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Sessió 4 de la CPJ

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

i nou minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat de la secretària en funcions, 

Anna Geli i España i del secretari en funcions, Narcís Clara Lloret. Assisteix la Mesa la lle-

trada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, María Luz Guilarte Sánchez, Alfon-

so Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; 

Jordi Munell i Garcia, Ferran Roquer i Padrosa i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Irene Fornós Curto, Gerard Gómez del Moral i Fuster, M. Assumpció Laïlla i 

Jou, Noemí Llauradó Sans i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique 

i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem.

També hi són presents els membres de la comissió Laia Garrido Angarón, de Joves Cs; 

David Martínez Raventós, de Joventut Nacionalista de Catalunya; Pau Morales Romero, de 

Joventuts d’Esquerra Republicana; Mònica Torralba, presidenta del Consell Nacional de la Jo-

ventut de Catalunya, i Ferran Verdejo, de Joventut Socialista de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El 

Homrani Lesfar, acompanyat de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Georgina 

Oliva i Peña; el director general de l’Agència Catalana de la Joventut, Francesc Poch i Ros, 

i la directora general de Joventut, Norma Pujol i Farré.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut 

(tram. 355-00030/12). Comissió de Polítiques de Joventut. Sessió informativa.

2. Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques 

de Joventut per a explicar el pla d’acció de la direcció general (tram. 357-00109/12). Comis-

sió de Polítiques de Joventut. Compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut davant 

la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies d’actuació de la secre-

taria (tram. 356-00249/12). David Bertran Román, juntament amb sis altres diputats de la Co-

missió de Polítiques de Joventut. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bona tarda. Si us sembla, comencem.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència  
i Joventut perquè informi sobre les línies d’actuació de la secretaria

356-00249/12

Bé, el primer que us he de demanar a tots és fer un petit canvi en l’ordre del dia 
per votar una compareixença que està inclosa, que va en el punt número 3, és a dir, 
canviar el número 3, que és la votació sobre la compareixença de la secretària d’In-
fància, Adolescència i Joventut, la senyora Georgina Oliva. Per votar la seva com-
pareixença entenc que es vota per assentiment i, per tant, no hi ha cap problema a 
incloure-la a l’ordre del dia. (Pausa.)

A banda d’això, com a primer punt també us havia de preguntar si hi ha alguna 
substitució que calgui notificar?

David Bertran Román

Temporalment, la diputada Laura Vílchez substituirà el diputat David Mejía, i la 
diputada Mari Luz Guilarte substituirà... –perdó, qui em falta? (Rialles.) Elisabeth 
Valencia –perdó.
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El president

Perfecte, molt bé, gràcies.

Anna Tarrés i Campà

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora. 
Rialles. Remor de veus. 

Perdoneu...

El president

Tranquil·la, Anna, que t’hem confós nosaltres, no pateixis.

Anna Tarrés i Campà

Doncs, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Narcís Clarà 
substitueix Anna Erra. Tenim algunes altres substitucions: jo mateixa substitueixo 
la portaveu, Mònica Sales. (Veus de fons.) Ferran Roquer substitueix Teresa Palla-
rès, i Toni Morral és substituït per la diputada Anna Geli.

El president

Perfecte. Senyora Ribas...

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president; bona tarda. En el nostre cas, la diputada Titon Laïlla substi-
tuirà la diputada Gemma Espigares.

El president

Perfecte. Alguna substitució més? (Pausa.)

Sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut

355-00030/12

Bé doncs, sense més dilació, passaríem a substanciar el primer punt de l’ordre 
del dia, que és la sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el 
conseller de Treball i Afers Socials i Famílies sobre el pla de Govern en matèria de 
polítiques de joventut, el senyor Chakir El Homrani, que té un temps màxim d’una 
hora. Quan vulgui, senyor conseller, té la paraula.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies (Chakir El Homrani 
Lesfar)

Bona tarda, diputats i diputades, membres de les joventuts polítiques, del Consell 
Nacional de la Joventut, equip del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, en concret, equip de la Direcció General de Joventut i la direcció de l’Agència 
Catalana de Joventut.

En primer lloc, és un plaer poder comparèixer davant de vostès per poder expli-
car les línies entorn de les polítiques de joventut que està realitzant aquest departa-
ment, i que vol realitzar; quines són les seves prioritats polítiques i de quina manera 
ho plantejarem. Sí que inicio la intervenció dient que la intervenció la farem, per 
un costat jo mateix, com a responsable i coordinació del departament; la secretària 
d’Infància, Adolescència i Joventut, la senyora Georgina Oliva, i la directora gene-
ral de Joventut, la senyora Norma.

Ens partirem la intervenció, amb el que..., també explicar-los que l’han d’enten-
dre com un tot plegat, que cadascú entrarà en alguns aspectes, però no perquè hi 
entri un o un altre té major o menor importància, sinó que el que hem volgut és po-
der fer una compareixença amb una visió col·lectiva. Que és un element de treball 
que també forma part de la nostra dinàmica i de la nostra manera de plantejar les 
polítiques de joventut, de forma col·lectiva, i totes les polítiques entorn del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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Crec que és important situar això, perquè el primer que vull situar és..., em fa 
un punt d’enyorança fer aquesta compareixença, perquè he pogut participar de co-
missions de la joventut, però des d’una altra perspectiva, no des de la perspectiva de 
conseller, ni fins i tot des de la perspectiva de diputat, sinó de quan vaig estar parti-
cipant activament en el moviment associatiu juvenil.

Conec la importància que té aquesta comissió per a l’associacionisme juvenil, la 
importància que té que sigui una comissió que trenca en molts àmbits la lògica de 
les altres comissions que es fan al Parlament, i que vol i que incentiva que la veu 
dels representants i les representants del moviment associatiu, tinguin un espai din-
tre del Parlament, un espai absolutament necessari. 

A partir d’aquí, començaré amb una afirmació, una afirmació que fa uns quants 
anys la feia en primera persona, ara no la faré en primera persona, la joventut s’aca-
ba, encara que no sigui per esperit, però crec que és important que situem un ele-
ment, i és un element clau i crec que ha sigut un eix vertebrador entorn de moltes 
de les reivindicacions del moviment juvenil, que és que la joventut no és futur, és 
present. Va més enllà d’aquesta voluntat, que sempre ha sigut un punt reduccionista, 
de parlar del futur de la societat, sinó que el que parlem és de present. De present 
molt clar.

I d’un present en el que hem..., i començaré amb molts reptes i assignatures pen-
dents, que hem d’abordar, que hem d’abordar d’una manera. Però crec que és molt 
important situar aquest element del present, perquè també explica un punt de trans-
versalitat entorn de la compareixença que els faré. I després, un altre punt, que vo-
lem que aquesta legislatura puguem avançar més enllà de l’element de participació 
dels joves i poder començar a visualitzar un element que pensem que és clau: pen-
sem que, del paradigma entorn de les polítiques de joventut, no únicament se n’ha 
de parlar en termes de participació, sinó que se n’ha de parlar també –i aquesta és la 
voluntat del Departament– en termes de codecisió; de generar espais de codecisió. 
I de que aquests espais de codecisió, no es centrin únicament en els espais vinculats 
a l’associacionisme juvenil, sinó que es centrin en la totalitat de les polítiques que 
afecten els joves, el jovent del nostre país, que és global.

I, o tenim aquesta visió de transversalitat, o la capacitat de transformar –que, 
en el fons, és el que ens plantegem políticament– no la farem realitat, no tindrem 
aquesta capacitat de transformació. Una transformació que el que persegueix és 
la millora de les condicions de vida i la realització d’aquest principi, que estic 
segur que tots i totes en aquesta sala compartim, que és el de la igualtat d’opor-
tunitats, que és l’element clau a l’hora d’abordar qualsevol aspecte en l’àmbit de 
les polítiques de joventut.

Mirin, els ho deia, volia començar amb els reptes. I crec que és un bon moment, 
perquè fa poc, fa molt poc, vam presentar l’enquesta de joventut. I en aquesta enques-
ta tenim situats tant els reptes des d’una forma d’anàlisi clara, com també des de la 
forma de la percepció dels mateixos joves. Té un doble avantatge: fa una anàlisi so-
bre les condicions i la situació del jovent al nostre país, i també fa una anàlisi sobre 
la percepció dels mateixos joves entorn de les problemàtiques que s’han d’abordar. 

I el primer aspecte a situar és que no estem..., no hem sortit veritablement de les 
conseqüències de la crisi econòmica que ha patit aquest país. Encara que actual-
ment, amb les dades macro, ja hem sortit del que seria el moment de crisi, les con-
seqüències continuen essent-hi i, fins i tot s’han aprofundit en alguns àmbits.

Crec que l’àmbit més clar és en l’àmbit del treball. S’han anat reduint les taxes 
d’atur, però el que ens situa després d’aquests anys de crisi és: primer, que la baixa-
da de la taxa de l’atur juvenil no significa una millora en les condicions laborals dels 
joves. Segon, que aquesta baixada de la taxa d’atur va acompanyada d’una baixada 
de la taxa d’activitat, cosa que també ens demostra que la incorporació del món del 
treball, aquest món que és clau a l’hora de parlar de l’emancipació de les persones i 
de la capacitat de viure i de tenir un projecte vital amb dignitat, té greus mancances. 
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Greus mancances. I crec que, en aquest sentit, hem d’abordar que no hem sortit de 
la crisi en el sentit clàssic, sinó que les conseqüències les vivim i encara les vivim..., 
i fins i tot ara mateix estem en unes condicions per cercar feina pitjors que les de fa 
cinc anys, encara que ha baixat la taxa d’atur per aquesta baixada de la taxa d’acti-
vitat. 

Un altre element molt clau, que crec que explica, entorn d’això, aquesta situació 
de postcrisi és que aquest 2017 els joves cobren de mitjana poc més de mil euros. 
Són 220 euros menys que fa cinc anys. Avui tenir una feina –i això ho explico com 
a conseller de Treball, Afers Socials i Famílies més enllà d’aquesta compareixença, 
en l’àmbit de les polítiques de joventut– no és garantia de no estar en risc de po-
bresa. Al nostre país, 400.000 persones que treballen, estan en risc de pobresa. La 
dada concreta dels 220 euros, ens mostra de quina manera s’ha generat aquesta bai-
xada mitjana de salaris dels joves. 

És aquí on hem de fer una reflexió global com a país, perquè es trenca la base del 
contracte social, es trenca la base de l’estat del benestar, que és que amb un treball, 
amb una feina puc desenvolupar el meu projecte vital en condicions i amb dignitat. 
I aquest és un problema greu per a qualsevol persona al nostre país, i és un proble-
ma molt greu per a una persona jove, perquè està iniciant aquest projecte vital de 
forma individual o col·lectiva, en forma d’emancipació. 

I aquí tenim un dels altres elements, que en l’enquesta de joventut queda clar: hi 
ha menys emancipació. Les taxes d’emancipació han baixat. Vol dir, això, que com 
a societat estem fallant en oferir oportunitats als joves per realitzar el seu projecte 
vital. I aquesta és una reflexió que l’hem de fer de forma conjunta i col·lectiva totes 
les persones que avui estan en aquesta sala.

Feines de baixa qualitat, salaris baixos, temporalitat, un preu de l’habitatge 
que torna a pujar i que genera moltes dificultats entorn de l’emancipació. Aquells 
dos aspectes claus, que en el fons són el nucli per evitar l’exclusió social. El nucli 
per evitar l’exclusió social es lliga amb dos aspectes molt simples i molt comple-
xos alhora, que és un treball de qualitat i un habitatge assequible. Al final, són 
aquests els dos aspectes clau que acaben marcant la possibilitat d’emancipar-te i la 
possibilitat de tenir un projecte vital en condicions i de forma digna. Això també 
es visualitza en altres dades com són, per exemple, que el jovent al nostre país es 
planteja tenir fills cada cop més tard. Nou de cada deu joves –trobem a l’enques-
ta de joventut– d’entre trenta i trenta-quatre anys, volen tenir un fill, però no s’ho 
plantegen per la seva situació. Això ens ho explica aquest nivell d’incertesa eco-
nòmica que tenen. 

I els objectius que té aquest Govern i que té aquest departament són clars, i en 
l’àmbit de les polítiques de joventut són els mateixos objectius que em van escol-
tar quan vaig fer la compareixença explicant les prioritats del departament, fa uns 
quants mesos, aquí mateix. L’objectiu és clar: garantir el dret a decidir de cada per-
sona per poder tenir un projecte vital, i garantir-ho com un continu, des de la infàn-
cia fins a la vellesa. Aquest és l’objectiu, i crec que, amb aquesta pinzellada de da-
des, mostrem de forma molt clara que en l’àmbit de les polítiques de joventut tenim 
reptes, molts reptes.

A mi m’agrada parlar de reptes, no m’agrada parlar de problemes –m’agrada par-
lar de reptes–, perquè crec que és una manera més clara d’afrontar la realitat i de 
mostrar aquesta voluntat de transformació que qualsevol persona que en un moment 
de la seva vida li pertoca tenir les responsabilitats que ens pertoquen als que estem 
aquí..., sabem. Les polítiques són reptes, les polítiques no s’entenen sense una volun-
tat de transformació de la societat. 

A partir d’aquí, a partir d’aquest petit esbós de la situació: quin és..., de quina 
manera podria resumir els objectius de les polítiques de joventut del Govern? De 
quina manera podríem decidir, podríem explicar quines són les nostres prioritats? 
A partir de dues paraules, i a partir d’aquí ja entrarem a fons: a partir de la paraula 
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«emancipació», que conjuga els reptes entorn del món del treball, entorn de l’habitat-
ge, entorn de la capacitat d’emancipar-se vitalment de qualsevol jove en aquest país, 
i a partir d’aquest canvi de paradigma que jo els he situat, que volem impulsar du-
rant aquesta legislatura, que és parlar de codecisió més enllà de participació, que és 
aquell element en el qual el jovent és protagonista i dibuixa les polítiques que es fan, 
que l’afecten. I sortim del calaix que la participació és únicament un àmbit a treballar 
en el marc de l’associacionisme juvenil, sinó que és en el marc de totes les polítiques 
de joventut. 

