, per altra banda, sí que és veritat que no farem tot crítiques. També vo-
lem dir que celebrem l’enfocament que ha mencionat vostè d’una òptica conjunta i 
transversal de les polítiques públiques de joventut, ja que creiem que sense aquesta 
òptica transversal seran polítiques ineficaces i que no portaran enlloc, però sí que 
creiem que s’han de fer amb perspectiva de cinc i deu anys vista i no amb perspec-
tives d’una ni dues legislatures. 

Per altra banda, les meves preguntes aniran centrades en base al Pla de Govern 
que tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya van adoptar l’any 2018, que 
incloïa una sèrie de mesures en matèria juvenil per a aquesta dotzena legislatura. 

Sí que lamentem –tal com ha dit la companya del Grup Parlamentari Socialis-
tes– que aquestes mesures arriben tard, molt tard. És a dir, la pantalla del 2017 cre-
iem que l’hauríem d’haver superat. Estem a l’any 2020, ara la situació és una altra i 
aquesta pantalla sincerament creiem que és un pas enrere i una situació nefasta per 
als joves de Catalunya. 

Per altra banda, hem de dir que no sabem el que queda de legislatura. Sembla 
que hi han unes eleccions catalanes en el ambiente, però no sabem en quin moment 
cauran. Aquesta reflexió que faré la deixaré perquè en quedi constància: sigui vostè 
qui succeirà en la pròxima legislatura al capdavant del càrrec de directora general 
de Joventut o sigui la persona que sigui, esperem que reculli les peticions que des 
d’aquí farem.

Bé, en primer lloc, mobilitat. En línia amb el que ha dit el Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya, l’emergència climàtica és una realitat. Els moviments eco-
logistes cada cop tenen més força i tots els governs adopten mesures en favor d’una 
mobilitat sostenible i verda. La pregunta ve..., per què en aquests dos anys no s’ha 
adoptat ni s’està plantejant la possibilitat d’allargar la T-Jove als trenta anys, ja que 
si s’és jove per molts factors també ens agradaria saber per què els descomptes de 
joventut no s’estenen fins als trenta anys, per exemple, en matèria de T-Jove? 
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Per altra banda, a esmentat vostè la importància dels punts d’informació juvenil, 
que n’hi han dos-cents a tot el territori català. Però si anem a l’estudi de la joventut 
de Catalunya de l’any 2017, en l’apartat que parla de les eines que fan servir per in-
formar-se les joves de Catalunya, veiem que només un 1,5 per cent dels joves recor-
ren a aquests punts per buscar informació. Tal qual com surt: «un 1,5 per cent dels 
joves busca la informació en punts d’informació juvenil». Creiem que aquesta dada 
és un fracàs, que només un 1,5 per cent dels joves, tenint –com ha dit vostè– accés 
molt fàcil a aquests punts, no hi acudeixi més. Creiem que s’haurien de replantejar 
seriosament quina és la filosofia i la utilitat, i quin destí està fet, i si més no promo-
cionar-los i que les joves hi puguin accedir. 

Per altra banda, cultura és un altre tema que vostè ha mencionat que s’augmenta 
el pressupost en creació cultural, s’augmenta el pressupost en subvencions, però hi 
ha un programa depenent de la Generalitat, Escena 25, que valorem molt positiva-
ment, facilita l’accés a les joves, però en la mateixa línia que la T-Jove, a partir de 
que tens vint-i-cinc anys, tot i que en teoria segueixes essent jove, aquests beneficis 
desapareixen. Creiem que les taxes d’accés a la cultura són molt baixes a partir de 
que desapareix la plataforma Escena 25, fins que es remunta a partir dels trenta-cinc 
anys, i per tant creiem que si volem crear una societat formada, culturalitzada i di-
versa, amb una càrrega cultural important, aquest punt s’hauria de millorar i esten-
dre a partir dels trenta anys.

Per altra banda, hi ha un altre element, que també ha esmentat vostè, que és el 
Carnet Jove, que ofereix una pila de descomptes i avantatges pels joves, element que 
és molt positiu, però que té un gran problema, que és que està vinculat a una entitat 
bancària. És a dir, s’està pagant un cànon de 8 euros per emissió de targeta, que se’ls 
queda una entitat bancària, que és, en aquest cas, CaixaBank. Llavors, la pregunta 
seria: s’ha explorat la via de fer-la de gestió pública i que la Generalitat s’encarregui 
de gestionar el Carnet Jove i que no depengui d’una entitat bancària?

Per altra banda, tots els grups parlamentaris han parlat de treball, sobre que hi 
ha un alt atur juvenil. I, si anem també un altre cop a l’estudi de joventut de Catalu-
nya de l’any 2017, tot i que un 47 per cent dels joves estan inscrits a l’Oficina Jove 
del Treball, bé, en aquest cas al SOC, només un 3 per cent dels joves acaben trobant 
feina a través d’aquesta eina. Llavors, creiem que és imprescindible, no sé si ho con-
sidera vostè, i quin tipus de mesures s’haurien d’introduir al SOC per tal de millorar 
aquesta taxa que considerem nefasta. 

Per altra banda, ha parlat vostè de salut jove, salut mental, implementació d’un 
pla de salut general, però hi ha un tipus de malalties, que són les infeccions de trans-
missió sexual, que afecten específicament i en gran part el col·lectiu jove, que veiem 
que respecte a l’any 2014-2018 el nombre de casos ha augmentat més d’un 20 per 
cent. I no he sentit cap proposta en matèria de salut sexual i reproductiva en l’expli-
cació que ha fet vostè de més de 35 minuts. Si volem crear una joventut sana, també 
inclou la salut sexual i reproductiva.

I, finalment, un últim element, que s’ha reproduït a totes les intervencions, que 
és en matèria de lloguer i accés a l’habitatge. S’ha comentat l’existència d’ajudes al 
pagament de lloguer destinades a col·lectius específics.

Les bases publicades per la Generalitat per accedir a aquests ajuts exigeixen, 
concretament, que les persones sol·licitants que tinguin entre divuit i trenta-cinc 
anys els ingressos de la unitat de convivència..., és a dir, si les dues persones con-
viuen, la unitat de convivència tenir uns ingressos inferiors a 0,94 vegades l’IRSC, 
és a dir, el que equivaldria a 534,97 euros per persona. És una quantia vergonyosa 
que té un únic nom, que és precarietat. 

Però tot i això, tot i aquesta crítica, valorem molt positivament l’actuació que ha 
fet vostè presentant tot aquest informe i quins són els plans d’acció i esperem que 
les bases molt positives que ha exposat vostè s’estenguin al llarg de tota la legisla-
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tura que queda i de les que vinguin i la situació dels joves a Catalunya se solucioni 
en un termini curt de temps.

«Merci».

El president

Gràcies, senyor Morales. A continuació té la paraula el Grup Republicà, ara sí, 
també el senyor Morales i la senyora Ribas. Endavant.

Pau Morales Romero

Bé, bona tarda. M’agradaria començar aquesta intervenció, doncs, denunciant 
un fet que ha passat avui, la detenció d’un company del moviment estudiantil, en 
Miguel Morilla. Crec que en aquesta situació d’excepcionalitat i de repressió que 
afecta especialment el col·lectiu juvenil, doncs, és imprescindible que hi hagi un 
govern que estigui amatent a aquestes situacions, que estigui al costat, no?, i que 
acompanyi els joves en la defensa i l’exercici dels seus drets i llibertats, com ha de 
ser en democràcia.

És en aquest sentit que creiem imprescindible, doncs, la posició d’una Direcció 
General de Joventut, que, els darrers mesos, s’ha posicionat i ha elaborat, conjunta-
ment amb el teixit associatiu juvenil, un discurs clar al costat de les mobilitzacions 
i al costat del lliure exercici de tots els drets en democràcia. Creiem que és impres-
cindible que hi hagi una Direcció General de Joventut, com tenim avui en dia, que 
posi l’agenda jove constantment sobre la taula en el conjunt del Govern.