Tot el conjunt de polítiques de joventut, que ara anirem descrivint, tant jo mateix 
com la secretària i la directora, van en aquests dos sentits: garantir el dret d’emanci-
pació, així com totes les polítiques d’educació, que són la clau entorn de la igualtat 
d’oportunitats reals del jovent, de l’habitatge, de les polítiques de famílies –famílies 
en plural; sabeu que som grans defensors de la diversitat d’aquesta societat i la diver-
sitat entorn d’aquest nucli d’entorn molt proper, que són les famílies– i el treball..., 
estan orientades amb l’objectiu clar de garantir el dret a decidir entorn del projecte 
vital. A ser pares i mares quan ho creguin, si ho creuen; a que el mercat del treball 
no els limiti entorn d’aquestes decisions vitals; a poder accedir al mercat laboral en 
condicions dignes; a poder seguir el cicle educatiu des de la voluntat pròpia de cada 
jove, i no des de la seva situació vital, econòmica o social. I quan parlem de codeci-
sió, és el que s’explicava: superar el concepte de participació i apropar-nos a la code-
cisió de les polítiques transversals de tot tipus, que afecten els i les joves.

La secretària i la directora us parlaran amb més profunditat del que ha de ser un 
dels reptes, que és el Pla nacional de joventut, com a eina que ens permetrà abordar 
aquest repte que volem, entorn d’aquest canvi de paradigma de participació a code-
cisió. A partir d’aquí, em centraré una estona en la part d’emancipació i, especial-
ment, per inèrcia, es podria dir, tractaré una miqueta a fons tota la part de les polí-
tiques del treball, del món del treball, de la qualitat en aquest món i de la superació 
d’un mercat que, ara mateix, té greus disfuncions que acaben afectant el jovent del 
nostre país. 

De l’enquesta, com els deia, es dedueix l’endarreriment en l’emancipació. Els 
problemes econòmics que es troben els i les joves, que es troben associats o no, 
tant als serveis que proporciona el sistema de protecció social, el sistema educa-
tiu, el de salut pública..., tot això no s’entén sense els problemes que té el mercat 
laboral, que no està oferint aquests llocs de treball de qualitat i amb un mercat im-
mobiliari que, ara mateix, l’accés a l’habitatge assequible és un dels grans reptes a 
abordar de forma conjunta, no únicament per part de l’Administració de la Gene-
ralitat, sinó a treballar també colze a colze amb les administracions locals aquests 
aspectes, que són claus a l’hora de poder dissenyar un trajecte vital que ens doni 
oportunitats. En el món del treball, jo acostumo a explicar que, mirin, els podria 
explicar les frustracions que genera no tenir tots els instruments que t’agradaria 
tenir a l’hora d’abordar les dificultats en el món del treball; podria centrar-me, i 
crec que és honest centrar-m’hi, i explicar que la situació del món del treball no és 
perquè sí, és perquè s’han realitzat una sèrie de polítiques que han acabat incenti-
vant la precarietat laboral. I com, en el marc normatiu, la nostra capacitat d’inci-
dència és molt petita, per no dir inexistent, ara mateix. 

Però no em centraré en això. Sí que ho haig de situar, perquè, si no, no seria ho-
nest. Em centraré en aquestes tres eines que, com a departament, sí que tenim. En 
aquestes tres eines, que sempre expliquem, que són les eines amb les quals abordem 
els reptes entorn del món del treball. Perquè no en tenim algunes, però sí que tenim 
unes eines que ens permeten abordar-ho i, des de la responsabilitat, les treballem i 
les treballem a fons. Una, és una eina compartida, és una eina compartida perquè no 
és una eina únicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. És una 
eina que compartim amb el Departament d’Educació i que, per nosaltres, és clau a 
l’hora de situar unes bases entorn del model productiu, diferents, que permetin do-
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nar respostes a les necessitats del teixit empresarial productiu, a l’hora que ens per-
met apoderar els ciutadans i les ciutadanes i, en aquest cas, apoderar els joves, que 
és la formació professional.

La formació professional és una eina que és vital per donar aquesta doble res-
posta. Una, a les necessitats del mateix teixit, sent capaç també de tenir mecanismes 
que permetin tenir un teixit productiu, un teixit empresarial de més qualitat, amb 
més capacitat d’incidència en el model de treball, on la competitivitat no es basi en 
salaris baixos i en condicions precàries, sinó que es basi en una bona productivitat..., 
és aquesta, la formació professional. Però alhora, en té una altra, que és igual o més 
important, és segurament l’eina amb la que podem apoderar de millor manera qual-
sevol ciutadà o ciutadana davant del mercat de treball, davant del món del treball. 
És l’eina que ens permet que els joves tinguin a la seva motxilla pròpia una capacitat 
més potent a l’hora d’abordar les incerteses del món del treball. Quina és? Assegurar 
que tota persona, que tot jove té una bona qualificació professional per fer front a la 
situació en el mercat laboral. Una bona qualificació professional i té unes bones eines 
per requalificar-se, per reciclar-se, perquè això ho tindrà en la seva motxilla, cada 
persona, i és una manera d’apoderar-lo davant del món del treball, perquè forma part 
de la motxilla personal. I aquí, estem treballant, colze a colze amb el Departament 
d’Educació per assegurar aquest objectiu. L’objectiu clar: assegurar que tota perso-
na té una bona qualificació professional i té les eines per requalificar-se, per poder 
abordar el món de treball i les seves incerteses. I, especialment, aquelles persones 
que estan en situació de més vulnerabilitat.

I aquí entraré en una part que em podrien dir: «És formació professional? No ho 
és?» Sí, hi ha una part dels programes de garantia juvenil, que formen part d’aquest 
sistema de formació professional que, des dels dos departaments..., i ja ho vam fer 
públic amb la convocatòria de plenari del Consell Català de Formació Professional, 
amb un pla de treball molt específic, que ja vam presentar als ens municipalistes, 
que vam presentar als agents econòmics i agents socials, que vam presentar també 
als consells locals i territorials de formació professional, sobre el desenvolupament 
de la Llei catalana de formació professional i de qualificacions professionals; so-
bre el desenvolupament de l’agència. Perquè quan parlem per exemple dels centres 
de noves oportunitats –alguns del Departament de Treball, altres del Departament 
d’Educació, altres els compartim– estem parlant d’un exemple d’un tipus de política 
molt concreta, que va dirigit a donar aquesta qualificació a les persones més vul-
nerables. A aquelles persones que..., aquells joves als quals el sistema no ha sabut 
adaptar-se prou per assegurar que no entrin en la categoria del fracàs escolar. Que, 
si em permeten, diré que és una categoria. 

Crec que els centres de noves oportunitats, el que mostren és que segurament el 
que hem de repensar són..., hem de buscar eines amb les quals el sistema sigui prou 
flexible per atendre la diversitat, la diversitat global que té una societat com la cata-
lana, de set milions i mig d’habitants el 2018. En la que certes persones necessiten 
un altre tipus de model d’aprenentatge per poder-se qualificar. Mirin, l’any passat, 
en global, van passar –no únicament en l’àmbit del Departament de Treball, eh?, 
també en l’àmbit del Departament d’Educació– més de set mil joves per aquests 
centres de noves oportunitats.

I la dada que és més positiva és que, d’aquests set mil, un 80 per cent van sortir 
amb una feina. El que significa que, si ets flexible amb aquestes polítiques i el que 
fas és dissenyar polítiques tenint en compte la diversitat i tenint en compte..., la per-
sona en el centre, i no que la persona s’hagi d’adaptar a un sistema més rígid, pots 
donar resposta. D’aquest 80 per cent que es va inserir, fins i tot hi ha una altra dada, 
que és encara més positiva. Un 20 per cent, a part d’inserir-se laboralment, va retor-
nar al que s’anomena «sistema formal d’educació». 

Crec que aquest és un bon exemple d’aquesta capacitat de poder flexibilitzar i 
poder donar resposta a la diversitat a l’hora de qualificar persones. Que eren aquells 
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nois i noies, que en alguns casos tenien fracàs escolar i que, en alguns casos, hi ha 
com la visió que no ens en sortirem. No, sí que ens en sortim, però adaptant la polí-
tica, sent molt més flexible. Adaptant aquest espai on aquests jove es qualifiqui. Fins 
i tot, una de les novetats que incorporem aquest any, perquè el nostre abordatge de 
les polítiques de joventut i dels joves, en aquest país, és transversal i té en compte 
tota la diversitat de col·lectius, és que entorn d’aquests centres de noves oportuni-
tats estem fent un treball molt específic en l’atenció dels adolescents i joves migrats 
sols. Perquè és també una bona eina per assegurar aquesta qualificació i per asse-
gurar que, quan aquests joves surtin del sistema de protecció, no siguin vulnerables 
i tinguin eines, eines a la seva motxilla a l’hora d’abordar la inserció laboral i tot el 
que suposa la inserció laboral, que és l’emancipació i la capacitat de viure de forma 
autònoma.

Altres exemples que podríem situar són la voluntat de treballar en projectes sin-
gulars, que ens ha de permetre, entre el 2018 i 2019, que se’n beneficiïn més de 6.140 
joves, en 118 projectes adaptats al territori i als sectors productius, que arribin a to-
tes les demarcacions. Aquest també és un dels altres elements que és molt transver-
sal del Departament, i que sempre intentem explicar: les polítiques que es fan des 
d’aquest departament, siguin des del món del treball, siguin les polítiques socials, si-
guin les polítiques d’igualtat, de migracions i de ciutadania, i, en aquest cas, parlem 
de les polítiques de joventut, tenen sentit si tenim capil·laritat al territori, si tenim 
un treball colze a colze amb els ens locals, colze a colze amb el teixit social en el 
territori, que permeti un bon diagnòstic, concret, en el territori i permeti que aquest 
disseny de política sigui flexible. 

En l’àmbit de joventut, fa molts anys que està incorporada aquesta voluntat de 
capil·laritat. Fa molts anys que treballem de forma conjunta amb els ens locals i els 
consells comarcals per tenir referents en polítiques de joventut que s’adaptin a la si-
tuació de cada territori.

Altres aspectes? Un aspecte més innovador en la cartera de serveis és que, a fi-
nals d’any surt una convocatòria per subvencionar la figura dels referents d’ocupa-
ció juvenil: vuitanta-un tècnics i tècniques en seixanta-tres entitats locals –el que 
els deia, capil·laritat al territori, presència al territori, treball conjunt amb el terri-
tori–, que treballaran per fer de pont entre el sistema educatiu i el sociolaboral, que 
treballaran de forma coordinada amb altres agents, com els de salut o com els de 
serveis socials.

I que, en el disseny –i és a partir de les limitacions que té qualsevol política, 
entorn pressupostari, però és també per una aposta política molt concreta–, s’ha 
tingut especial cura en que tingui més impacte en aquells municipis amb instituts 
de secundària d’alta complexitat..., aquesta situació. Els col·lectius més vulnerables 
necessiten un treball més específic i en això continuarem treballant. Aquesta figura 
sorgeix un cop avaluada la feina realitzada i que molts de vostès ja coneixen, per-
què són membres d’aquesta comissió de fa anys, entorn de la figura dels impulsors 
i impulsores de la Garantia Juvenil. I busca incorporar estructuralment, a mitjà 
termini, un suport per acompanyar les transicions del sistema educatiu al sistema 
laboral, i especialment en aquelles persones més vulnerables i que abandonen pre-
maturament el sistema educatiu.

Un altre aspecte a situar en la cartera de serveis és un programa; el programa de 
mobilitat internacional, que, en la seva tercera edició, té una afectació molt més li-
mitada, però també mostra una voluntat molt concreta del departament,  beneficiarà 
197 joves amb pràctiques a deu països europeus. És aquesta, des d’àmbits més glo-
bals, fins aquelles polítiques molt específiques, entorn de demandes molt específi-
ques, que no podem abandonar i que hem de continuar realitzant. 

Aquí parlàvem de formació professional, parlàvem de polítiques actives d’ocupa-
ció, però també tenim altres eines; unes altres dues eines molt concretes que té el de-
partament, és la concertació, la capacitat d’arribar a acords entre els agents socials i 
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els agents econòmics. I, mirin, és curiós perquè parlem de concertació quan fa poca 
estona, crec que hi ha hagut una bona notícia perquè ha demostrat que si les parts te-
nen ganes de negociar, s’arriba a acords, que el diàleg i la negociació són elements 
claus en qualsevol política, no en les polítiques de joventut, no en les polítiques de tre-
ball, en qualsevol..., l’acord a què s’ha arribat pel que fa a la situació dels treballadors 
i de treballadores públiques al nostre país. Crec que és una bona notícia, crec que és 
una mostra que el diàleg, que la voluntat d’arribar a acords, al final, amb bona fe de 
les parts, pot funcionar.

Doncs, aquesta concertació que pot arribar a situar regles del propi marc norma-
tiu, com és la negociació col·lectiva, amb l’autonomia de les parts, dels sindicats i 
de les patronals..., el departament l’acompanya en el Consell de Relacions Laborals, 
amb polítiques dels joves, en aquest marc del Consell de Relacions Laborals, que fins 
i tot aborda situacions estructurals com és que, en l’acord interprofessional de Cata-
lunya, s’hagi acordat que el salari mínim de referència a Catalunya hauria de ser de 
14.000 euros. I això ens permetrà que, no tenint la competència de marcar el salari 
mínim interprofessional per llei..., sí que ens permetrà que si les mateixes patronals 
i els sindicats han marcat això, que en els convenis hi hagi aquest salari mínim per 
conveni..., i és un bon senyal i és una decisió a què han arribat les patronals i els sin-
dicats. Tens aquest espai d’incidència. 

I un altre espai és també que som autoritat laboral. I això significa que tenim 
la capacitat, amb Inspecció de Treball, d’assegurar –encara que puguem ser crítics 
amb alguns elements del marc normatiu del món del treball– el seu compliment.

I crec que hem tingut alguns exemples molt concrets en sectors que són..., que 
afecten molt els joves i que continuarem treballant entorn d’això. Uns exemples 
molt concrets han sigut l’actuació que ha fet la inspecció en empreses com Deli-
veroo, com Glovo, que afecten molts treballadors i treballadores joves. I que els 
ha obligat a contractar-los i a donar-los d’alta a la seguretat social, perquè tenien 
aquestes figures de falsos autònoms. I crec que, sobre això, tots i totes els que sou 
aquí sou conscients que és una de les maneres amb les quals es precaritza la situa-
ció dels joves en el món del treball.