És cert, com veiem per les dades i com constantment, doncs, també veiem al 
nostre entorn, que la gent jove som un col·lectiu vulnerable, que hem sortit d’aquesta 
crisi econòmica amb una precarietat estructural i un retrocés de drets i que cal re-
vertir i cal posar al centre de les polítiques de forma urgent.

És per això que, per exemple, des del jovent republicà, però com també ha apro-
vat recentment, bé, en algunes ocasions, el Parlament de Catalunya, i és un clam 
unànime del teixit associatiu juvenil, defensem l’ampliació del dret de vot a partir 
dels setze anys, perquè creiem que només si els joves poden decidir, només si els 
joves poden expressar-se també a les urnes, només així podrem garantir que aquests 
drets siguin reconeguts i que les polítiques de joventut es posin al centre. 

A nivell juvenil i de polítiques de joventut, no vull repetir coses que ja ha exposat 
la directora general, sí que celebrar que som pioners i que exercim de model a seguir 
per tota Europa, quant a desplegament i desenvolupament de polítiques públiques de 
joventut. Òbviament, amb molt de camí per córrer, amb molts elements a millorar, i 
a les portes del procés d’elaboració d’un nou Pla nacional de joventut de Catalunya, 
on estic convençut que tots els companys i companyes que s’han expressat aquí hi 
participaran de forma intensa per tal que la seva elaboració, doncs, compti amb el 
parer i les opinions i les perspectives de tothom.

De fet, creiem que és important, i en aquesta intervenció, doncs, és una idea for-
ça, que tothom tingui tan clara la prioritat en les polítiques de joventut en tots els 
àmbits, del Govern de Catalunya i de la resta d’administracions, i que tingui tan 
clara aquesta prioritat com té la direcció general, la Secretaria d’Infància, Adoles-
cència i Joventut i el mateix departament, ja que veiem exemples molt positius, com 
va ser l’anunci de Vicepresidència i Economia d’incloure la rebaixa del 30 per cent 
de les taxes en els preus públics d’accés a la universitat en aquests pressupostos del 
2020, però, alhora, seguim tenint grans assignatures pendents, com és la millora de 
les condicions materials dels joves. 

En l’àmbit d’emancipació –ahir el Consell Nacional de Joventut ho tornava a 
denunciar públicament– calen polítiques d’habitatge per a joves. El Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha de ser proactiu en aquest àmbit, i des de la direcció ge-
neral amb poques eines com té però s’ha d’incidir tant internament al Govern com 
externament, posant-ho a debat en el conjunt de la societat.
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Alhora, no podem parlar de la situació dels joves sense explicar què fa o no fa 
l’Estat al respecte. Nosaltres som els que ho volem tot, com la majoria del jovent 
d’aquest país, i per tant també volem una república. Però la república té un contin-
gut. Els joves d’avui en dia, els joves dels Països Catalans, de l’Estat només rebem 
citacions, només rebem visites de la Guàrdia Civil, només rebem notificacions de 
beques que no arriben, i per tant nosaltres el que volem és un estat que posi al ser-
vei dels joves i que posi els joves al centre. No ens calen les porres, no ens cal que 
despleguin especialment la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Tampoc 
ens calen, com hem denunciat el jovent republicà, els abusos, que també hem vist, 
malauradament, per part dels Mossos. 

I, per tant, si hi ha administracions o si els representants de l’estat no volen as-
sumir les seves responsabilitats envers els joves catalans, cap problema, ja les assu-
miran ells exercint el protagonisme i decidint el futur col·lectivament amb la resta 
de la societat. 

Per últim, sí que m’agradaria explicar algunes de les causes de problemes que 
s’han posat sobre la taula. Jo crec que hi ha una causa molt clara i que ho hem d’ex-
plicar així: el suïcidi juvenil ve causat per una precarietat estructural que pateixen 
els joves. Aquesta precarietat té un nom, es diu «capitalisme» i la impulsen les em-
preses de l’IBEX, que han inflat els companys de Ciudadanos, que ara venen aquí a 
denunciar aquesta situació. 

Hi ha confrontació? Hi ha repressió i hi ha joves que exerceixen els seus drets. 
Per tant, en tota aquesta situació, doncs, animar de nou a tothom a participar de l’ei-
na de l’elaboració del Pla nacional de joventut de Catalunya. Tenim les peces, tenim 
les eines, tenim l’anàlisi acurada de la situació, que ens la donen també les dades, i 
per tant, si ens hi posem tots, segur que podrem dibuixar, a partir del Pla nacional 
de joventut, mesures concretes a realitzar i també l’horitzó de país que volem.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, senyor Morales. Senyora Ribas, vol afegir alguna cosa? Sí? Té la pa-
raula.

Rut Ribas i Martí

Seré molt breu. Primer de tot, donar les gràcies a la directora general per com-
parèixer aquí, també acompanyada del senyor Francesc Poch, el director de l’Agèn-
cia Catalana de Joventut, i també sobretot donar-vos les gràcies per atendre i donar 
resposta a les necessitats i les demandes de la joventut, creant aquestes polítiques i, 
com feia referència, des de la transversalitat.

Perquè creiem que les polítiques destinades cap als joves seran eficaces i real-
ment garantiran aquesta plena emancipació que necessitem, sempre que siguin trans-
formadores, però, sobretot, sempre que es plantegin des d’aquesta òptica transversal, 
i tenint en compte els departaments, com també totes les administracions locals i 
sobretot també els moviments juvenils i aquesta codecisió, que hi feia referència. 

Perquè, d’alguna manera o altra, tots els departaments de la Generalitat hi inci-
deixen d’alguna forma, bé de forma directa o de forma indirecta. Però, bàsicament, 
per garantir aquest dia a dia dels joves, aquesta estabilitat, cal aquest compromís i 
aquesta xarxa per avançar. Però, sobretot, jo també ho voldria remarcar, ja que ho 
ha fet, tenint en compte l’opinió dels joves, que bàsicament serem a qui aniran des-
tinades aquestes polítiques. 

S’ha parlat de temes molt concrets, jo també hi volia fer referència. No em re-
petiré, perquè tant el meu company com les paraules que m’han precedit ho han fet 
evident, però sí crec que hi ha temes a parlar, que, bàsicament, patim aquelles con-
seqüències de la crisi econòmica i avui encara hem de revertir aquesta realitat.

D’una banda, és el retorn juvenil de tots aquells joves que en el seu moment van 
haver de prendre la decisió de marxar a l’estranger a buscar oportunitats. Doncs, 
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celebro que ara, i fins i tot els pressupostos d’enguany, contemplin una partida per 
poder dur a terme ja aquelles accions, per tal de que tots aquells joves que així ho 
desitgin puguin tornar. 

S’ha parlat d’habitatge –no em repetiré–, igual que també de polítiques d’ocupa-
ció. També en aquesta línia, doncs, celebro que es pugui projectar una nova visió i 
també encoratjar a canviar el model de compra i lloguer, i també visualitzar aquests 
nous models de tinença d’habitatge. Però si no es potencien no es coneixeran. Per 
això celebro que també hi hagi uns projectes en marxa, juntament amb ajuntaments, 
per poder-los promocionar. 

S’ha parlat de moviments universitaris i les taxes universitàries. Crec que, final-
ment, tindrem aquesta realitat que tant desitjàvem de la rebaixa de taxes, crec que, 
fins i tot, de la direcció general s’han de tenir en compte aquestes lluites que reivin-
diquen els moviments universitaris, així com també dignificar les FPs i les pràcti-
ques, tant d’FP com universitàries.

Jo voldria fer referència a tres temes concrets, de tots ells ja se n’ha parlat, però 
un és una de les qüestions que actualment estan sobre la taula en els joves, que són 
les addiccions al joc online. Crec que no ens podem adormir en aquest tema, sinó 
treballar-hi per tal que aquestes addiccions no vagin a més, sinó que ja les puguem 
enfocar i prevenir de manera immediata. 

I també s’ha fet referència als joves del món rural. Crec que hem de seguir tre-
ballant perquè aquestes desigualtats territorials no vagin a més, sinó al contrari, que 
es pugui potenciar que aquells joves que es vulguin quedar al món rural o, fins i tot, 
els joves de l’àrea metropolitana que vulguin començar les seves vides al món rural, 
doncs, així ho puguin fer, amb oportunitats de treball i habitatge.

I també, finalment, ha parlat de violències masclistes. Celebro que les campanyes 
que es duguin a terme i la manera de focalitzar-ho sigui deixant de victimitzar la 
dona i començant a assenyalar l’agressor, que d’aquesta manera és de la manera que 
crec que, d’altra banda, també es podrà avançar. 

Agafant aquest punt, també celebro que hagi fet èmfasi la directora general en 
introduir la perspectiva de gènere i que faci referència a que la discriminació envers 
les dones hi és present. Així, d’aquesta manera, fent-ho evident és de la manera que 
podrem avançar.

També s’ha fet referència a que els joves ens manifestem, que sortim als carrers 
en busca d’un futur millor i ho fem en tots els àmbits, lluitant contra les violències 
masclistes, fent referència al dret de les dones el 8 de març, però també amb Fridays 
for Future, per exemple. Perquè és cert que els joves ens mobilitzem, és cert que els 
joves hi som i només cal veure, com hi feia referència, la nova manera de ser present 
en la participació. 

Jo no em voldria avançar més. S’ha parlat del Pla Nacional de la Joventut. Crec 
que és necessari dissenyar aquestes noves prioritats en política que vindran en els 
pròxims deu anys. Per tant, encoratjar a que es tiri endavant i, simplement, doncs, 
seguir encoratjant la nova directora general a tirar endavant aquests reptes de futur, 
sortir d’aquest d’adultcentrisme que encara ens persegueix i apostar per aquestes po-
lítiques d’emancipació en tots els sentits per als i les joves.

I, res, seguir endavant amb la tasca que fa la Direcció General de Joventut i 
l’agència catalana. Realment, sou el motor de les polítiques de joventut i us animem 
a fer aquesta gran tasca, i sobretot no oblideu –com heu fet fins ara– posar els joves 
al centre de totes les polítiques públiques.

El president

Gràcies, senyora Ribas. A continuació, per últim, té la paraula, pel Grup de Junts 
per Catalunya, la senyora Monica Sales. Senyora Sales, té la paraula.
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Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, el nostre agraïment per la compareixença 
i per aquestes explicacions detallades, i també gràcies per les explicacions relacio-
nades amb l’enquesta, que ens han servit per fer una diagnosi general. Em permetrà 
unes consideracions de manera constructiva i propositiva, com a portaveu de Junts 
per Catalunya, després d’haver escoltat les seues aportacions.

És cert que la transversalitat de les polítiques de joventut és evident i és un tema 
que posem tots de manifest habitualment, però és que certament no les podem en-
tendre ningú de cap altra manera. Hem posat sobre la taula molta informació i tota 
molt interessant al voltant d’aquestes polítiques de joventut, i just al Ple passat vam 
tractar una moció proposada pel PSC sobre aquestes polítiques de joventut amb di-
ferents temes que avui també s’han tornat a posar a debat: habitatge, cultura treball, 
educació, etcètera. 

Estem en un moment decisiu en relació amb el Pla Nacional de Joventut a Cata-
lunya i, com bé ha posat de manifest, cal traçar de manera clara cap on s’ha d’anar, 
cap on hem d’anar, i aquest pla certament és un pla de país, integral, i s’aborda de 
manera interdepartamental i entre institucions per aquesta transversalitat que carac-
teritza les polítiques de joventut, amb aquesta visió del jove apoderat també.

M’agradaria preguntar-li quines línies de treball ja hi ha previstes quant a tem-
pos per tancar aquest pla nacional i per tornar-lo a encetar.

Un altre dels temes que ha sortit de manera recurrent ha estat l’emancipació. Pre-
cisament es pot emmarcar en aquest triangle que vostè ha anomenat i que implica 
educació, treball i habitatge. A dia d’avui hi ha molta casuística relacionada amb 
aquests tres eixos: jóvens que estudien més tard, jóvens que accedixen al treball més 
tard, jóvens que s’emancipen més tard.

Hem vist també unes dades del desembre del 2009 amb uns mínims històrics 
d’emancipació, i aquests fets potser ens haurien de fer reconsiderar o de pensar 
aquesta línia que hi ha traçada entre el jove i l’adult, i voldríem saber des de la di-
recció general quina visió es té sobre aquest tema, si potser caldria un debat intens 
amb aquests treballadors de les polítiques de joventut que, com vostè ha dit, fan de 
corretja transmissora, per saber quina opinió tenen al respecte com a coneixedors 
dels problemes dels jóvens. I podria ser també un tema interessant per a abordar en 
aquest nou Pla nacional de Joventut.

S’ha posat de relleu també la importància de l’equilibri territorial. Certament, 
com s’ha dit, pot interferir en les dificultats d’emancipació, però també interferix en 
altres dificultats: accés a la universitat, oportunitats laborals, etcètera. «País viu, país 
d’oportunitats» és una acció de govern també interdepartamental i voldria saber si hi 
ha incidència específica des de les polítiques de joventut, perquè crec que és cabdal 
que així siga.

Com a diputada de territori, de les Terres de l’Ebre, voldria posar de manifest 
la preocupació pels índexs de despoblació i a la vegada també posar en valor les 
enquestes que ara estan fent des de la Direcció General de Joventut amb relació a 
aquest repoblament i a l’arrelament dels jóvens al seu territori. Sé que a les Terres 
de l’Ebre ara mateix està viva aquesta enquesta i m’agradaria que posés de manifest 
la intenció de la Direcció General de Polítiques de Joventut per dur a terme aquestes 
accions de participació i de reflexió, i saber què n’esperen d’aquests resultats.

Parlant de territori, m’ha de permetre també una pregunta relacionada amb el pro-
grama Odisseu, de retorn dels jóvens a treballar a pobles i comarques rurals: si ens 
pot explicar com va el programa i quines ocupacions estan desenvolupant aquests jó-
vens, perquè certament una de les prioritats que hem d’abordar és retenir aquest talent 
jove al món rural i de muntanya per a evitar aquest despoblament, i per això li faig 
aquesta consulta.

Amb relació a l’FP, que també és un tema que surt de manera recurrent, vol-
dríem manifestar un tema que ens sembla un greuge: un deu de qualificació a batxi-
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llerat és igual a la matrícula gratuïta a la universitat, però un deu al cicle formatiu de 
grau superior –i aquí la pregunta–..., potenciar l’FP i valoritzar-la potser també vol 
dir reflexionar sobre aquesta qüestió de manera constructiva i positiva i coordinada-
ment de manera interdepartamental, com s’aborden totes les qüestions relacionades 
amb les polítiques de joventut.

Podríem posar el focus en molts temes, perquè se n’han abordat molts, però vol-
dria també posar en relleu el tema de les violències sexuals i l’assetjament. Certa-
ment, és un tema que ens preocupa i que ens ocupa a tots. 

L’assessorament als ajuntaments arriba per diferents vies, i també a través de di-
ferents campanyes, com per exemple els punts lila, i voldríem saber quina connexió 
hi ha entre els protocols que se signen en el marc de la campanya d’Interior «No en 
passem ni una» i de la de polítiques de joventut «Malamente», per evidenciar aques-
ta interdepartamentalitat. De cara a refer aquest protocol del 2013 que comentàvem 
sobre l’assetjament en el lleure, estaria bé aquesta col·laboració de manera transver-
sal, com sempre es fa des de les polítiques de joventut.