Aquestes són eines que tenim: la formació professional; altres eines: polítiques 
actives d’ocupació, concertació, autoritat laboral, i és amb aquesta perspectiva trans-
versal, però sent molt conscients dels aspectes concrets que afecten els joves i tre-
ballant-los des d’aquesta perspectiva. Aquí crec que ja s’ha fet una gran feina en els 
últims anys i la continuarem aprofundint, que és que gran part del que els expliquem 
no cau de les responsabilitats de la secretària Oliva, no cau de les responsabilitats de 
la directora Pujol, no cau de les responsabilitats del director de l’agència, el senyor 
Poch, cau de tot el departament. Treballem de forma transversal, amb la Direcció 
General de Relacions Laborals, amb el SOC, en tots els àmbits. Igual que ho diem 
del departament, també ho diem de tot el Govern de la Generalitat. És aquesta la 
manera de treballar i és com continuarem treballant. 

Quan parlem de polítiques de suport a la família, en matèria de joventut –poden 
entendre que no està aquí la directora general de Famílies, però– estan pensades per 
a aquests reptes, sobre la capacitat de decidir quan i de quina manera es vol ser pare 
o mare, és entorn d’això que ho fem. 

Però sí que hi ha un aspecte que crec que acompanya el del món del treball i que he 
situat al principi, que és igual d’important, que és l’habitatge assequible. Crec que tots 
som conscients, que hem acabat generant tant un model cultural com fins i tot un tipus 
de legislació a l’Estat espanyol que fomenta..., que fa de l’habitatge un bé d’inversió i 
d’especulació, més enllà d’un dret. 

Aquí podríem discutir molt sobre els orígens d’aquestes polítiques, podríem 
discutir si hi ha elements entorn de l’ADN o no, jo no crec que hi hagi elements 
entorn de l’ADN, jo crec que al final el que s’ha de fer són polítiques que incentivin 
una altra manera i un altre ús del marc de l’habitatge que permeti superar aquestes 
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dificultats a l’hora de l’accés. Això ho haurem de fer colze a colze amb el Departa-
ment de Territori, que és el competent en matèria d’habitatge, i colze a colze amb 
els ens locals. En el nostre àmbit, el que sí que estem treballant, perquè és el nostre 
àmbit de responsabilitat, és la introducció dels aspectes relacionats amb la vulne-
rabilitat energètica en el futur contracte programa de serveis socials. Ja ho hem ex-
plicat, tant a la Federació de Municipis com a l’Associació Catalana de Municipis, 
que aquesta és una de les voluntats del nou contracte programa, ho hem explicat 
perquè també som conscients que és el que ens demanen els ens locals, eh? I per-
què també tenim molt clar que és un dels reptes. I és el que situarem.

Altres aspectes que els vull explicar i que crec que donen petites pinzellades, 
abans de donar la paraula als altres compareixents, són aspectes com el de salut i 
salut mental, que sé que en aquesta comissió en més d’una ocasió han tractat, i s’ha 
mostrat preocupació per part de les joventuts polítiques, per part del Consell Nacio-
nal de la Joventut, per part dels diputats i les diputades dels diversos grups. 

En matèria de salut –més enllà que els joves, com tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, són usuaris i es beneficien de tot l’ampli ventall del Servei de Salut Pú-
blica del país–, existeix un programa, Salut Jove per al 2018-2020, que posa un espe-
cial èmfasi en aspectes preventius, que creiem que és on ha de ficar l’èmfasi, des de 
la línia de la salut afectiva, sexual i reproductiva, un dels aspectes que més preocupa 
el teixit associatiu i que més preocupa els joves del nostre país; que també va entorn 
de la gestió dels riscos de les addiccions, de la droga i del consum responsable, amb 
intervencions en l’oci nocturn –recursos del jove.cat–; en l’atenció de la salut alimen-
tària, és un dels altres aspectes que ens preocupa, de la imatge corporal; fer un tre-
ball preventiu en els trastorns de conducta alimentària, en el foment de l’activitat fí-
sica i de l’alimentació sana. Hi ha diversos projectes sobre les relacions entre iguals, 
amb un esforç en l’educació de sentiments i emocions, en l’educació emocional; una 
línia d’actuació sobre determinants socials de la salut, perquè al final, en la salut 
també es visualitza allò que en l’àmbit de la sociologia es parla de la  reproducció so-
cial de les desigualtats, és a dir, que el teu punt d’origen no acabi suposant el teu punt 
d’arribada en matèria de salut. Quan parlem d’igualtat d’oportunitats, del que parlem 
és que el punt d’origen no et situï on arribes, que no es donin aquestes situacions de 
reproducció social de les desigualtats, que en el fons és l’objectiu.

També hi ha un aspecte específic, entorn de la salut mental. Crec que en aquest 
àmbit els podem explicar alguns projectes concrets que hem anat tirant endavant, 
que lluiten contra l’estigma, contra la discriminació, l’aïllament entorn de les con-
seqüències més comunes que es troben els joves que pateixen problemes de salut 
mental, el que és més important: la no institucionalització de la resposta, perquè la 
institucionalització el que acaba generant és una cronificació d’aquestes situacions. 
Llavors, projectes i programes com el «What’s Up! Com vas de salut mental?», fet 
en col·laboració amb el Departament d’Educació, que és un projecte per sensibilit-
zar, que dota de materials, recursos i experiències per abordar l’estigma i la discri-
minació als instituts, un projecte que consta de diferents unitats didàctiques dins del 
currículum en les matèries de tercer d’ESO.

Xarxa Joves, projecte pilot d’acompanyament integral a joves de setze a vint-i-
cinc anys amb problemes de salut mental que s’inicia amb tres experiències a tres 
clubs socials. No sé si saben el que són els clubs socials, són uns equipaments –se-
gurament alguns ja ho saben, però per a qui no ho sàpiga–, que es fan des del De-
partament, a l’hora de generar espais per a persones amb problemes de salut mental 
i..., doncs estem treballant en específic amb aquests joves de setze a vint-i-cinc anys, 
en tres clubs socials, un a Lleida, un a Barcelona i un a Santa Coloma. L’objectiu és 
facilitar la recuperació dels joves participants a través de la seva participació social 
en tots els àmbits de la vida.

La iniciativa aquesta és molt concreta, és un pilot, té una durada de dos anys, 
i el que volem és que un cop la puguem avaluar i avaluar el seu nivell d’incidèn-
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cia i el seu nivell d’assoliment d’objectius, poder-la incloure en la cartera de ser-
veis, en el contracte programa de serveis socials, que fem amb tots els ens locals. 
Però aquí també el que volem és poder fer una bona diagnosi i poder avaluar bé si 
aquesta experiència pilot funciona. 

Altres projectes? Fa poc, a l’estiu, vam presentar el centre Acompanya’m, que és 
un centre que hem tirat endavant des del departament que em pertoca coordinar, i 
el Departament de Salut, de la mà d’una entitat que és reconeguda en el treball en 
aquest àmbit, que és Sant Joan de Déu, que té una visió que va més enllà dels joves, 
també incorpora infants, són infants i adolescents, però que és un model que el que 
intenta és evitar la institucionalització que els deia, evitar la cronificació, evitar la 
separació de les famílies. Es tracta de que, en un període de temps, puguin retornar 
amb les seves famílies, infants i adolescents amb problemes de salut mental.

Es tracta d’apoderar i, després, d’evitar la seva cronificació al llarg de la seva 
vida. Es tracta també de, fins i tot, en el marc del possible, evitar la institucionalit-
zació, en el sentit que tu pots estar en el centre Acompanya’m i pots anar a l’escola 
fora, encara que tens un recurs educatiu dintre del centre. Però si la teva situació 
ja comporta que pots anar a una escola del veïnat, aniràs a l’escola, perquè és molt 
millor que estar en el centre educatiu que té l’Acompanya’m. Per què? Perquè és una 
manera de no segregar i de no institucionalitzar i de no cronificar, que és l’objectiu 
que tenim. 

Altres elements, com el Pla integral d’atenció per les persones amb trastorns 
mentals i addiccions, del departament, que té accions específiques per a joves, són 
exemples del que volem treballar en aquesta matèria.

I jo no m’allargaré més, perquè encara hi han dues persones més que han de 
comparèixer i que acabaran de donar la visió global de les polítiques de joventut, 
però sí que, abans de donar-li la paraula a la secretària Oliva, això també es visualit-
za amb la reestructuració que hem fet del departament. La creació de la Secretaria 
d’Infància, Adolescència i Joventut és una aposta política per part del departament, 
de donar-li centralitat política i de donar-li centralitat al discurs i continuïtat a les 
polítiques que fem en aquest àmbit. No podem parlar de polítiques de joventut, sen-
se una visió transversal, però tampoc podem parlar de polítiques de joventut, sense 
interrelacionar-la amb les polítiques d’infància que fem, i és per això que hem fet 
aquesta aposta. Una aposta molt clara, una aposta que vol dotar de més centralitat 
les polítiques de joventut en aquest Govern i en aquest departament. A partir d’aquí, 
passo la paraula a la secretària, perquè continuï la compareixença.

Gràcies. 

El president

Gràcies, conseller. I efectivament, com deia el conseller, que feia ja també de 
president de la Mesa, li passo la paraula a la secretària d’Infància, Adolescència i 
Joventut, per un temps màxim de trenta minuts. Té la paraula, senyora Oliva. 

Gràcies.

La secretària d’Infància, Adolescència i Joventut (Georgina Oliva i Peña)

Gràcies, president; gràcies, conseller. En primer lloc, donant una mica, doncs, 
de continuïtat al que ha dit el conseller a l’hora d’introduir aquesta secretaria de 
nova creació, voldríem explicar que nosaltres, des del departament i també des del 
Govern, entenem l’etapa que va des del naixement fins al que nosaltres hem anome-
nat «transició a la vida adulta», com una etapa continuada, però molt especialment 
centrada en la persona. El fet de posar els infants i els joves en el centre, vol dir que 
des del Govern prioritzarem els processos i les necessitats individuals i grupals, 
abans que les edats cronològiques. I això és una novetat, i hem de veure com ho 
fem, perquè fins i tot les mateixes normatives no ens encaixen i ens diuen que una 
adolescència comença als dotze, però en canvi el carnet jove el pots tenir a partir 
dels catorze.
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Per tant, aquí veurem com ho fem, no? Però d’alguna manera, en la mesura del 
possible, cal anar deixant enrere les barreres marcades per les edats biològiques per 
centrar-nos en les necessitats i transicions de les diferents etapes. De la infantesa a 
l’adolescència, de l’adolescència a la joventut, i de la joventut cap a l’etapa adulta o 
menys jove, com es vulgui veure. Un exemple és la qüestió dels joves migrats. Po-
dríem dir que són adolescents, perquè són menors de divuit anys, però en canvi, ens 
demanen i necessiten tota una sèrie de necessitats i d’oportunitats més properes al 
que diríem els joves, que no pas els adolescents. 

També des de la secretaria volem superar el paternalisme en el compliment de 
les expectatives que la societat adulta projecta sobre el col·lectiu infantil i juvenil 
que els constreny socialment. I els volem considerar pel que són, i pel que volen 
ser, i no pel que puguin esdevenir, crec que ja ha començat la compareixença amb 
aquest concepte, el conseller. Els joves són present, no només són futur. Per tant, 
crec que és clau que, en el disseny de totes les polítiques públiques, entenguem que 
no és un grup de transició, sinó que és un grup que forma part de l’estructura social, 
amb unes característiques sociològiques pròpies. En aquest cas, doncs, en el nostre 
país, que pot ser diferent dels països del nostre entorn, la joventut de Catalunya és 
molt diferent a la joventut, doncs, per exemple, de França, o de països més llunyans, 
no? Per tant, reprenc aquesta idea, cal considerar-los com a protagonistes en l’aquí 
i en l’ara, i no només pel que esdevindran.

D’alguna manera, les polítiques que fem per als nens i les nenes des de l’inici 
han de tenir una continuïtat en l’etapa de l’adolescència i, molt especialment, du-
rant la joventut. Perquè totes elles han de servir per construir ciutadanes lliures, 
amb igualtat d’oportunitats i preparades per encarar els seus propis projectes de 
vida. A partir d’aquí hi ha dues preguntes que crec que ens hem de formular, no? 
I que les respondrem amb el què i el com. El què: quines són aquestes polítiques de 
joventut? El com: com les farem? Sintèticament, per nosaltres, els dos pilars que ja 
ha mencionat anteriorment el conseller, d’aquestes polítiques de joventut, són bà-
sicament, d’una banda, la millora de les condicions de vida de tot el jovent català 
i, l’altra, la dignificació de la participació del jovent en la nostra societat. I el com: 
les polítiques de joventut es pensen, es dissenyen i s’executen de forma transversal, 
interinstitucional i compartida per tots els agents socials, especialment pels matei-
xos joves.

Des del Govern, volem exercir un lideratge actiu en l’impuls, la planificació 
estratègica i la coordinació institucional de totes –totes– les polítiques de joventut 
que impulsem tant des del Govern com des dels ens locals, o fins i tot les iniciati-
ves sorgides dels mateixos joves, que també tenen un impacte en la transformació 
de les condicions de vida del jovent i de la seva involucració sociopolítica. Totes 
aquestes polítiques, tant les institucionals com les informals, ens han permès que 
al llarg de tots aquests anys..., i ens han de permetre que en els propers anys anem 
generant i consolidant un model propi català de polítiques de joventut, que cal pre-
servar i, alhora, impulsar.

Pel que fa a la millora de les condicions de vida, el conseller, doncs, ja n’ha men-
cionat moltes, i algunes, doncs, centrades en la plena emancipació, com la formació, 
l’habitatge i la feina. Per tant, en aquest cas, doncs, no m’hi vull estendre. Sí que dir-
vos que, en el disseny i implementació d’aquestes polítiques de transició a la vida 
adulta, nosaltres volem tenir en compte tres perspectives, que creiem que són útils per 
llimar les possibles desigualtats socials existents: la de gènere; la de les classes so-
cials, i la de l’entorn. La de gènere, perquè malauradament, encara condiciona la vida 
de les persones de forma absolutament discriminatòria; de classe social, o dit d’altres 
maneres, les condicions socioeconòmiques, que també tenen un impacte desigual en 
com es viu aquesta joventut, i l’entorn, sabent que malgrat que cada vegada, aquesta 
barrera és més difusa, encara es mantenen diferències entre el col·lectiu de l’entorn 
urbà i el col·lectiu del món rural, en qüestions cabdals com el transport, les oportuni-
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tats formatives, els aspectes transversals com l’oci, l’accés als serveis socials, l’accés 
als serveis de salut, etcètera.

De totes aquestes polítiques, n’hi han tres que les volíem també remarcar i d’al-
guna manera, doncs, estaran en el fil de les nostres intervencions. La prevenció i 
l’actuació envers la violència masclista –no m’hi estendré perquè crec que la direc-
tora, doncs, també porta molta informació al respecte–; la prevenció i atenció en 
matèria de salut mental juvenil tampoc m’hi estenc perquè considero que el con-
seller, doncs, n’ha apuntat bastants elements...Deixeu-me posar un altre exemple, 
específicament i des de l’Agència Catalana de Joventut, financem per exemple, el 
consultori del portal web Adolescents.cat, on cada mes hi entren més de 400.000 
adolescents. I diguem-ne, naveguen, per aquest portal. I que, en tot cas, al llarg de 
l’any es fan quatre mil consultes –quatre mil consultes– en els tres tipus de consul-
toris que hi ha: el psicològic, el de sobre aspectes de sexualitat i sobre aspectes de 
trastorn alimentari.

Tercera pota, tercera política en la que també voldríem, de forma transversal, po-
sar molt d’èmfasi, que és l’accés a les pràctiques culturals i a l’oci saludable. L’accés a 
la cultura no és només un dret, sinó que creiem fermament que esdevé un factor igua-
lador per a totes les persones. L’accés a les pràctiques culturals, com el teatre, la mú-
sica, el món audiovisual, no només és oci, sinó també és cultura. I nosaltres  creiem 
que un jovent culturalitzat, és un jovent crític, lliure, reflexiu, implicat,  creatiu, que 
transforma la nostra societat i també transforma socialment el nostre país.

Valors com la tolerància, el respecte a la diferència, la reivindicació dels drets 
individuals i col·lectius, també passa per la defensa del nostre entorn i per practicar 
un oci sa, de preservació de la naturalesa, compromès socialment i basat en el tu-
risme responsable i en el consum de proximitat. D’aquí, totes les accions al voltant 
de la Xarxa pública dels albergs de Catalunya, que són també en sí mateixos, els 
albergs, uns instruments d’equilibri territorial i de creació d’igualtat d’oportunitats. 
I afegiria també de generadors de bones pràctiques. Només en cito dos exemples: 
són pioners en engegar programes de promoció de productes de promoció de pro-
ductes locals des dels nostres albergs, o d’habilitar, per fer-los accessibles, per als 
animals de companyia.

La secretaria, doncs, és fonamental per reforçar la coordinació institucional i el 
lideratge de les polítiques de joventut, entenent que aquestes són, com ja ha mencio-
nat abans el conseller, absolutament transversals. Aquesta transversalitat, però, no 
es pot improvisar. I per això, tenim una eina de planificació molt potent, que és el 
Pla nacional de joventut de Catalunya, que es planteja, per tant, com un instrument 
estratègic de governança col·lectiva i que fixa el full de ruta en matèria de polítiques 
de joventut. Un full de ruta que està constituït sobre la base d’un consens molt am-
pli i que busca la corresponsabilització en totes les fases, no només en la final, sinó 
des de l’inici, des del mateix disseny fins a l’avaluació o redisseny, si cal, d’algunes 
d’aquestes polítiques. 

En definitiva, el pla és un pla de país, que es planteja des d’una òptica integral i 
amb una triple lògica. La lògica interinstitucional, amb la suma i el treball en xarxa 
de totes i cadascuna de les administracions, des de la Generalitat fins a l’ens més 
petit, l’ens local més petit, passant pels consells comarcals. La lògica interdeparta-
mental, amb la voluntat d’integrar totes les polítiques amb incidència cap a aquest 
col·lectiu, que tenen tots i cadascun dels departaments d’aquest Govern, i no se n’es-
capa ningun. I la lògica d’apoderament juvenil, amb la incorporació dels joves en el 
disseny i en el desplegament de les polítiques públiques que els afecten, atorgant-los 
la legitimitat i la capacitat per poder-ho fer. 

Aquestes tres perspectives es concreten en tres instruments que despleguen el pla 
nacional –i que suposo que la directora, doncs, també en farà més menció. El Go-
vern..., el projecte de Govern, liderat per la Direcció General de Joventut i que inter-
pel·la i compromet tots els departament, i que es concreta amb el Pla interdeparta-
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mental, el Projecte Jove, liderat pel Consell Nacional, que recull totes i cadascuna de 
les aportacions impulsades per les entitats juvenils, com a agents copartícips, com a 
actors i no simplement com a receptors de l’impuls de les polítiques juvenils, i, final-
ment, el Projecte Territori, liderat per les entitats municipalistes, i que compta amb 
la participació activa de tot el món local mitjançant les taules comarcals i les taules 
de demarcació que tenen l’encàrrec de coordinar i aglutinar totes aquestes accions 
que es fan, amb la lògica del que abans ha anomenat el conseller, de capil·laritat ter-
ritorial, arreu del nostre país.

Precisament, en clau territorial, m’agradaria fer una referència als canvis que 
s’han produït en els darrers anys de suport als ens locals. Hem canviat la manera 
de finançar-los, hem substituït les subvencions per un mecanisme que dona major 
estabilitat de finançament plurianual. Aquesta és una aposta estratègica del Govern, 
que es va iniciar el 2014 i que acabarà de culminar el seu desplegament al llarg dels 
propers anys. En el cas de Joventut, aquest desplegament s’ha fet en tres fases: en 
una primera fase vam incloure tot el suport econòmic que es donava als consells 
comarcals; en una segona fase vam incloure el finançament cap als ajuntaments de 
més de vint mil habitants, que són uns noranta-cinc, i ara estem ja en la tercera fase, 
en la que estem estenent aquest finançament als municipis més petits.

En termes econòmics, la inversió del departament en favor del món local en ma-
tèria de joventut, via aquest nou sistema de finançament, que és el contracte progra-
ma, per a l’any 2017, ha estat de més de 6.229.000 euros. Aquesta inversió significa 
un increment d’un 4,2 per cent respecte a l’any 2016, i es mantindrà en aquest any 
2018. 

Aterrant en el Pla d’actuació de polítiques de joventut 2017-2020, cal dir que pre-
tén contribuir a la millora de la situació de les persones joves i dels fenòmens, tots, 
que els afecten, generant així oportunitats per a la igualtat, garantint els seus drets 
socials i de ciutadania, i fent possible el desenvolupament del seu projecte de vida, de 
present i de futur. Aquest pla es va aprovar per acord de govern l’any 2017 i compta 
amb un pressupost global de més de 331 milions i contempla més de cinc-centes ac-
tuacions, que, evidentment, no passarem a desgranar aquestes cinc-centes avui ma-
teix, però que, en tot cas, la informació està disponible i us la presentarem i n’esbos-
sarem les línies mestres.

El pla es concreta en set grans reptes, en l’àmbit de l’educació, el treball, l’habi-
tatge, salut, participació, cultura, cohesió i inclusió social. Un eix instrumental basat 
en la recerca i la generació de coneixement, el suport en el desplegament de les polí-
tiques del món local, l’accés als serveis adreçats a joves, i té, aquest eix instrumental, 
un pressupost de 5,4 milions d’euros. Entre moltes altres accions, voldria destacar el 
suport al desplegament de les polítiques de joventut, que abans comentava a través 
del contracte programa, amb un pressupost previst de més de 5,1 milions d’euros. I el 
pla també contempla tres iniciatives transversals: la Xarxa Nacional d’Emancipació 
Juvenil, que aglutina els punts d’informació juvenil i les oficines joves, el programa 
de Garantia Juvenil, que ja s’ha fet referència, i el Programa de mobilitat internacio-
nal de joves, que també el conseller n’ha fet referència.

Passo, a continuació, molt breument a anomenar cada un d’aquests reptes, el pres-
supost i mencionar, si em permeten, una o dues de les línies i dels projectes o dels 
objectius estratègics a què nosaltres donem més importància. Pel que fa al repte de 
l’educació, té un pressupost previst de 53,8 milions d’euros i nosaltres volem destacar 
l’objectiu de reduir el fracàs escolar, l’abandonament prematur i l’efecte de les des-
igualtats socials i territorials dins del sistema educatiu, incloent, per exemple aquí, 
en aquest repte, les beques equitat en 36,7 milions d’euros.

Pel que fa al repte de treball, té un pressupost previst de més de 172 milions d’eu-
ros, és, dels set reptes, el que més finançament té. I volem destacar un dels objectius, 
que és la millora d’ocupabilitat de les persones amb programes com el de Garantia 
Juvenil. 
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El repte de l’habitatge té un pressupost previst de 23 milions d’euros. I voldria 
destacar dos objectius estratègics: impulsar i facilitar l’accés d’habitatge de lloguer 
i, en situacions determinades, donar ajuts i prestacions econòmiques per a joves que 
estan en situació de risc d’exclusió social. 

Repte de salut. Té un pressupost previst de 18,4 milions d’euros i volíem desta-
car l’objectiu estratègic d’augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes 
que contribueixen a la promoció de la salut des d’un punt de vista integral, holístic, 
no només des de la prevenció del consum de drogues, sinó des d’aquesta visió, que 
abans el conseller també anomenava, de centrar la visió holística de la salut.

Cinquè repte, el de la participació. Té un pressupost previst de 7 milions d’euros, 
i nosaltres volíem destacar l’objectiu estratègic de promoure l’associacionisme i di-
verses formes de participació i organització col·lectiva del jovent, que més tard m’hi 
voldré referir amb més profunditat. 

El repte de cultura. Té un pressupost previst de més de 4,2 milions d’euros i 
alguns dels objectius que m’agradaria destacar era potenciar la creació artísti-
ca i la producció cultural del jovent i impulsar la llengua catalana i el patrimoni 
cultural, social, històric i nacional i natural com a eines de dinamització, cohesió 
i inclusió social. 

El setè repte, de cohesió i inclusió, té un pressupost previst de més de 45,5 mi-
lions d’euros, i destaca l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats, l’eliminació 
de les desigualtats i la inclusió social de totes les persones joves, no només d’una 
part de la nostra societat, no només d’una part del col·lectiu de jovent d’aquest país.

Pel que fa a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, té un pressupost previst 
de 4,7 milions d’euros, i recopila tots els serveis d’orientació i assessorament en 
aquesta matèria i la directora hi entrarà amb més detall. I, finalment, el Pla de pro-
jecció, mobilitat i foment del retorn té una previsió de 9,4 milions d’euros. Pel que 
fa al programa de la Garantia Juvenil, compta amb 67,5 milions d’euros per al seu 
desenvolupament.

En resum, les polítiques de joventut, les volem construir sobre aquests dos pilars 
absolutament essencials per nosaltres. La promoció, això no és una altra cosa que 
la millora de les condicions de vida del jovent, i la potenciació de l’associacionisme 
juvenil, especialment el que és la participació i la corresponsabilitat. Per tant, l’acció 
del Govern els propers anys se centrarà en quatre objectius claus, que ens agradaria, 
doncs, que també quedin recollits en el proper pla nacional, ja que és una eina fona-
mental per establir i per abordar els reptes que abans parlava el conseller, vinculats 
a la població juvenil per la propera dècada.

En primer lloc, l’impuls de les polítiques emancipatòries enfocades, d’una banda, 
a garantir el propi projecte vital de la persona, i d’una altra, a que siguin vertaders 
mecanismes d’inclusió social. En aquest sentit, una de les nostres prioritats és con-
solidar la Xarxa Nacional d’Emancipació de Joventut, com una xarxa de xarxes, i 
en segon lloc, crear un programa de foment d’habilitats per a la vida, amb un enfo-
cament transversal i innovador, i posant especial atenció en els àmbits de l’educa-
ció i la salut emocional. Aquest és un dels altres conceptes que anirem, poc a poc, 
introduint. 

En segon lloc, l’aprofundiment en l’acció participativa del jovent, en tot cas, 
doncs, com us dic després vull aprofundir en aquest àmbit. 

En tercer lloc, l’inici d’un programa que serà llarg, que no el farem d’un dia per 
l’altre, però que creiem que és de veritable transformació social, com és la digitalit-
zació de les polítiques públiques juvenils i millorar, també, l’accés a la informació.

En aquest sentit, per això volem crear una cartera de serveis de joventut que 
aglutini tots els serveis i programes per als joves amb eines i recursos per als pro-
fessionals també, no només de l’àmbit de la Direcció General de Joventut, sinó per 
tots aquells professionals que tinguin contacte o que puguin arribar a tenir contacte 
amb el col·lectiu de joves. 
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I finalment, l’extensió de les polítiques juvenils per a tot el col·lectiu de joves, 
posant especial èmfasi en la inclusió del jovent en situació de vulnerabilitat, o en 
aquell jovent amb poca motivació o amb poca cultura participativa que a vegades 
anomenem «els joves no connectats».

Així, estem prestant i volem continuar prestant i posant molta atenció en accions 
com dissenyar programes de joventut que siguin inclusius, posar l’accent en la gene-
ració d’oportunitats per a la migració jove, incloure la perspectiva de la intercultura-
litat en el disseny de les polítiques juvenils i impulsar, com no podia ser d’una altra 
manera, més i més mesures per aconseguir, d’una vegada per totes, la plena igualtat 
entre homes i dones.

He deixat per al final de la meva intervenció expressament, ho he fet expressa-
ment, el segon dels grans pilars sobre els que sustentem les polítiques de joventut, ja 
que considerem que és, per nosaltres, importantíssim i el volem potenciar al màxim. 
Es tracta de la dignificació de la participació del jovent des de dues vessants: la im-
plicació real i la xarxa. Cal deixar de parlar de potenciar la participació per fer real 
el dret a la participació del jovent. Deixem de parlar d’ells i d’ells com de futur, són 
present i tenen, teniu molt i molt a dir. Sobre tot, absolutament tot, no sobre aquelles 
qüestions, o únicament sobre aquelles qüestions que els adults, a través de les insti-
tucions, decidim obrir el debat als joves. Per cert, unes institucions on també cal que 
revisem si hi ha suficients espais de participació dels joves.