Ja hi ha hagut moltes intervencions i moltes demandes, i per tant podríem po-
sar de manifest segur altres temes, però per acabar poso sobre la taula unes dades 
que personalment m’han satisfet. És aquesta percepció que tenen els jóvens sobre la 
seva satisfacció de vida, que ens han explicat que és alta i, per tant, ho celebro, però 
per contra, i també hi ha fet referència la diputada del Grup Republicà, hi ha unes 
dades de suïcidi que impacten –i ho vam comprovar en una sessió monogràfica que 
vam poder fer aquí al Parlament, fruit d’una sol·licitud d’aquesta mateixa comis-
sió–, i també hi ha dades d’anorèxia, de bulímia i altres trastorns, com addiccions 
 diverses, que preocupen molt i soc conscient, som conscients que hi ha un treball 
interdepartamental amb salut, amb educació, però volia posar aquest tema sobre la 
taula i fer-ne una reflexió.

I ara sí, per acabar, m’han de permetre, com a professora associada d’una uni-
versitat catalana, la meua defensa aferrissada de les universitats com a centre de fo-
ment dels principis dels valors democràtics i de la llibertat d’expressió. I com fa el 
president Torra sempre, nosaltres des de Junts per Catalunya condemnarem la vio-
lència, però defensarem també sempre la mobilització per a reclamar tots els drets 
i també uns drets que ara mateix tenim vulnerats com a poble, i el jovent no en pot 
quedar aliè.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Sales. A continuació, tornarà a tenir la paraula per un torn de 
deu minuts, aproximadament, la senyora Girós. Endavant, senyora Girós.

La directora general de Joventut

Sí comentar que, aprofitant que avui m’acompanya el director general de l’Agèn-
cia Catalana de Joventut, intentarem, també per no fer-me tan pesada i que només 
escolteu la meva veu, també compartir la resposta, eh?

Començant en termes generals, en el marc del Pla Nacional de Joventut jo crec 
que m’he deixat moltes coses. Llavors, aprofitem..., tenim una infografia i estem in-
tentant projectar-la, per això ara estàvem fent la gestió. 

Sí que és cert, i ho comentava des del principi, a banda d’això que us comenta-
va, que hi ha aquesta cristal·lització de les desigualtats que patim els joves. El 2010 
la situació era una, el 2020 la situació és una altra, de cronificació de crisi econò-
mica, i això no ho hem posat en cap moment en dubte. També és cert, doncs, que 
això –hem de ser realistes i dir les veritats– no ens facilita la nostra tasca en la lluita 
contra aquestes desigualtats que pateixen els joves, perquè són estructurals, perquè 
són de context; molts dels cops traspassen les nostres competències com a Direcció 
General de Joventut, i també nosaltres hi lluitem cada dia, perquè precisament ens 
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dificulten, i molt, la nostra tasca a l’hora d’afrontar les desigualtats que pateixen els 
joves. 

Crec que el tema de salut és un tema que jo crec que ha anat amb preocupació, 
no només per suïcidi juvenil, sinó en trets generals. Crec que no m’ha donat temps 
en la meva intervenció de parlar suficient sobre aquelles mesures que estem fent a 
nivell de matèria de salut i joves.

Sí que m’agradaria detallar que vam dur a terme, just abans de l’estiu, unes for-
macions a tot el territori precisament per facilitar la generació de recursos o eines 
per a aquells professionals de joventut en matèria d’educació emocional i promoció 
d’habilitats per la vida, que la veritat és que va tenir una molt bona assistència i una 
valoració molt positiva. I ara mateix estem posant en pràctica uns programes d’as-
sessorament i acompanyament als ens locals i equipaments juvenils per a la realitza-
ció d’activitats de promoció de l’educació emocional i les habilitats per la vida entre 
les persones joves, un acompanyament que sigui més pràctic, que ens doni eines per 
a la realització d’activitats amb els joves.

I, en darrer lloc, durant aquests anys també estem preparant unes formacions, 
que es duran a terme de manera territorialitzada, una per a cada coordinació terri-
torial de Joventut, que he comentat abans, adreçades als professionals de joventut 
sobre joves i salut mental. 

M’ha agradat molt que sortís el repte, perquè per nosaltres ho és, de les addic-
cions enteses com a addiccions no només, com ens centràvem anteriorment a les 
drogues, sinó també a noves situacions que ens estem trobant entre els infants, però 
també els joves, d’addiccions a les pantalles i a les apostes. Aquest és un repte que 
encarem. És cert que només fa tres mesos que soc a la Direcció General de Joventut, 
però és una realitat que en soc coneixedora. 

A dia d’avui nosaltres participem del Pla interdepartamental de drogues i addicci-
ons, que ho contempla, però la nostra idea és treballar de manera compartida per cer-
car aquelles campanyes o accions que haguem de dur a terme precisament per aquesta 
prevenció.

No sé si lo del pla nacional ho heu pogut projectar... Amb relació al que comen-
tàveu de l’avaluació del Pla Nacional de Joventut, crec que no m’he explicat suficient 
en el sentit de que aquest Pla Nacional de Joventut..., l’anterior és una previsió de 
deu anys. Com comentava, doncs, té les parts bones i les parts dolentes que sigui un 
projecte a deu anys: té les parts bones que li aporta una solidesa, però també té les 
parts negatives, que la situació pot variar, i així ha sigut, que la situació al nostre país 
ha variat i alguns objectius o accions que preveia el pla poden quedar desactualitzats 
o desfasats per aquest fet, que potser projectàvem uns objectius a deu anys, en una 
situació en la que vivíem en aquell moment, i no han pogut dur-se a terme en el seu 
cent per cent, probablement per aquestes situacions.

El nou Pla Nacional de Joventut? Una de les qüestions que ens fèiem era si 
aquest... (Veus de fons.) En el nou Pla Nacional de Joventut una de les coses que ens 
preguntàvem és si aquest Pla Nacional de Joventut ha de tenir deu anys de durada. 
És una de les preguntes que no només ens fem com a Direcció General de Joventut, 
sinó que també la traslladem a totes aquelles persones que els estem demanant que 
participin en aquest procés d’avaluació.

És a dir, hi ha algunes opinions a favor per aquesta solidesa que bé comentava, 
però també hi ha una dificultat a l’hora d’actualització. Aquest procés d’avaluació 
no és un procés d’avaluació de la Direcció General de Joventut. Aquestes sessions 
són no només per a tècnics de joventut, sinó també per a aquells regidors i regido-
res, alcaldes i alcaldesses, per a entitats juvenils i per als joves. I aquestes sessions 
es faran el mes que ve, al març. Amb la intenció d’acostar-nos a nivell territorial, es  
faran també a nivell territorial precisament per acostar aquesta avaluació del 
Pla Nacional del qual ja estem a les acaballes, però també de construir aquest  
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nou pla nacional. I una de les qüestions que ens preguntem és quina durada han 
de tenir, entre d’altres eixos.

Per tant, us convido a tots i a totes a assistir-hi, perquè la intenció, doncs, pre-
cisament d’aquest Procés Pla que veieu aquí reflectit, que és el que estem portant a 
terme, no és quelcom que la Direcció General de Joventut faci de manera totalment 
independent, sinó que precisament el que cerquem és que sigui més participat que 
l’anterior i, per tant, compti amb més veus.

Ara mateix, doncs, ens trobem en aquesta avaluació del projecte Territori, del pro-
jecte Govern i del projecte Jove, que ja us he explicat en la meva intervenció quina 
funció té cadascun. I llavors passaríem a la fase del model, que per una banda trobem 
quina ha de ser la missió del pla i quines han de ser les perspectives del pla.

També us hem de dir que les perspectives que consten aquí no seran potser les 
que apareguin en el pla, perquè han de ser participades. És a dir, estem en un mo-
ment de qüestionament de gairebé tot –això té les parts bones i té les parts dolen-
tes–, però sí que volem que sigui el més realista i el més al més proper als joves amb 
aquestes perspectives i eixos com, per exemple, la desigualtat, que amb anterioritat 
potser no hi apareixien o altres eixos a interseccionalitat, entenent que totes les ad-
ministracions han d’interferir-hi.

No sé si vols apuntar alguna cosa més...