Així doncs, és hora que dissenyem i apliquem processos de codecisió, de colide-
ratge, de coconstrucció d’aquesta societat, en la que el jovent és part imprescindible 
i té molt a opinar, a decidir i a canviar. Volem parlar i exercir lideratges compartits, 
doncs, amb tots aquells actors que tenen un paper rellevant en el disseny, l’execució 
i l’avaluació de les polítiques públiques pel que fa al col·lectiu de joves. En aquest 
sentit, una de les principals accions serà l’impuls d’un nou model relacional entre els 
joves i l’Administració, basat en la transparència i el rendiment de comptes en noves 
formes de participació, la corresponsabilitat i l’apoderament.

I en segon lloc, pel que fa ja a la xarxa, volem dignificar aquell jove que par-
ticipa del moviment estudiantil, de les joventuts polítiques, de les associacions de 
defensa del medi ambient, de les cooperatives agràries, de l’associacionisme en 
l’àmbit del lleure, de la cultura popular, de les ONG, dels moviments del barri, del 
voluntariat i, fins i tot, d’aquests que s’organitzen en xarxes absolutament informals 
i espontànies que no es canalitzen necessàriament per la política institucional. Són 
joves que, altruísticament, deixen part del seu temps per dedicar-lo a l’altre, el bé 
comú. I això fa que nosaltres, com a societat, també siguem millors. Per tant, Cata-
lunya té una riquesa que no pot deixar perdre, amb un teixit associatiu juvenil bru-
tal, exemplar, arreu d’Europa, no? Començant pel Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya i que cal cuidar i preservar, pel que significa ara, però sobretot, pel valor 
que té de cara al futur.

I en aquest procés de construcció i apoderament, hi ha un element clau, que són 
els professionals de joventut. Treballem de forma conjunta amb tots ells, per tal de 
reorientar la tasca dels professionals de joventut cap a una funció proactiva, cons-
tructiva, que actuïn de node, de teixidors d’aquesta xarxa. Volem un conjunt de 
professionals arreu del país que passin de ser proveïdors de serveis a ser actors que 
ajudin a construir aquest entorn comunitari i inclusiu, preventiu, d’acompanyament, 
liderat i participat pels mateixos joves.

En resum, i per cloure i passar la paraula a la directora general, al costat de la 
igualtat d’oportunitats i del disseny de les polítiques públiques, des de la transver-
salitat i posant els joves en el centre d’aquesta acció pública, creiem del tot impres-
cindible renovar els paradigmes entorn a la participació, perquè guanyin centralitat 
i facin de les persones joves protagonistes dels seus propis projectes vitals, però so-
bretot i molt especialment, també, els col·lectius.

Directora...
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El president

Bé, gràcies senyora Oliva. (El president riu.) Definitivament, em voleu deixar 
sense funcions, eh? (Fortes rialles.) No..., passem la paraula, ja, a la directora gene-
ral, la senyora Norma Pujol, per un temps màxim de trenta minuts. Té la paraula, 
senyora Pujol.

Gràcies.

La directora general de Joventut (Norma Pujol i Farré)

Molt bé; gràcies, president. Bé, bona tarda a tothom. Fins aquí hem vist, a grans 
trets, una mica l’acció més transversal del Govern en matèria de joventut. I ara em 
centraré a explicar totes aquelles accions que impulsem des de la mateixa Direcció 
General de Joventut, o aquelles en les quals tenim un major lideratge, mencionant 
encara que sigui molt per sobre, també, les de l’Agència Catalana de Joventut. I ho 
faré, des d’una doble vessant: una de més continuista, on explicaré les accions a les 
quals estem donant continuïtat, centrant-me en aquelles que són més rellevants o 
relativament innovadores. I per una altra banda, detallar els grans canvis o novetats 
que hem posat en marxa, que estem treballant o volem impulsar en el marc d’aques-
ta legislatura.

No m’entretindré a parlar de la planificació estratègica de les polítiques de joven-
tut, ja ho ha fet la secretària, però no puc deixar de fer-hi dues referències molt rà-
pides. La primera és dir que continuarem desplegant el Pla d’actuació de polítiques 
de joventut 2017-2020, i que continuarem participant del seguiment dels altres plans, 
derivats del Pla nacional de joventut de Catalunya, lo Pla d’actuació territorial 2017-
2020 i el Pla d’actuació jove 2017-2020.

I la segona part, recordar, que també n’ha fet referència el conseller, que l’ac-
tual Pla nacional de joventut de Catalunya acaba la seua vigència el 2020 i que, 
per tant, durant aquesta legislatura caldrà fer dos coses: avaluar-lo i també posar 
en marxa el procés de diagnosi, de disseny i elaboració del futur Pla nacional de 
joventut de Catalunya, lo pla nacional, que tindrà una durada del 2020 al 2030. 
I pel que fa al suport estructural al mateix territori, en matèria de joventut cal fer 
referència a dos grans instruments que tenim. Un és lo contracte programa, del 
qual no n’explicaré res, perquè la secretària n’ha donat dades i el XNEJ, és la Xar-
xa Nacional d’Emancipació Juvenil. Una xarxa que, cal recordar, que és territorial, 
una xarxa de serveis d’informació, d’orientació i assessorament juvenil. Bàsica-
ment, està situada en punts d’informació juvenil i oficines joves, i que aglutina i 
posa a disposició dels i les joves, tots aquells serveis i recursos existents en matèria 
d’emancipació, siguin dels municipis o siguin de qualsevol administració.

I durant els darrers deu anys, s’ha anat creant la Xarxa d’Oficines Joves, una xar-
xa que en diem de nodes primaris, amb l’objectiu de dotar cada comarca del nostre 
país amb una oficina jove de referència, que doni servei als joves i a tots els muni-
cipis del territori. 

Amb relació encara amb la Xarxa d’Emancipació Juvenil, dir que tenim al vol-
tant d’1,5 milions de consultes anuals. Les consultes sobre formació i educació són 
les més habituals, són una de cada tres, seguides de les consultes relacionades amb 
el mercat laboral i les oportunitats del treball. També dir que els perfils dels usuaris 
que tenim, majoritàriament són de la franja de vint a vint-i-quatre anys i, majorità-
riament, amb nivell d’estudis mitjans o alts, que ens indica que la xarxa encara no 
arriba d’una manera efectiva a tot el jovent del país. Per tant, som conscients que 
aquí tenim un repte molt clar i després n’hi faré esment. 

I, finalment, apuntar també que el 2017 vam culminar la definició del catàleg de 
serveis i també la cartera de serveis d’aquesta xarxa. I aquest procés es va fer en col-
laboració amb els ens locals, en el marc de la definició del nou Pla d’acció territo-
rial i ha permès ordenar, sistematitzar, tots els programes, productes i recursos, tant 
propis com aliens, vinculats a la XNEJ, tot fent una reconfiguració d’aquesta xarxa, 
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com una xarxa de xarxes, que ja no només connecta els serveis i equipaments adre-
çats al col·lectiu jove en un àmbit territorial concret, sinó que es connecta amb totes 
les xarxes d’equipaments i serveis de la Generalitat presents arreu del territori. La 
xarxa de xarxes, com deia, que ha de permetre posar tots els serveis d’emancipació 
a l’abast de les persones joves, i millorar la coordinació, la derivació i el treball col-
laboratiu entre els professionals que treballen amb i per als i les joves. Tot plegat, per 
donar una resposta més efectiva, coordinada i integral a l’emancipació de les perso-
nes joves. Aquella cosa que diem que les oficines han de ser una finestreta única de 
consulta dels nostres joves.

I parlant encara de nous enfocaments, reprenc el que apuntava fa un moment. Com 
ho fem per arribar a aquells perfils de joves més allunyats dels canals institucionals de 
participació? Com arribem al jove que mai no entrarà ni entra, per sí sol, a una oficina 
jove? Els que no estan connectats, que comentava fa un moment la secretària. Doncs 
bé, aquest és un dels grans reptes que plantegem, que també n’ha fet menció la se-
cretària. És un dels grans reptes que tenim plantejats, un repte que va molt més enllà 
de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i molt més enllà de les oficines joves, i 
que, de fet, va més enllà de les polítiques de joventut, i mos obliga a fer-mos una altra 
pregunta, que és: com se posicionen les polítiques i els serveis públics, avui, en l’era 
digital i l’era de l’economia i el coneixement col·laboratiu?

I en aquest sentit, des de la Direcció General de Joventut, tenim molt clar que el 
posicionament i l’aposta han de passar per l’impuls del nou model relacional –que 
comentava també la secretària– entre l’Administració i els joves. Un model que ha de 
fer que sigui molt més fàcil arribar a més joves. I, sobretot, que sigui..., que permeti 
diversificar el perfil juvenil, o els perfils juvenils als que actualment estem arribant. 
I aquesta aposta passa, en primer lloc, per digitalitzar els programes i les polítiques 
de joventut. I perquè potser hi ha molts joves que mai no entraran en una oficina 
jove, com feia referència, però tots –tots, tots, tots– porten a la seua butxaca un te-
lèfon mòbil. I és per això que tots utilitzen les xarxes socials per comunicar-se, per 
 relacionar-se, i, per tant, lo nostre repte és clar, senzill, però no és fàcil, que és acon-
seguir estar a les butxaques dels joves. I això no vol dir substituir tot allò que fem 
pels nous serveis i recursos online, sinó apostar per una oferta multicanal, una ofer-
ta que combini l’atenció presencial, el face to face, el cara a cara, i l’atenció online.

I per tant, la digitalització de les polítiques i serveis de Joventut és una excel-
lent oportunitat per reforçar l’apoderament juvenil i avançar cap a un nou model de 
serveis públics, que la persona jove ja no sigui una simple usuària, sinó un actor, 
un protagonista que participi de la construcció i de la gestió dels mateixos serveis. 
És a dir, una oportunitat per avançar cap a un model que aposti per la cocreació, la 
coproducció en el disseny i la implementació de programes i en que l’Administració 
cedim espais de poder i de decisió als joves. 

I després de parlar de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i també del repte 
de digitalitzar les polítiques, voldria fer referència a la Garantia Juvenil, tot i que el 
conseller n’ha fet referència i, per estalviar temps, avançarem i us parlaré de les po-
lítiques que fem o tenim a l’abast per fer possible l’arrelament territorial.

Tenim un programa molt potent, lo programa Odisseu, que es vehicula a través 
de catorze projectes pilot a diferents comarques del Leader, i compta amb el su-
port també del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i també del Departament d’Empresa i Coneixement. El que vol fer, el pro-
grama Odisseu, és millorar la competitivitat de les empreses situades en aquelles 
àrees rurals i promoure l’arrelament juvenil al territori, mitjançant diversos instru-
ments. Un dels més rellevants són els ajuts Pràcticum Odisseu, que són convenis de 
pràctiques per incorporar estudiants universitaris a empreses dels territoris rurals. 
La darrera convocatòria, la convocatòria del 2017-2018, va incloure un total de 136 
ofertes per part d’un total de noranta-vuit empreses, i que es va acabar traduint en 
quaranta-cinc convenis de pràctiques. I d’aquests convenis de pràctiques, després, 
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un de cada quatre casos ha acabat sent un contracte de la mateixa empresa a aquell 
jove que havia estat fent pràctiques. Per tant, és un programa en el que veiem que 
hi ha èxit i que hi apostem, per poder augmentar el nombre de pràctiques a poder 
realitzar. 

A banda, també tenim altres projectes per incentivar el retorn, en este cas del 
retorn de fora del país. L’Oficina Virtual del Retorn, que ha de servir per donar 
suport i acompanyament als joves que volen tornar. Però la major part de mesures 
passen pel reforç d’instruments ja existents, i aquí el que plantegem és un instru-
ment..., un increment progressiu de tot un conjunt de recursos, beques i ajuts de 
diferents estils.

Una altra de les polítiques que ens plantegem són les polítiques d’accés a l’habi-
tatge, que no és cap novetat en termes absoluts, però que sí que són una novetat rela-
tiva per dos grans raons. La primera és que, amb l’emergència lligada a la crisi, les 
polítiques de suport a l’emancipació van desaparèixer pràcticament del mapa, i tota 
la política pública d’habitatge va passar a centrar-se exclusivament a evitar la pèrdua 
de l’habitatge. I dos, és una novetat pel nou enfocament amb que estem plantejant 
aquestes polítiques, amb una aposta decidida pels models alternatius d’accés i de 
tinença d’habitatge. Que era urgent de recuperar les polítiques de joventut orienta-
des a l’accés a l’habitatge crec que és una obvietat, que tots els de la sala hi estarem 
d’acord, i és una obvietat que salta a la vista; especialment, si tenim en compte que 
els indicadors en matèria d’emancipació mos situen a la cua d’Europa.

Des de l’any 2008, la taxa d’emancipació domiciliària juvenil, entre setze i vint-
i-nou anys, ha baixat de forma pràcticament ininterrompuda. Creiem, doncs, que cal 
cercar solucions col·lectives, que superin la dimensió individual i incideixin en la 
transformació social i en un canvi cultural, en relació amb l’habitatge. I entenem que 
els models alternatius d’accés i de tinença, conceben l’habitatge com un bé d’ús, i no 
com un bé d’inversió. Són una bona passa en aquesta direcció. I alhora que també 
aporten un valor afegit de corresponsabilitat, d’ajuda mútua, de producció col·lecti-
va, d’estabilitat, i afavoreixen nous models de convivència, a cost d’accés inferior a 
la compra en el mercat lliure.

Aquests models alternatius, com podrien ser la masoveria urbana, la cessió d’ús, 
el dret de superfície o la copropietat, sigui compartida o sigui propietat temporal, 
són força desconeguts encara a casa nostra, però cal dir que compten amb una llar-
ga tradició a països del centre i nord d’Europa. I per aquesta raó, hem posat en mar-
xa un programa, durant lo 2018, en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Ha-
bitatge i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, per tal de sensibilitzar les 
persones joves i entitats juvenils, perquè coneguin els models diferents i sorgeixi 
l’interès i la demanda. I oferir formació a professionals dels ens locals i assessora-
ment especialitzat amb la intenció que els professionals de joventut i dels ens locals 
tinguin un coneixement especialitzat en la matèria i puguin tirar endavant, a nivell 
local, alguna d’aquestes experiències. També sensibilitzar els responsables polítics 
dels ens locals, especialment els de joventut i d’habitatge dels ens locals, com deia, 
per divulgar els models i cercar l’interès i la voluntat política per desenvolupar pro-
jectes amb relació a aquests models. 

I quant a les actuacions de promoció de la salut, tampoc no són una novetat en 
sí mateixes, fa molt de temps que, des de Joventut, impulsem actuacions en aquest 
àmbit, però fins ara han estat unes actuacions molt centrades en la prevenció dels 
consums i molt centrades en les pràctiques de risc. Són actuacions que, evident-
ment, continuem impulsant, però que resulten clarament insuficients.

Per això, una de les nostres novetats més importants en què estem treballant, és 
en un nou posicionament d’intervenció en matèria de salut. Les dades ens mostren 
que hi ha un seguit de problemàtiques de salut que estan associades a un conjunt de 
constrenyiment social: condicions de vida i de treball adverses, itineraris laborals 
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inestables, amb elevats nivells de precarietat o amb feines pesades, mecàniques i 
amb poca autonomia personal, càrregues familiars, etcètera.

Per aquesta raó, apostem per promoure canvis estructurals en diferents àmbits: 
educatiu, laboral, domiciliar, que són els que, efectivament, modificaran substan-
cialment les condicions de vida i de salut de les persones joves. 

I d’altra banda, seguint en aquest enfocament, des de Joventut pretenem desple-
gar la nostra intervenció des d’un model salutogènic, de la promoció de la salut jove. 
Un model de salut integral, i centrat en els actius de benestar i no tant en els factors 
de risc o factors protectors. I aquest canvi d’enfocament es basa en un model plante-
jat des de la pedagogia de la salut, on l’educació emocional té un paper clau.

I seguint també amb el que comentaven el conseller i la secretària, cal treballar 
per la cohesió i la inclusió social i és una de les nostres grans prioritats, que tenim 
com a Direcció General de Joventut i com a Govern. Perquè, sense justícia social, i 
sense igualtat d’oportunitats, no podem parlar realment d’emancipació. Per això es-
tem impulsant diferents accions com, per exemple, la prevenció de l’abandonament 
prematur dels estudis, el suport a la mobilitat internacional de joves en situacions de 
vulnerabilitat, l’emprenedoria social, la mentoria entre iguals. I apostem, sobretot, 
per incloure la perspectiva inclusiva d’una manera efectiva en el disseny i la imple-
mentació de tots els programes i serveis adreçats a la població jove, en tots els àm-
bits: educatiu, laboral, de salut, cultura, lleure, esport.

I volem posar un èmfasi especial en l’atenció de totes les diversitats i les des-
igualtats existents: diversitat sexual, funcional, cultural, religiosa, de gènere, d’ori-
gen, de classe social, etcètera. Així mateix, la nostra aposta passa per incorporar 
mesures i estratègies específiques per facilitar l’accés dels i les joves en situació de 
major vulnerabilitat i, o, que es troben més allunyats de l’Administració i per esta-
blir ponts i sinergies entre els programes i serveis de Joventut i aquells serveis es-
pecífics d’atenció a col·lectius especialment vulnerables o amb un alt nivell de risc 
d’exclusió. Per exemple, participant molt activament en l’estratègia interdepartamen-
tal d’atenció coordinada als joves i adolescents migrats sols.

I parlant encara de promoció de la igualtat efectiva entre persones joves i del 
respecte a la diversitat, cal també parlar de la població jove d’origen estranger, 
que representa un 21 per cent de la població jove i és un dels col·lectius del nostre 
país en situació de major vulnerabilitat. Una vulnerabilitat que es veu reflectida 
en els indicadors educatius, proporció d’estudiants, nivell formatiu mitjà..., en els 
indicadors també de treball i que es tradueix, al final, en majors taxes de pobresa 
i de precarietat vital.

Per això, és prioritari impulsar mesures estructurals, per afrontar les desigualtats 
relacionades amb l’origen i avançar cap a un model de societat intercultural. Però 
això, com ho fem? Ho fem incorporant la perspectiva juvenil en totes les polítiques i 
actuacions adreçades al col·lectiu d’origen estranger i recíprocament incorporant de 
manera explícita la perspectiva intercultural en el disseny i implementació dels pro-
grames i serveis adreçats a la població jove, sigui en l’àmbit que sigui. 

I una de les altres grans prioritats en matèria d’equitat, passa per avançar en la 
igualtat, una igualtat real i efectiva entre nois i noies. Les dades de la darrera en-
questa de la joventut de Catalunya, sense anar més lluny, posen de manifest que 
persisteixen encara les desigualtats de gènere en la transició laboral, domiciliar i 
familiar. I malgrat els avenços en la transició educativa, el pes del cicle vital capgi-
ra aquesta situació d’avantatge relatiu i com més s’apropen a la plena autonomia, i 
a la vida adulta, més augmenten les diferències de gènere entre les joves i els joves.

És doncs prioritari impulsar mesures de caràcter estructural, que permetin un 
veritable canvi generacional front les desigualtats de gènere. Aquesta aposta és molt 
concreta, principalment de dues maneres: d’una banda, la incorporació de la pers-
pectiva juvenil en el desplegament de la Llei 14/2015, d’igualtat efectiva d’homes i 
dones, i d’altra banda, incorporant de manera explícita la perspectiva de gènere en 
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el disseny i la posada en marxa de programes i serveis adreçats a la població jove 
en qualsevol àmbit. Sempre parlem d’àmbits transversals. I un altre de les deriva-
des d’aquesta desigualtat és la violència masclista i la necessitat de treballar la seva 
prevenció entre els i les joves.

Des de Joventut, liderem el grup de treball sobre adolescents i violències mas-
clistes amb l’objectiu de millorar l’atenció de les adolescents en situacions de vio-
lència masclista. Fruit d’aquest treball, els anys 2016 i 2017 es va aconseguir que el 
protocol marc per una intervenció coordinada contra la violència masclista a Cata-
lunya incorporés un capítol específic sobre adolescents i joves, i uns estàndards de 
servei amb relació a adolescents i violències masclistes. I volem continuar treba-
llant per l’atenció a la població jove i adolescents en situació de violències masclis-
tes. I en aquest sentit, estem treballant des de Joventut, també amb DGAIA i Direc-
ció General de Famílies, en l’elaboració d’un decret d’atenció a infants i adolescents 
en situació de violències masclistes, per tal de millorar els circuits d’intervenció i 
els recursos i serveis al seu abast.

I com a programes que tenim, per citar-ne alguns, tenim el projecte Tabú, que 
fem conjuntament amb l’Institut Català de les Dones i l’entitat Candela, que és una 
eina interactiva de prevenció i sensibilització de les violències sexuals entre joves, 
adreçada als equipaments juvenils i als instituts, que es va testar com a fase pilot 
durant el curs passat, amb molt bons resultats i ara estem generalitzant la implanta-
ció arreu del territori. 

I ara bé, allà on dediquem més esforços, però, és a la formació, l’assessorament i 
l’acompanyament als ens locals, per al disseny d’intervenció d’àmbit local. El 2018 
vam posar en marxa el programa «Tres voltes», que dona continuïtat a les accions 
impulsades anteriorment en matèria de prevenció de violències masclistes. I, alhora, 
incorpora nous objectius, com ara la promoció de la igualtat de gènere, o el respec-
te a la diversitat sexual i els drets del col·lectiu LGTBI. L’impulsem, com deia, amb 
l’Associació Candela, i té dues fases: una primera, de sessions de formació, asses-
sorament i acompanyament individualitzat a professionals de joventut i de gènere 
d’ens locals, i també després ho fem en projectes concrets, directament als joves en 
diferents poblacions. 

Ja he dit que no m’entretindré a parlar de l’Agència Catalana de Joventut. Això, 
en tot cas farem un monogràfic un altre dia, però no vull deixar de fer un enfoca-
ment ràpid de tot allò que l’agència està reforçant i està impulsant per a la perspecti-
va inclusiva. Des d’un impuls social del Carnet Jove, i el nou Carnet Jove Municipal, 
on la creació de subprogrames socials dins del programa «Vacances en família» de 
la Xanascat.

I parlant encara en l’àmbit de la inclusió social, una de les mesures de més en-
vergadura que han desenvolupat aquests darrers anys són els ajuts per promoure la 
participació d’infants en risc o situació d’exclusió social en activitats de lleure. I es-
tem parlant d’un suport que té un import global d’1.150.000 euros, que beneficien 
més de cinc mil infants i joves cada any. 

I bé, fins aquí hem parlat una mica de polítiques d’emancipació i de polítiques 
d’inclusió, però un cop feta aquesta referència a l’àmbit de l’educació en el lleure i la 
COSPE entro de ple en lo gran eix que s’agrupen les nostres actuacions, que serien 
lo foment de la participació juvenil.

I el primer que vull dir és que és una part molt important de la nostra tasca de 
promoció de la participació juvenil..., que una part molt important es tradueix en el 
suport econòmic a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joven-
tut. Un suport que es vehicula, fonamentalment, mitjançant la COSPE i que té glo-
balment un pressupost destinat de més de 6 milions d’euros. I encara caldria sumar 
aquí el suport estructural del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, que es fa 
mitjançant, com sabeu, de subvenció nominativa en els pressupostos.
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I en l’àmbit més específic de l’educació en el lleure, cal destacar la interlocució 
permanent que mantenim amb les principals federacions i moviments d’educació en 
el lleure. I en aquest sentit, cal destacar tres línies d’actuació. La primera seria la 
regulació i supervisió del sector, la segona la interlocució i acompanyament a les en-
titats, on abordem conjuntament tots aquells canvis i noves realitats socials que afec-
ten el sector. I la tercera, la formació, amb formacions específiques, de format divers 
en àmbits també diversos, com assetjament sexual infantil i el bullying. 

I, tal com ha comentat la secretària abans, quan parlem de fomentar la partici-
pació juvenil, però, no només pensem en el món associatiu juvenil. Pensem també 
en aquells perfils de joves que, pel motiu que sigui, no participen. I també, en tots 
aquells joves que sí que participen, però ho fan en grups informals de joves. I, en 
aquest sentit, la informació que ens aportarà pròximament l’enquesta de participació 
i política sobre els canvis en les formes i les motivacions de la participació juvenil, 
en serà molt rellevant i útil. Per exemple, per redefinir alguns programes de foment 
de la participació que fa anys que impulsem des de Joventut i potser readaptar-ne 
alguns aspectes per aconseguir que tinguin un major impacte en termes quantita-
tius, però també en termes qualitatius, per diversificar, com comentàvem abans, els 
perfils de joves als quals arribem.

Pel que fa a..., hem constatat moltes vegades, reiteradament, que la gent jove con-
sidera cada cop menys rellevant els mecanismes institucionals de participació de-
mocràtica. Però això no significa que no siguin uns ciutadans actius, uns ciutadans 
implicats políticament; ho són, com a mínim, amb nivells similars a la resta de la 
població, simplement, tendeixen a canalitzar aquesta implicació mitjançant un am-
pli repertori de fórmules alternatives. Per aquesta raó, un dels reptes que assumim, 
com a prioritari, passa per impulsar mesures i actuacions orientades a promoure la 
generació de nous espais d’interlocució, de diàleg, i de construcció conjunta.

Espais que s’han d’adequar als nous repertoris i noves formes de participació del 
col·lectiu jove, i on les persones joves tinguin capacitat real d’incidència i puguin 
prendre-hi part com a subjectes actius, al mateix temps que les administracions 
aprenem a cedir espais de poder i de decisió, com comentava abans. I en això, tam-
bé, seguint una mica en esta línia, promovent experiències de cocreació, de copro-
ducció per part dels joves, o posant en marxa noves eines per fomentar la partici-
pació juvenil. Que tenim un programa que hem impulsat fa poc, que es diu «Obrim 
via» que és una manera de dinamitzar i canalitzar la participació en equipaments 
juvenils a nivell local.

I, passant molt ràpidament per damunt –i ja acabo–, us esmento una mica els 
programes que tenim o tot aquell suport que fem a la creació cultural, des de la 
Sala d’Art Jove que tenim a Joventut, que és un espai específic de suport a la crea-
ció juvenil, establint nombroses col·laboracions amb el MACBA, o les Beques Car-
net Jove, per fomentar l’accés juvenil al món professional en diversos àmbits, re-
lacionats en empreses culturals, o el suport i impuls de certàmens artístics arreu 
del territori, com poden ser els Sona 9; el Clic, de fotoperiodisme; els certàmens 
d’art Inund’art i Ebrergent, o d’altres més recents, com el premi de poesia Salvador 
Iborra o l’Art Pertot.

I, també passant molt per damunt i ràpidament, també aquell reforç que fem de 
l’àrea internacional és una de les nostres apostes d’aquests darrers anys com a estra-
tègia d’internacionalització de les polítiques de joventut, i també com una via per a 
reforçar-ne el finançament. I cal destacar que, des de Joventut, tenim treballadors de 
Joventut que estan sent presents en executives d’Eryica, que Eryica és l’European 
Youth Information and Counseling Agency, bàsicament d’informació. I EYCA, que 
és l’European Youth Card Association, que són totes aquelles associacions que aglu-
tinen tots los carnets joves d’Europa.

I ja està, crec que..., també volia fer esment al suport que fem, quant a grans 
potes d’actuació de Joventut, a la formació dels i les professionals del sector, del 
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sector de joventut, amb programes específics, amb cursos per a especialistes en po-
lítiques de joventut i el nostre suport total al màster interuniversitari de Joventut i 
Societat, que enguany comença amb nous continguts i noves metodologies. 

Per part meva, esta és la nostra explicació. Gràcies pel vostre temps i restem a 
l’espera de les vostres aportacions, comentaris i preguntes.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Pujol. Ara, si us sembla, suspenem la sessió per poca estona, 
cinc minuts..., per bé, cinc minutets i estem aquí al més aviat possible. 

Gràcies.
La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i tres minuts i es reprèn a les 

cinc i tres minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió, jo no acabo de tenir gaire traça amb aquest micro, però 
vaja..., reprenem la sessió. 