El director general de l’Agència Catalana de Joventut (Francesc Poch Ros)

Perdó, senyor president.

El president

Sí, en realitat, senyora Girós, la intervenció l’havia de fer només vostè i si vol que 
l’assessorin en alguna cosa, més que per donar respostes en concret, que les doni 
vostè i, en tot cas, si hi ha d’haver un assessorament faci-ho i endavant. Pot parlar, 
si més no, un parell...

El director general de l’Agència Catalana de Joventut

Gràcies. Només pel tema del pla nacional, hi ha la taula del pla nacional, que tots 
els grups, totes les joventuts de tots els grups parlamentaris hi sou són convidats, la 
majoria em penso que ja hi heu assistit, n’hem fet dues i a més us vau com alternar. 
És a dir, a la primera van venir unes joventuts i a la segona van fallar les de la pri-
mera i van venir les de la segona. 

El pla nacional de fa deu anys va tenir consens de tots els grups parlamentaris i 
es va aprovar per unanimitat al Parlament. A nosaltres ens agradaria que aquest pla 
tingués gairebé o..., buscarem que tingui aquest grau d’unanimitat, si és possible, i 
per tant es posarà a consideració, a finals del 2020 o començaments del 2021, també 
d’aquest Parlament i dels grups parlamentaris. Per tant, ens agradaria que hi parti-
cipéssiu, en la seva elaboració. Ara estem en la fase, com bé ha dit la directora, de 
l’avaluació i del model, però queda la fase dels reptes i la fase del desplegament, que 
és el contingut en si del pla.

S’obre sobre diverses preguntes que s’han fet, les dades dels joves..., s’han de-
manat des de diversos grups les dades dels joves a l’estranger i dels joves de retorn. 
Molt sintèticament, nosaltres diem que les polítiques de retorn són un cercle virtuós. 
Nosaltres hem d’ajudar que els joves que volen o han de marxar, sigui voluntària-
ment o per obligació, ho facin amb garanties i seguretat.

Hem de mantenir el vincle quan estan a l’estranger, és a dir que no es perdi el 
vincle, i aquí també hi han hagut propostes, tant des de salut, com de cultura, com 
des de joventut. A vegades són petites, però significatives; abans es queixaven dels 
vuit euros del Carnet Jove, tenen el Carnet Jove gratuït, tenen descomptes als al-
bergs quan retornen, però sobretot de salut tenen el sistema de sanitat pública català 
mentre estan a l’estranger, per tant això és un vincle que no és menor i hem d’ajudar 
al retorn, nosaltres hem d’ajudar a les tres fases d’aquests moviments juvenils. 
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Ens faltaven recursos per passar del MónCat a l’oficina virtual del retorn, que era 
una de les coses que està en estudi. Nosaltres pensem..., de fet ja tenim les reunions 
planificades conjuntes de Joventut i SOC, perquè aquests 2.200.000 de les polítiques 
de retorn incloguin aquesta acció.

Sobre les dades. L’observatori, que aquí tenim dos tècnics, la Mireia i el Pau, i la 
Myrte, que sempre..., és l’actual responsable de l’observatori, que sempre s’hi bara-
llen..., tenim dificultats perquè són dades que s’han de donar voluntàriament. Per tant, 
amb els estudis dels joves catalans a l’estranger hem tingut més estudis qualitatius, de 
gent que ha investigat que no pas quantitatius. El quantitatiu que tenim: l’any 2005 
van sortir de 9.216 joves; el 2010, en plena pujada de la crisi, en van sortir 35.000, i el 
2018 en van sortir 21.000, però d’aquests –la dada que ara diré no és menor– només 
eren nascuts o tenien nacionalitat espanyola al voltant d’un 15 per cent dels joves; el 
2010, eren 1.419; el 2015 van ser 3.900, gairebé 4.000, i el 2000, 3.250. 

És a dir, la majoria de joves que marxen són joves que han arribat amb naciona-
litat estrangera i la xifra de joves nascuts o amb nacionalitat espanyola són aquestes 
que he dit, que són les que tenim, que poder ja són més grans, però aquestes són els 
registres que hi ha: són 1.491, que són perseguint padrons, eh?, és a dir, dels padrons, 
1.491, el 2010; 3.904, el 2015; 3.250, el 2018. És a dir, hi ha una lleugera davallada 
des del 2018.

El cens de catalans residents a l’estranger, que també és un registre voluntari, en 
aquest moment el 2010 tenia apuntat 4.734 joves, de quinze a vint-i-nou anys, i ara 
hi han apuntats 13.583 joves que voluntàriament s’han inscrit en el registre.

Sobre els temes d’ocupació, abans hem passat la diapositiva aquella que deia les 
coses que milloraven. Quan nosaltres fèiem la lectura de l’enquesta, hi han coses 
que han cristal·litzat a la sortida de la crisi, n’hi ha que s’estan recuperant, n’hi havia 
una que..., diguéssim, la taxa d’ocupació juvenil ha pujat molt significativament. La 
taxa de joves que diuen que ja no tenen tants problemes per arribar a final de mes 
ha baixat gairebé deu punts. N’hi ha una que no ha baixat, que és la salarial. Fins 
i tot tenim dades ja del 2019, tant de taxa d’emancipació com de salaris. La taxa 
d’emancipació, diguéssim, està plana però lleugerament a la baixa, i la de salaris 
no repunta.

Nosaltres fem una valoració de dir que són problemes estructurals que difícil-
ment amb les accions que tenim nosaltres a les mans podem ara mateix..., també 
m’afegeixo a una cosa que ha dit en Pau Morales, és a dir, la reforma laboral s’ha de 
revertir i, per tant, els partits polítics que hi vau participar..., i part de la precarietat 
té una causa amb les reformes laborals, perquè el model és un tema bàsicament de 
precarietat.

Sobre les polítiques, la Garantia Juvenil..., els que ja fa uns quants anys que ve-
nim a les comissions, al començament parlàvem molt de la Garantia Juvenil, era 
un tema... La Garantia Juvenil arriba a tenir –que jo penso que és un cas d’èxit– 
183.000 inscrits. Jo ho he vist fa quatre anys amb 4.500. Per tant, el fet de col·labo-
rar justament interdepartamentalment –en aquest cas som del mateix departament, 
però d’organismes diferents– Joventut amb el SOC va fer el salt dels 4.500 inscrits a 
la Garantia Juvenil, el fet que els impulsors de la Garantia Juvenil estiguessin a les 
oficines joves, en el salt aquest de 183.000 en aquests moments, dels quals 89.000 
s’han beneficiat de programes i dels que s’hi han inscrit estan treballant 92.000 tre-
balladors. Tinc les dades –no m’hi allargo–, tenim les dades dels diners que s’hi han 
gastat, i tenim altres mesures per treballar el tema de la precarietat. 

Un moment que... Carnet Jove.

El president

Disculpi, hauria d’anar acabant. 

El director de l’Agència Catalana de Joventut

Sí, un moment. Carnet Jove.
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El president

De veritat, un minut i acabem el torn.

El director de l’Agència Catalana de Joventut

Sí, el Carnet Jove té trenta-tres anys d’existència, existeix des del 1986. Tenen 
Carnet Jove 586.000 joves catalans, que això és una penetració..., ho vam ampliar 
dels dotze als trenta, amb una penetració del 35 per cent, a la franja divuit - vint-i-
tres té una penetració per sobre del 50 per cent.

Què té de tranquil? Els 8,65 euros són de Joventut, és a dir, no se’ls queda cap 
entitat bancària, sinó que van a Joventut i, per estatuts dels carnets joves europeus, 
el que es recapta amb el Carnet Jove només es pot fer servir per a polítiques de jo-
ventut, i així ho fem. Part dels 33 milions de les polítiques de Joventut surten dels 
diners del que val el Carnet Jove.

El Carnet Jove el gestiona..., diguéssim, és titularitat de la Generalitat de Cata-
lunya. Surt també, de tant en tant, la base de dades: en som propietaris nosaltres, 
està dipositada al CTTI, per tant, és pública i amb els sistemes de seguretat pública. 
L’entitat financera que hi col·labora va guanyar un concurs públic el 2016, que és un 
concurs per deu anys i aporta, a canvi de..., a part de que ens paga els plàstics, paga 
550.000 euros cada any, paga la campanya aquesta que ara està sortint en aquests 
moments a la televisió valorada més o menys amb uns 400.000 euros. Per tant, es-
tem ja per sobre d’un milió d’aportació en aquests moments, més alguna altra petita 
ajuda.

Segur que hi han hagut altres temes que volíem... No sé quin altre...

El president

Ja està bé. Jo crec que ja he sigut prou flexible. De fet...

El director de l’Agència Catalana de Joventut

Ah sí, perdó, i les oficines...

El president

Disculpi, és que...

El director de l’Agència Catalana de Joventut

President, les oficines joves, segons el nostre cens, que les omplen i les alimen-
ten tots els punts d’informació juvenil, té més de 400.000 usuaris diferents. Això 
era una dada que em sembla que has dit de l’enquesta. Diguem, l’aplicació que nos-
altres recollim diu que són més de 400.000 usuaris, que és un 30 i escaig per cent 
dels joves.

El president

Jo al final li he de dir que perilla la vida del president aquí. Al final la Presidèn-
cia l’he d’exercir...

El director de l’Agència Catalana de Joventut

Perdó.

El president

...amb equanimitat i amb flexibilitat. És veritat que la compareixent és la senyora 
Girós i, en principi, no està previst reglamentàriament que intervingui ningú que no 
estigui cridat a comparèixer davant d’aquesta comissió. 

Però, vaja, en tot cas, hem fet els ulls grossos com en altres ocasions, que espero 
que això després no em generi crítiques perquè al capdavall ho faig a fi de bé i per 
la màxima flexibilitat i la màxima informació del conjunt de la comissió.

I sense més dilació, ara els grups tindrien un torn molt breu, que sí que demanaré 
que se cenyeixin en la mesura del possible als tres minuts que tenen previstos, i en 
primer torn té la paraula, pel Grup de Ciutadans, el senyor David Bertran.
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David Bertran Román

Gràcies, president. Seré breu, sé que normalment dic que ho seré i no ho soc, 
però avui seré breu.

Habitatge, només volia comentar, perquè s’ha dit que joventut al final són polí-
tiques que han de ser transversals entre els diferents departaments i el que veiem 
és que les inversions en habitatge han estat molt parques. Ho hem dit molts cops, el 
2017 va haver-hi zero inversió en «vivenda» i llavors en això ens hem de posar les 
piles, hem de fer inversió molt més substancial. A Catalunya s’inverteix de mitjana 
la meitat que a la resta de comunitats autònomes en «vivenda», en habitatge, per fer 
que sigui assequible per als diferents grups de població, entre ells nosaltres, els jo-
ves, i tenim que només hi ha un 2 per cent d’habitatge públic a Catalunya. En això 
Catalunya, la Generalitat, hi té les competències i, per tant, no pot defugir les seves 
responsabilitats.

Nosaltres, tant a Andalusia com a la Comunitat Autònoma de Madrid, ja hem 
posat en marxa ajudes directes i també noves construccions d’habitatge per aconse-
guir lloguer assequible per als joves, i és per això que nosaltres ho demostrem amb 
fets i no amb paraules.

Llavors, el tema de l’associacionisme, en tant que estem d’acord que el que ha de 
fer la gent jove és mobilitzar-se, és participar, evidentíssimament, és que nosaltres 
només estem dient, i és molt concret, que no és tolerable que aquells que es vulguin 
manifestar violentament no només ho facin, sinó que a més tinguin una autorització 
moral per part del Govern i que el Govern no ho condemni. O sigui, nosaltres si pel 
8 de març hi hagués algun grup que volgués mobilitzar-se de forma violenta contra 
aquella gent que es volgués manifestar el 8 de març, evidentment, ho condemna-
ríem sense cap tipus de dubte. No sé quina dificultat hi ha en condemnar una cosa 
tan evident com és la violència que ha patit, entre d’altres, S’Ha Acabat! o Joves de 
Societat Civil Catalana a les universitats en moltíssimes ocasions.

I respecte al que es deia de..., bé, la denúncia constant d’Esquerra Republicana, 
la càrrega constant cap als Mossos d’Esquadra, com si no fos el Govern sostingut 
per Esquerra Republicana el qui gestiona el Cos de Mossos d’Esquadra. Vull dir, és 
que jo, aquesta legislatura és una de les coses que m’estan sorprenent, i és que els 
partits del Govern defugin totes les seves responsabilitats, és que vostès són qui ges-
tionen Mossos d’Esquadra i que, per cert, nosaltres defensem com a policia integral 
autonòmica. És que jo no sé com poden estar denigrant constantment, com fan, el 
treball de Mossos d’Esquadra, és que estan denigrant les institucions de Catalunya 
fent això que fan. 

Parlem de les rebaixes del 30 per cent en taxes universitàries. Doncs, és que por-
ten governant des del 2015, almenys Esquerra Republicana, és que porten ja cinc anys 
que les podrien haver rebaixat. Vull dir, és que pensem que estan governant. 

I finalment, i d’això sí que ja no en podem fer broma, és una cosa molt seriosa, jo 
pensava que en aquesta comissió hi havíem treballat conjuntament des del Consell 
fins als diferents partits, en el tema de la salut mental dels joves i en el suïcidi juve-
nil, i que s’hagi dit la barbaritat que des de Ciutadans –vostès diuen «Ciudadanos» a 
vegades, com per a dir que, bé, no ho sé, potser no som prou catalans, no? Ciudada-
nos-Ciutadans, a nosaltres ens és igual, Ciutadans-Ciudadanos–, que nosaltres som 
qui provoquen el suïcidi juvenil..., és que això és una cosa intolerable i que demano 
una rectificació pel representant d’Esquerra Republicana que ha fet aquestes parau-
les. I, si us plau, que és que hem treballat molt en el tema del suïcidi juvenil, que han 
portat mocions, vostès. Nosaltres hem portat propostes de resolució, hem treballat 
una jornada sencera amb compareixents que va proposar el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya. Doncs, si us plau, no fem broma amb aquestes coses, que són 
prou serioses, perquè hi treballem tots de forma seriosa i professional.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor Bertran. A continuació, té la paraula el senyor Gibert, pel Grup 
dels Socialistes i Units per Avançar. Senyor Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Ja l’aviso que segurament tres minuts no seran suficients, de-
manaré una ampliació del temps. Com ha sigut generós amb el Grup d’Esquerra Re-
publicana, també li demano que sigui generós pel nostre grup ara mateix.

Amb la qual cosa volia començar per agrair a la directora general, la Laia Girós, 
la seva compareixença avui aquí; a més, com a sabadellenca que és, evidentment, 
benvinguda a aquest Parlament, som dos veïns de Sabadell que ens trobem aquí 
avui..., i al Francesc, al Cesc Poch, diguem que ja ens coneixem de diverses batalles, 
també la seva intervenció. (Veus de fons.) Ja ho sé, ja ho sé, per això no ho he dit, 
perquè és de Terrassa, no ho he dit.

El que sí que volia fer són alguns comentaris sobre alguns temes que s’han dit, 
no? Primer, i per no repetir la interpel·lació que vaig fer al conseller fa una setmana, 
que tampoc no tocava fer-ho avui, però sí que hi ha alguna dada que a mi em sembla 
sorprenent i que hem d’afrontar, perquè sinó podem parlar de temes col·laterals, però 
hi han temes troncals que hem d’afrontar com a Govern i com a país, no?, i un és la 
taxa d’emancipació, que abans ho comentava en Cesc per sobre.