I ara tenen la paraula els grup parlamentaris. Hem decidit..., al final, hem con-
vingut que tindríeu un màxim de quinze minuts per grup. I, en primer lloc, tindrà la 
paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, l’Il·lustre diputat David Bertran. Senyor 
Bertran, té la paraula.

David Bertran Román

Bé; moltes gràcies, president. Moltes gràcies, conseller, secretària, directora i 
director general; membres del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i d’al-
tres representants de joventuts polítiques.

Avui és un dia molt important, molt interessant per parlar de joventut en aquesta 
comissió. La joventut és, efectivament, present. I nosaltres creiem que no se’ns es-
tan donant les condicions perquè tinguem igualtat d’oportunitats per a poder desen-
volupar-nos en el futur. Al nostre parer, aquest Govern no està disposant aquestes 
condicions pel conjunt de la població jove, i es centra tan sols en la seva prioritat, 
que és el procés secessionista. I ara explicarem el perquè tot això, en base a les da-
des que he trobat. 

Pel que fa a ocupació i atur, trobem que la taxa d’activitat juvenil s’ha estabilit-
zat en els darrers anys. Això és una cosa que és dolenta, no és bona, perquè el que 
succeeix és que aquesta taxa d’activitat era major, en temps anteriors. El 2007 era 
d’un 71 per cent, i ara s’ha estabilitzat al voltant del 60 per cent, segons l’enquesta 
de població activa. Per tant, tretze punts percentuals per sota del que hauria de ser 
normal i que implica que aquests joves han deixat activament de buscar treball, o 
han decidit allargar els seus estudis. 

Pel que fa a la contractació, veiem que hi ha una taxa de temporalitat juvenil, ac-
tualment, que se situa al 48 per cent. Per tant, un de cada dos joves amb contracte, 
el té avui de tipus temporal. Mentre que el 2010, aquest nivell era del 32 per cent. En 
canvi, les persones assalariades de més de vint-i-nou anys, només tenen una taxa de 
temporalitat del 15 per cent. Per tant, veiem que hi ha fins a un 35 per cent de dife-
rencial entre les persones joves i les persones no joves.

Pel que fa a l’atur, trobem que el primer trimestre de l’any 2018, el col·lectiu de 
setze a vint-i-nou anys, el nostre col·lectiu, es situa en un 20,8 per cent de la població 
activa, pel que fa a atur, com hem dit. I si mirem només la població de setze a vint-
i-quatre anys, aquesta xifra arriba al 30 per cent. Per tant, pensem que encara queda 
molt marge de millora. Llavors nosaltres voldríem preguntar, doncs, quina està essent 
la taxa d’èxit de la Garantia Juvenil per a, bé, poder reduir aquestes xifres. I ens agra-
daria, si fos possible, que això es donés amb dades. O sigui, quanta gent que ha passat 
per la Garantia Juvenil, ha pogut, doncs, trobar feina o trobar estudis, que és per al 
que està pensada, originalment, per part de la Unió Europea.
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Després, també voldríem preguntar quina és la taxa de col·locació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya? Que, pel que tinc entès, és només d’un 2 per cent de col-
locació en el seu conjunt. És una xifra clarament baixa i molt per sota d’agències 
privades que puguin estar al mercat desenvolupant la mateixa feina.

Nosaltres en aquest sentit, per cert, vam aprovar una proposta de resolució per 
unanimitat en la darrera sessió d’aquesta comissió, perquè la Direcció General de 
Joventut pogués aprofitar totes les potencialitats i l’augment anunciat en el pressu-
post, per part de la Comissió Europea, pel que fa al Cos europeu de solidaritat, que 
és una programa que el que intentaria és que hi hagués aquesta mobilitat interna-
cional i que gent..., joves catalans, poguessin moure’s per tota la Unió Europea, in-
cloent el territori nacional, incloent Espanya, per a desenvolupar tasques solidàries 
que podrien ser en concepte de pràctiques remunerades, etcètera.

Llavors, nosaltres diem que des de l’inici de la crisi l’atur ha afectat més les per-
sones joves amb menys estudis. És a dir, si ja ha afectat a les persones joves clara-
ment, les que tenen menys estudis, aquestes encara han estat més afectades. De fet, 
la taxa d’atur entre aquests joves que com a màxim tenen estudis obligatoris està a 
prop de triplicar els joves amb educació postobligatòria. Llavors, pensem nosaltres 
que l’educació és un element clau per tenir una posició relativament més segura al 
mercat laboral.

Llavors, si anem en concret a tractar el que és el tema de l’educació, com això bé 
s’ha dit..., els grans problemes que té Catalunya en comparativa amb la resta d’Euro-
pa són el fracàs i l’abandonament escolar i la formació professional, que té unes taxes 
d’utilització d’aquests sistemes de formació professional destacadament més baixos 
que la mitjana de la OCDE, de la Unió Europea, i, bé, a nosaltres ens agradaria que 
ens assembléssim més a Alemanya en aquest sentit.

Llavors, en el seu conjunt, Catalunya és la comunitat autònoma que té la corre-
lació més gran entre renda familiar i èxit acadèmic. Per tant, és un indicador molt 
important, molt substanciós, el fet que segons els teus orígens familiars..., quines se-
ran les teves possibilitats per desenvolupar-te laboralment i vitalment, la qual cosa 
va contra el que és la igualtat d’oportunitats.

Per tant, nosaltres voldríem parlar, en concret, del que és formació professional, 
que és una institució que ha de formar els quadres mitjans necessaris per al món em-
presarial i industrial i dels quals ara hi ha una manca clara. Les dades apunten que el 
2030 el 65 per cent dels llocs de treball hauran de cobrir-se amb titulats d’FP i avui 
dia, de fet, ja un 55 per cent dels graduats van trobar feina abans dels nou mesos 
després d’acabar, dades que s’augmenten fins a un 70 per cent en els casos d’FP dual.

Tanmateix, les dades mostren que la Generalitat no està fent els deures en aquest 
sentit. Falten escoltes de formació professional i, més en concret, d’oferta pública. 
El curs 2016-2017, només a l’àrea metropolitana hi va haver un dèficit de 3.551 pla-
ces en centres públics. Finalment, 2.334 d’aquells joves no van poder cursar els seus 
estudis per falta de places, combinant privat i públic, un 15 per cent. 

A més, l’oferta de formació professional no es correspon suficientment amb les 
necessitats del mercat laboral i la seva evolució. D’aquesta forma l’evolució de l’eco-
nomia 4.0 no es veu correlacionada amb una oferta de titulacions adients. Per exem-
ple, manquen especialistes en big data i data science, en dissenys de sistemes ope-
ratius intel·ligents, en ciberseguretat o en eficiència energètica. Això són sectors en 
els quals el món empresarial està dient: «Necessitem gent formada específicament 
aquí i ara mateix no hi ha titulacions que estiguin formant joves en aquest sentit.» 
O sigui, això són llocs de treball que s’estan perdent. I finalment, tenim..., bé, doncs, 
una gestió en aquest sentit, per part del Govern de la Generalitat, que no ha estat 
gens exitosa. O sigui, hi ha un bloqueig des de fa tres anys, que ha fet que el desen-
volupament de la que, doncs, el 2015 havia de ser..., es va dir que s’havia de comen-
çar a fer l’agència de formació i de qualificació de la formació professional, i encara 
no s’ha tirat endavant.
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Aquesta agència, que hauria de regular beques, ajuts, dissenyar un pla de forma-
ció permanent per a professors de la formació professional; adaptar els cicles de FP 
a les necessitats del mercat laboral, involucrant-hi els diferents actors i avaluar el 
sistema en el seu conjunt. Doncs aquesta agència encara no existeix i, llavors, molt 
clarament preguntem: per a quan, aquesta agència? Fabián Mohedano, que és el nou 
responsable del Consell Català de la Formació Professional, deia que la posarien en 
marxa el proper estiu del 2019. Això ho va dir recentment a la Comissió d’Educa-
ció, però, bé..., tenim que, segons les informacions aparegudes a diarieducació.cat, 
aquest Consell Català de la Formació Professional feia quatre anys que no es reunia, 
fins que ho va fer aquesta darrera setmana. Llavors, francament, nosaltres pensem 
que deixa molt a desitjar la tasca del Govern en aquest sentit, i creiem que es po-
dria..., bé, hauria de ser una prioritat. I, per tant, és una tasca que ja s’hauria d’haver 
desenvolupat fa molt de temps. Per cert, nosaltres hem registrat una proposta de re-
solució a la Comissió d’Empresa i Coneixement, per a donar-li un impuls. 

Pel que fa a emancipació i «vivenda» efectivament, actualment hi ha només un 
25 per cent de joves emancipats. És una taxa destacadament més baixa que la de 
la resta d’Europa. I aquesta taxa es manté en aquests nivells des del 2015. Aquesta 
taxa és baixa i ja era baixa abans de l’inici de la crisi, que era un 34 per cent, però és 
que, clar, ha baixat, per tant, nou punts percentuals. O sigui, en comparativa, amb la 
mitjana europea, que és d’un 41 per cent, eh? O sigui, quasi el doble.

Aquest tema va íntimament lligat amb l’accés a la «vivenda» que és un dels 
grans problemes que pateix la població en el seu conjunt, però que ens afecta espe-
cialment als joves, entre altres coses pel baix nivell d’ingressos, per la precarietat 
laboral i d’altres elements. Els joves destinem, de mitjana, un 60 per cent dels nos-
tres ingressos en «vivenda». Llavors, el que nosaltres diem és que en temes de «vi-
venda» i emancipació, aquí hi ha d’haver una acció, per part del Govern, en el seu 
conjunt pel que fa a política de «vivenda». O sigui, Catalunya té, des de principis 
dels anys vuitanta, la competència pel que fa a habitatge, per a planificació urbanís-
tica i per a desenvolupament d’aquests tipus de polítiques. Doncs, ara mateix, tenim 
un parc d’habitatge públic de quinze mil cases. I uns ajuts al pagament de l’habi-
tatge, per a casos molt excepcionals de vulnerabilitat, només. Nosaltres  creiem en 
un model amb un parc públic de «vivenda» substancialment més gran. Ara mateix, 
només és un 2 per cent, el parc de «vivenda» públic, del total de «vivenda» que hi 
ha a Catalunya.

I que aquesta «vivenda» social pugui fornir les necessitats de persones joves, de clas-
se mitjana i treballadora, que no necessàriament estiguin en situació d’exclusió social, 
els quals, evidentment, s’han d’ajudar i és un bàsic, és un obligatori, però és que allò 
altre també ho hauria de ser. De fet, nosaltres ja fa dos anys que vam proposar que la 
Generalitat parés de vendre terrenys residencials públics a promotors de «vivenda» lliu-
re, però el Govern ho va rebutjar. Tanmateix, vam persistir i en aquesta nova legislatura 
vam aprovar una nova proposta de resolució que anava en la mateixa línia i que va ser 
exitosa, va sortir endavant, tot i que el Govern, un altre cop, els partits del Govern hi van 
votar en contra. Cal recordar, per cert, que ara mateix el Govern inverteix una tercera 
part del que invertia el 2009 en «vivenda».

A més, també estem a favor –i així ho sol·licitarem en una proposta de resolu-
ció– que les antigues bonificacions que hi havia per als joves a l’impost de les hipo-
teques, i que ara pagaran en la seva totalitat les entitats bancàries, doncs, que aquest 
augment de la recaptació diferencial es dediqui a ajuts directes per al jovent a l’ac-
cés a la «vivenda» L’emancipació –creiem nosaltres– hauria d’enfocar-se des d’una 
perspectiva en la que s’entén que es beneficia el conjunt de la societat. Doncs, no no-
més s’està donant una sortida lògica al desig nostre, com a joves, d’emancipar-nos i 
de fer la nostra pròpia vida, sinó que, a més, ens incorpora a la vida adulta i fa que 
prenguem les responsabilitats que hem de prendre, doncs, ja siguin si volem o no: la 
paternitat, la maternitat, i d’altres.
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També, evidentment, volíem parlar de violència masclista, que és un problema 
molt important que tenim a la nostra societat. I en aquest sentit, ens agradaria des-
tacar la bona feina, com ja ho vam fer en l’anterior comissió, del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya, amb la seva guia d’actuació: Unfollow a les violències 
masclistes. I que se centra en aquest nou tipus d’assetjament que pateixen moltes 
noies joves, on es traspassa la càrrega de control que anteriorment s’exercia física-
ment, que, evidentment, molt desafortunadament encara existeix, però que ara es 
passa també, s’afegeix a l’àmbit digital, a través de les xarxes socials com poden 
ser Whatsapp, Facebook, Instagram, on podem trobar formes de coacció, com el 
sexpreading, no?, que consisteix a difondre material audiovisual de tipus sexual de 
la parella sense el seu consentiment.

Segons les dades, un 25 per cent de les noies menors d’edat reconeixen haver pa-
tit aquest tipus de control a través del seu mòbil. Nosaltres, el 2016 ja vam presentar 
una proposta de resolució en aquest sentit, perquè s’elaborés un protocol d’actuació 
interdepartamental, fent incidència en l’actuació a través dels mitjans de comunica-
ció. I amb especial cura, dins d’aquestes xarxes socials abans esmentades. Òbvia-
ment, aquest no és l’únic àmbit d’actuació contra aquesta xacra. I la violència física 
continua estant massa vigent. Llavors, molta feina per fer, en aquest sentit, ens hi 
podríem estendre molt més. En qualsevol cas, nosaltres totalment disposats a par-
lar d’aquest tema en concret, aquí, en seu..., en comissió. I tot el nostre recolzament 
constructiu per al que demani la direcció general per a treballar, més enllà de..., bé, 
de certs cribratges que no haurien d’impedir-nos desenvolupar aquest tipus de polí-
tiques, necessàries per a tots els joves i les joves, independentment de la seva pro-
cedència i ideologia.

Pel que fa a salut juvenil, nosaltres creiem que els joves tenim una sèrie de pro-
blemàtiques, a nivell de salut, marcadament diferents de les que podrien tenir altres 
grups d’edat. D’una banda, tenim que nosaltres els joves, realitzem més activitats de 
risc, com poden ser l’ús continuat i abusiu de les drogues, pràctiques sexuals sense 
protecció o conduccions temeràries en carretera, que requereixen, totes aquestes co-
ses, una tasca preventiva per a evitar-ho i mitigar-ho.