Com que tenim la taxa d’emancipació més alta o més baixa, en aquest cas, des 
de 2002, vull dir, tenim un problema estructural que hem d’abordar. Perquè sense 
abordar això, diguem, podem parlar de tinença alternativa, que, evidentment, ho fem 
i ho hem de fer, però truncalment tenim un problema molt, molt important. Si els 
joves no s’emancipen, evidentment, no es formen famílies, no hi ha un projecte vital 
que pugui tirar endavant, i per tant això, doncs, tenim un problema ja com a societat, 
no només com a joves, no? 

El segon tema vinculat amb aquest, el pla de retorn. Jo visc en un bucle amb el 
tema del pla de retorn. Jo, diguem-ne, recordo un ple monogràfic de joventut, de 
2013 –2013, érem tots molt més joves–, en el qual es demanava aquest pla de retorn. 
De fet, es va votar i es va aprovar, aquest pla retorn. I qui va votar a favor, entre ells, 
era Esquerra Republicana en aquell moment. 

I hem hagut d’esperar set anys a veure 2 milions d’euros pel pla de retorn. Set 
anys per 2 milions d’euros, diguem, ha sigut una lluita bastant dura, no? I, de fet, 
hem sigut molt crítics amb el que hi havia abans, amb el portal el MónCat, el qual 
tots sabem que era un recopilatori de recursos perquè la gent, diguem, que vol-
gués formar pogués tenir allà una opció. Però creiem que la gent que en aquest 
país es va veure obligada a marxar, buscant recursos econòmics fora, es mereix 
alguna cosa més que un web amb recursos d’informació sobre com tornar a Ca-
talunya, no? Amb la qual cosa, jo crec que els devem alguna cosa més i crec que 
el pla de retorn m’agradaria que es concretés també doncs com es pensa desen-
volupar, quin calendari té d’execució, perquè és un tema que, com li deia, anem 
molt i molt tard.

Rebaixa de taxes. Jo si, després de tot aquest temps, hi hagués una rebaixa de 
taxes, que evidentment celebro, no sé si ho pregonaria com una notícia, diguem, tan 
destacada per part del Govern. Perquè portem denunciant aquest tema anys, el Par-
lament ho ha aprovat, hi ha un mandat parlamentari des de fa, no ho sé, quatre o 
cinc anys, demanant un 30 per cent de rebaixa de taxes. 

I jo quan vaig acabar la carrera... Per sort vaig acabar abans de que hi hagués 
l’increment de taxes, i pagava, doncs, literalment, un terç del que es paga ara per un 
curs universitari. Sense crisi econòmica. Recordem que era abans, diguem. 

Vull dir, jo, quan m’imagino l’escenari dels meus companys més joves, afrontant 
les taxes que hi havia actualment, sense poder trobar una feina alternativa, doncs, 
evidentment, no sé a què condemnem la gent, si no pot ni estudiar ni treballar, no?
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Amb la qual cosa, jo no només demano que es rebaixin aquest 30 per cent, 
sinó que pensem en el següent, que pensem en com eliminarem o tornarem a les 
taxes que hi havia inicialment, que és el que era l’objectiu que hauríem d’assumir, 
a curt termini, diguem. No ens quedem aquí i esperem set anys més a rebaixar un 
30 per cent, no?

Llavors, s’ha parlat molt de... I jo aquí coincideixo amb el portaveu de Ciutadans. 
Aquesta Comissió Joventut havia tingut, no sé si la deferència, de ser preservada una 
mica del debat polític macro i intentar centrar-nos en els temes de joventut, diria que 
és una virtut que teníem. Si aquesta idea una mica canvia, doncs, la canviem tots i 
cap problema, diguem-ne. Però crec que fem un flac favor al jovent introduint temes 
de política macro també en aquest debat. Si ho volem fer, ho podem fer. Però crec 
que el que afecta més els joves, dia a dia, no és segurament la repressió que alguns 
pregonen molt, sinó la crisi d’habitatge que hi ha, la crisi econòmica que hi ha, la 
falta d’oportunitats laborals, que és el que afecta diàriament els joves. I podem fer 
altres discursos, evidentment, i els podem fer, però crec que no estan al nivell del 
que la comissió aquesta demana. 

I, evidentment, vincular el suïcidi juvenil a segons quin discurs que hem escoltat 
avui aquí, doncs, evidentment, ens sembla que no és de rebut, que el suïcidi juvenil 
és una cosa profundament greu, preocupant per a aquest Parlament, que hem abor-
dat monogràficament per tractar-lo com un tema seriós com és, per vehicular-ho a 
segons quin tipus de política de baix nivell.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Gibert. A continuació, té la paraula el Grup de Catalunya en 
Comú Podem. Endavant. Sí que, en la mesura del possible, cenyiu-vos als tres mi-
nuts, més o menys, que teniu de temps. Gràcies.

Arnau Morales Soley

Gràcies, president. Intentaré ser molt breu. Primer de tot, agrair tant aclariments 
efectuats pel senyor Poch com per la senyora Girós, per tots els temes que he men-
cionat, que davant de tota la pila de coses que s’han comentat, «merci» per treure 
dades i poder confrontar punts de vista.

Llavors, intentaré fer una mica de recopilatori. Referent ara mateix al company 
del Partit Socialista, que ha mencionat, sobre el pla de retorn, que és un tema que, 
com ell ha dit, és recurrent i continu, ara ja no tant, però en totes les comissions de 
joventut des de l’inici de l’èxode massiu de joves que vam tenir a aquest país, degut 
a la crisi econòmica.

Llavors, celebrem que per fi es doti de recursos econòmics aquest pla. Però, com 
hem dit anteriorment en molts altres temes, anem molt tard i anem malament. Cal 
que els dos milions i mig que s’han dotat aquests pròxims pressupostos que, en teo-
ria, s’aprovaran, creiem que per a l’any 2021 haurien de ser molts més que aquests 
2,5 milions. 

Per altra banda, pel que fa al tema dels punts d’informació juvenil, lamentem 
l’error numèric, ens havíem refiat de l’enquesta de Joventut de Catalunya, veiem que 
les dades no quadraven respecte a l’any 2017 amb el que constava.

I respecte al Carnet Jove, que ha fet l’aclariment sobre el tema els 8 euros, la crí-
tica no anava tant en el sentit dels 8 euros, sinó en el fet que es vinculi una targeta de 
descomptes a una entitat bancària, que molts cops va vinculat amb l’obertura d’un 
compte corrent a una entitat bancària determinada, una entitat que, curiosament, es 
dedica a especular amb l’habitatge. I defensar el model d’habitatge i lluitar contra 
l’especulació no és compatible amb concedir beneficis a empreses, quan es podria 
fer a través d’un servei públic. 

I, finalment, per no allargar-nos, crec que tots aquests debats són sovint enriqui-
dors de fer i ho farem a la Taula del Pla de Joventut de Catalunya, amb Confluència 
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Jove; ara que ja s’ha format per fi, hi assistirem. I segur que són debats a fer molt 
més extensament i amb més temps que tres minuts.
«Merci».

El president

Gràcies. A continuació..., bé, crec que el Grup Republicà no farà ús del torn de 
paraula. I pel Grup de Junts per Catalunya, per últim, té la paraula el senyor Álvaro 
Baena.

Álvaro Baena Clapés-Sagañoles

Gràcies, president. Gràcies a la directora i al director per comparèixer avui en 
aquesta comissió. Jo també aniré molt ràpid. 

Simplement li volia traslladar i reconèixer la dificultat amb la que entoma –em 
sembla que ja li vaig poder dir en alguna trobada que hem tingut–, amb la que s’en-
toma aquesta direcció general, perquè no és fàcil, eh?, vull dir, el context en el qual 
es troba la joventut catalana és problemàtic.

De forma molt ràpida. Si agafem l’Enquesta de població activa de l’últim tri-
mestre, gairebé tot són dades negatives, excepte la taxa d’atur. I com ha dit la meva 
companya Mònica Sales, ens trobem en una situació on la taxa emancipació està a 
límits històrics, no?

Bé, des de la JNC creiem que l’emancipació és un punt clau. Ja ho era en l’últim 
Pla nacional de joventut, però creiem que ho ha de tornar a ser. Perquè per poder 
portar una vida plena i una vida en la que un jove pot desenvolupar i dur a terme el 
seu projecte vital, l’emancipació, diguéssim, es tradueix com l’autosuficiència per 
poder escollir quin ha de ser el teu futur, quin ha de ser aquell projecte vital que tu 
vols.

I en aquest sentit, nosaltres sempre hem dit que a vegades la millor política de jo-
ventut que existeix és una bona política d’ocupació. Perquè, és a dir, si tu tens al final 
una feina amb un poder salarial que et permet accedir a un habitatge, accedir a la 
cultura sense tenir dificultats, accedir a poder-te moure pel territori sense cap mena 
de problema, etcètera, no necessitaríem moltes de les polítiques que actualment  
la joventut d’aquest país necessita amb urgència, no?

I dins d’aquesta anàlisi s’ha dit que... Sí que és veritat que l’ocupació té proble-
mes estructurals, diguéssim, no? Sí que és veritat que la reforma laboral que va 
produir, doncs, ha augmentat la temporalitat, però, en veritat, el poder salarial, la 
pèrdua de poder salarial dels joves té poc a veure amb aquesta reforma laboral.

Perquè, en definitiva, quan un es troba que accedeix a un contracte laboral, però, 
tot i així, tot i superar el salari mínim interprofessional, no pot costejar, diguéssim, 
un habitatge, per exemple, a la ciutat de Barcelona és que, tot i estar en els mínims, 
coincidim que és un problema estructural però que no ve d’aquesta reforma. 

I per no treure pilotes fora, jo li volia preguntar, si des de la direcció s’està po-
dent fer, quines mesures s’estan duent a terme i quina, per exemple, quina ocupa-
ció s’està ofertant des del Servei d’Ocupació de Catalunya, si ajudem aquests joves 
que accedeixen a l’ocupació amb unes condicions que els permeten desenvolupar, 
diguéssim, aquesta emancipació o no. I si hi ha una interlocució des de la direcció 
amb patronals o sindicats perquè això, doncs, pugui atacar-se i pugui arribar a bon 
port, no?, també.

En definitiva, per acabar, celebrem que el repte del treball estigui inclòs com un 
dels principals reptes dins del Pla nacional de joventut. I esperem, doncs, com bé 
ens heu convidat, poder debatre aquest repte i els altres dins de les sessions que es 
desenvoluparan en el Pla nacional de joventut.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Baena. Per últim, tindria un torn, per tancar la compareixença, 
la senyora Girós, i si vol fer alguna observació...
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La directora general de Joventut

Dos minuts?

El president

Tres, quatre minuts. (Rialles.)

La directora general de Joventut

Ja per tancar, eh? Vull dir, algunes de les coses que han sortit, doncs, en aquest 
segon torn de preguntes i per acotar una mica més la informació, no em donarà 
temps a explicar-ho tot. De fet, ens hem deixat moltes coses que ens agradaria en 
algun altre moment poder explicar o poder compartir, ja sigui trobant-me amb els 
grups parlamentaris o bé en altres ocasions. 

A nivell d’habitatge, que plantejaven des de Ciutadans, no?, en el sentit que nosal-
tres... A dia d’avui, hi ha una coordinació interdepartamental amb les oficines d’ha-
bitatge del Departament de Territori, i aquesta col·laboració hi és. És a dir, és una 
col·laboració entre les oficines d’habitatge en connexió amb les oficines joves.

Nosaltres fem difusió de les ajudes en el lloguer, que, a dia d’avui, són de 13,8 
milions d’euros, que contemplen també la inclusió d’aquells joves que es troben en 
situacions de vulnerabilitat. 

A més a més, també es compta amb més de 160.000 euros en avantatges fiscals 
per a l’habitatge, alhora... (Veus de fons.) 168 milions, perdó, en avantatges fiscals per  
habitatge.

Amb relació al pla retorn, que jo crec que ha sortit molts cops i és interessant, 
perquè vol dir que ens trobem a les portes, doncs, sí que és cert que hi ha una trajec-
tòria que fa temps que s’està treballant i que també ara ens trobem en una nova si-
tuació que permet, com he comentat abans, donar aquest impuls a aquest pla retorn.

El 2017 es va presentar públicament, el juliol del 2017, aquest pla retorn. Es va 
elaborar de manera interdepartamental aquest pla, on s’hi contemplaven més de 
quaranta mesures que s’han arribat a treballar, com, per exemple, doncs l’Oficina 
Virtual de Retorn. És palès que la situació encara, com comentava, en joventut i re-
torn, és la que és i volem donar-hi un altre cop incidència, com he comentat, doncs, 
en altres punts.

A nivell del que comentava d’ocupació juvenil, nosaltres participem de la Co-
missió d’Ocupació Juvenil del Consell de Relacions Laborals, on també hi ha altres 
organitzacions com..., també hi és la patronal. Per tant, nosaltres hi vam presentar 
setze mesures contra la precarietat. Per tant, a aquesta tasca o aquesta eina doncs sí 
que hi som i hi volem seguir sent. 

En línies generals, en tot cas, és el que us comentava al principi, m’agradaria, 
doncs, trobar-nos de manera potser més individual o en un altre espai per poder 
aprofundir en aquelles qüestions. I emplaçar-vos, en primer punt, a tot el Procés Pla 
que estem fent del Pla nacional de joventut de Catalunya –ja us n’he comentat els 
motius, no m’hi estendré–, i en aquelles qüestions, doncs, que ens poden preocupar 
de manera conjunta de la realitat dels joves del nostre país.

El president

Gràcies, senyora Girós. Bé, jo ara voldria donar per acabada la sessió. Sí que 
m’agradaria fer un parell de comentaris. Primer de tot, demanar-li disculpes a la 
senyora Girós per l’equívoc al principi. De fet, havia vist que s’asseien al costat al-
gunes persones i no sabia..., no l’he reconegut a vostè com a la directora general. 
Prengui-s’ho com un compliment, perquè al final és per la seva joventut que he pen-
sat: «Deu ser alguna tècnica del departament que s’ha assegut aquí sense acabar de 
tenir clar...» (Rialles.)

La directora general de Joventut

No sé si és un elogi això...
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El president

Sí, no... (El president riu.) Però, en tot cas, lamento la confusió. 
I sí que volia fer un comentari. Em sento, com a president d’aquesta comissió, 

amb l’obligació moral de fer un comentari, sense cap mena de voluntat d’acarnis-
sar-me amb ningú, amb cap dels intervinents en aquesta comissió. Però sí que és ve-
ritat que crec que el comentari que ha fet el representant de les Joventuts d’Esquerra 
Republicana, ja no només envers el meu grup parlamentari, en aquest cas Ciutadans, 
un grup parlamentari d’aquest Parlament, sinó fins i tot també a les empreses que 
conformen l’IBEX 35..., vincular el suïcidi juvenil, que és un dels temes, un dels pro-
blemes més importants que hem tractat en aquesta comissió i un dels problemes més 
importants que pateix la nostra societat, vincular unes determinades empreses amb 
un problema tan greu i tan preocupant per a la nostra societat em sembla que està 
absolutament fora de lloc, em sembla un comentari forassenyat, que, a més, no es 
correspon amb l’ambient general d’aquesta comissió, on hi ha, jo crec, un ambient de 
treball, un ambient de germanor entre tots els grups, que crec que és digne de menció 
i que hauríem d’intentar preservar en la mesura del possible.

Per tant, sí que agrairia als grups que en les successives reunions d’aquesta co-
missió intentin tenir un capteniment que eviti aquesta mena de comentaris o asso-
ciacions amb grups de la cambra o amb empreses que, òbviament, no tenen res a 
veure amb aquesta vinculació que s’ha fet des d’aquesta comissió. 

Sense més, us emplaço per a la propera sessió i us agraeixo la vostra atenció i la 
vostra paciència. 

I aixequem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i cinc minuts.
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