Recentment, sortia a les notícies que l’abús d’alcohol i altres drogues, que havia 
requerit l’assistència hospitalària d’urgències, havia augmentat un 17 per cent en els 
darrers cinc anys. I clar, evidentment, nosaltres pensem que això és una cosa molt 
greu. I per tant, ja hem registrat una proposta de resolució per a reenfocar la gestió 
de la prevenció, que se’n fa. Perquè creiem que hi ha indrets on es podria difondre 
millor aquesta prevenció, com podrien ser les xarxes socials, i també creiem que hi 
han indrets físics, que això ja es veurà a la proposta de resolució, on tenim la sospita 
que no hi ha prou control en l’accés a aquestes drogues per part dels joves. 

I, d’una altra banda, un altre tema cabdal pel que fa a la salut de nosaltres, els 
joves, que és el suïcidi juvenil. Aquí també voldríem fer menció a la bona feina que 
ha fet el Consell de la Joventut pel que fa, doncs, a la seva guia de prevenció; pel 
que fa a professionals que poden tractar aquest tema, o pels mateixos afectats, que 
poguessin ser..., bé, subjectes de tendències, doncs, de suïcidi juvenil. Que hem de 
recordar, per cert, que es un fenomen que es produeix un cada cinc dies, a Catalu-
nya, que es una xifra brutal; un jove cada cinc dies, a Catalunya, es suïcida. Aquí 
nosaltres creiem que hi ha molta feina a fer. Hi ha una feina tècnica important a fer, 
és una cosa que no s’ha de tractar de forma barroera, és un tema molt seriós i bé..., 
com hem dit en l’anterior temàtica, tota la nostra voluntat per a treballar-hi i poder 
desenvolupar, doncs, nous mètodes que redueixin aquesta xifra, que és la que impli-
ca el major nombre de morts en joves, per sobre dels accidents de trànsit.

Doncs aprofitant, també, que hi ha la secretària d’Infància, Adolescència i Jo-
ventut, que ha estat portant, doncs, durant aquest darrer any el tema dels menors 
estrangers no acompanyats, entre altres temàtiques, però aprofitant que és un dels 
seus temes principals, doncs, bé..., hem de tenir en compte les xifres, que hi ha ha-
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gut una arribada mitjana, tradicionalment, d’uns tres-cents MENAs i que, aquest 
any, la xifra rondarà els tres mil. Per tant, hi ha hagut un augment molt substanciós. 
Nosaltres, ja havíem advertit, contra aquesta situació i creiem que s’ha actuat de 
forma tardana, i que això ha provocat molts problemes per a professionals, d’edu-
cadors socials, però també per a Mossos d’Esquadra, que han hagut de desenvo-
lupar tasques que no els eren pròpies. Després, des del nostre grup parlamentari, 
hem comprovat que la web no està actualitzada. I a la Comissió d’Afers Socials ja 
vam demanar que s’actualitzés i que es pogués accedir a les memòries del 2016 i 
del 2017, pendents d’actualitzar.

Creiem que, bé, no és estrany que aquesta informació no hi sigui, perquè, al dar-
rer Ple, la nostra portaveu d’Afers Socials ja va demanar al Govern, per les incon-
gruències entre el nombre oficial d’arribats i aquells que no es troben a cap recurs, 
que són al voltant d’un miler, i encara no..., bé, no se’ns ha facilitat aquesta infor-
mació. Per tant, estem a l’espera que se’ns faciliti. A Girona, també havíem demanat 
que l’actual secretària vingués a donar explicacions sobre els joves extutelats, i s’hi 
va negar. Així doncs, ens agradaria que ens expliquessin quin tipus d’acompanya-
ment s’està realitzant amb aquests joves. I, des del nostre grup parlamentari, espe-
rem que es fixin objectius clars, plans individualitzats i que les diferents administra-
cions es coordinin per acompanyar aquests joves, cosa que creiem que, ara mateix, 
no s’està fent.

D’altra banda, ens agradaria preguntar, doncs, quins són els recursos utilitzats i 
previstos per a gestionar els tempos posteriors a la sortida del sistema de tutelatge 
d’aquests joves, no?, el que passarà quan compleixin els divuit anys, ja que ens cons-
ta, pel que fa a pisos i accés al mercat laboral –ens ho diuen els professionals–, que 
els recursos són insuficients i que no hi està havent tot l’èxit que hi hauria d’haver, 
perquè aquests joves tinguin una sortida vital digna i que sigui bona i necessària per 
al conjunt de la societat. I que, en definitiva, que s’eviti que donada la falta d’opor-
tunitats que puguin tenir, doncs, caiguin en bosses de no treball ni estudi, o fins i 
tot, donada la necessitat de subsistència, de criminalitat. Per tant, molta feina a fer 
en aquest sentit.

També hi ha un tema que nosaltres vam portar en proposta de resolució en aques-
ta comissió i que no s’està tractant políticament i que creiem que és un error. I cre-
iem que s’hauria de parlar-ne més i evidentment amb dades, de forma curosa, sense 
barrejar coses. I això ho explicaré ara, i és el de la radicalització i l’extremisme vio-
lent. Nosaltres estem preocupats pel risc creixent de radicalització que hi pot haver 
entre diferents parts de la joventut catalana. D’una banda, les dades ens diuen que 
l’any passat, 2017, hi va haver setanta-sis detencions de presumptes terroristes giha-
distes. Una xifra a la que feia molt de temps que no s’arribava, en concret des del 
2004, quan hi va haver els atemptats a Madrid. I un terç d’aquestes detencions es 
produeixen a Catalunya. Per tant, creiem que s’ha de desenvolupar una estratègia de 
prevenció, detecció i intervenció que vagi més enllà de l’àmbit estrictament escolar, 
com hi ha ara, i se situï de manera integral en els àmbits extracurriculars, com poden 
ser el de lleure, esportius, religiosos o socials, en general. I com he dit, evidentment, 
volem emfasitzar que creiem que aquest tipus d’ideologia i accions res tenen a veure 
amb cap pràctica religiosa i que, en qualsevol cas, la lluita contra el gihadisme terro-
rista, que és una lluita contra la manipulació, ha d’anar acompanyada de pràctiques 
que evitin l’estigmatització de qualsevol col·lectiu.

President... (Veus de fons.) Quinze minuts? Sí? (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons. 
L’orador riu.) De quant de temps podria disposar? Per finalitzar ja...

El president

No sé, fins i tot si vol un minut? Un minut per acabar..., doncs un, sí, un minut; 
un minut i mig com a màxim (Rialles.)
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David Bertran Román

D’acord. Bé..., llavors hi haurà moltes coses que clar, no podem tractar. Lla-
vors, només voldria acabar dient que veiem amb preocupació, d’una altra banda, 
en un altre àmbit de radicalització, que s’estigui legitimant l’actuació de grups 
joves que tinguin actuacions extremistes, de tipus físic i violent contra altres 
grups joves. A la universitat, per exemple, a la Universitat Autònoma de Barce-
lona durant aquest darrer any s’han portat accions contra el col·lectiu de joves de 
 Societat Civil Catalana per evitar la seva llibertat d’expressió. I va haver-hi in-
tents d’agressió física cap a ells. Llavors, nosaltres pensem que aquestes activi-
tats, o la intimidació davant de càrrecs públics, jutges, qualsevol, ha de ser con-
demnada, vinguin de la ideologia que vinguin. I és per això que nosaltres, doncs, 
ja vam presentar aquesta proposta de resolució per a tractar aquests temes.

I pensem que, a nivell de conselleria, i amb això ja aniria acabant, és necessa-
ri que es condemnin tot tipus d’accions violentes i no s’esperonin certes actituds, 
com molt desafortunadament creiem que va fer el president Torra, quan va animar 
a «apretar», els CDRs. 

Per finalitzar, nosaltres creiem que, del que estem parlant és d’una qüestió d’i-
gualtat d’oportunitats, que és el que els joves demanem, res més. No volem que se’ns 
ajudi per sobre del que ens mereixeríem, però creiem que la societat, en aquest cas, 
i la Generalitat en concret, no ens està donant les capacitats per apoderar-nos i po-
der competir en igualtat de condicions que la resta. I, sobretot, tenint en compte que 
som la generació millor preparada de la història. Si això no es dona, no només hi 
perdrem nosaltres, sinó que hi perdrà la societat en el seu conjunt.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor diputat. A continuació, té la paraula el Grup Socialistes, el se-
nyor Ferran Verdejo, per un temps màxim –i seré flexible– de quinze minuts.

Ferran Verdejo Vicente 

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conseller, senyora secretària, senyo-
ra directora. Bé, vostè ha posat molt d’èmfasi, senyor conseller, a la codecisió, el 
paper de codecisió dels joves i les joves de Catalunya amb relació a les institucions 
i amb el que comportarien les seves polítiques de caire juvenil, no? El que no ha 
comentat vostè és la dificultat aquesta de dur a terme aquesta coordinació i relació 
entre els joves i les institucions. És que tant el vostre Govern com el Govern ante-
rior, del senyor Puigdemont; com el Govern anterior, del senyor Mas, no han comp-
tat per a res amb els joves i les joves de Catalunya. És més, li diré que fins i tot en 
àmbit local s’han dut diverses propostes amb plans locals de joventut, que no han 
estat escoltades i que, des d’aquí, molts cops hem defensat aquesta codecisió com a 
necessària, però no s’ha dut a terme per part de cap dels tres governs dels que vos-
tès han format part.

Bé, també ha posat molt d’èmfasi en l’emancipació dels joves i les joves i no do-
naré les dades que ja ha donat del parc d’habitatge públic el company de Ciutadans, 
però sí que nosaltres creiem que és un element clau, sobretot a l’àrea metropolitana, 
dur a terme aquesta ampliació de parc públic d’habitatge, per tal que no només es 
puguin emancipar les joves i els joves de Catalunya, sinó també perquè puguin venir 
a l’àrea metropolitana, on es troben la majoria d’universitats de Catalunya, i de la 
mateixa manera, donar facilitats per a la seva formació, cosa que després repercutirà 
a l’hora de buscar llocs de treball.

Bé, l’honorable conseller ha fet referència també a la poca capacitat d’incidència 
i de poques competències, o la necessitat d’ampliar les competències a nivell de tre-
ball per als joves i les joves. Però jo crec que va vostè equivocat ja que en les com-
petències majoritàries que té el Govern central s’ha dut..., s’ha aprovat un pla que és 
el Plan de choque por el empleo, del que vostès podrien agafar-ne exemple. Com per 
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exemple, una bona mesura és la capacitació dels orientadors, aproximadament un 
nombre de tres mil orientadors, que ajudaran a la recerca de treball individualitzat, 
partint del coneixement, de la formació i del context en el que la jove o el jove es 
trobi i arribar així a una major igualtat d’oportunitats al mercat de treball.

Per tant, si vostès tinguessin, amb les competències que tenen, la mateixa capa-
citat que el Govern central, ho repeteixo, estic segur que no ho farien de la mateixa 
manera i podeu prendre exemple de l’últim Plan de choque por el empleo del Go-
vern del Partit Socialista Obrer Espanyol. 

Bé, continuant amb el pla juvenil, volia destacar la menció que ha fet de la terri-
torialització i de la capil·larització d’aquest. Nosaltres creiem que no es duen a terme 
suficients accions per tal de frenar la migració dels joves i les joves de Catalunya a 
partir del cinturó de l’àrea metropolitana, que és on tenen més dificultats per buscar 
feina. I tenen dues opcions: una, emigrar cap a l’àrea metropolitana, però en aquesta 
no hi ha suficient habitatge públic per rebre’ls, i, a la vegada, no es poden permetre 
el lloguer –i li dic amb capacitat de consciència–, que les dificultats són cada vega-
da més grans. I, per tant, jo crec que s’ha de fer molta incidència que, a vegades, en 
aquesta part que no es veu de Catalunya..., que els joves i les joves de més enllà de 
l’àrea metropolitana també hem de ser capaços de tenir les mateixes oportunitats 
que els que estan dintre d’aquesta. 

Bé, trobem que s’ha fet escàs èmfasi en les polítiques de gènere i en les polítiques 
de violència masclista. Jo penso..., nosaltres pensem que és essencial dur a terme..., 
sobretot en edats de catorze, quinze, setze, disset anys, on es du a terme una major 
formació del que és el jove i la jove. I, per tant, creiem que és necessari una major in-
cidència en aquest tipus de polítiques de prevenció.

Bé, s’ha parlat també..., bé, connectant amb les polítiques, amb les escasses men-
cions de polítiques de violència masclista, també s’ha fet escassa menció a la proble-
màtica del bullying, que cada cop està més als mitjans de comunicació i que, per sort, 
es van coneixent cada cop més casos. I el que les joves i els joves volem és que es do-
nin facilitats per exposar els diferents casos de bullying als centres educatius, ja que 
el pas més difícil per als joves és donar-ho a conèixer, per falta de recolzament, quan 
aquests ho fan, i sobretot per falta de recolzament de les institucions, en aquest cas, 
de la Generalitat de Catalunya.

També el conseller ha fet menció del Carnet Jove. En alguns casos... (Veus de 
fons.) Sí? Perdó, la directora general de Joventut i la secretària d’Infància. Nosaltres 
creiem que el Carnet Jove s’hauria de desvincular d’una entitat bancària, ja que això 
al que porta és un control de la mateixa entitat de les activitats dels joves i les joves i 
per tant, creiem que un carnet jove hauria de ser completament públic i no dependre 
d’una entitat com és en aquest cas, que és «La Caixa». 

Bé, sí que –ara sí, el senyor conseller– ha donat moltes dades de l’estat actual en 
diferents polítiques dels joves, però no ha concretat en l’estat del compliment del 
Pla d’acció de polítiques de joventut, que es va iniciar el 2017 i té vigència fins al 
2020. Ens agradaria que ens informés més detalladament de l’estat de compliment 
d’aquest Pla de polítiques de joventut. 

Bé, també volem, des de les Joventuts Socialistes de Catalunya, a la qual re-
presento, demanem fer efectiu el pla de retorn juvenil, que han parlat també abans 
de les oficines de retorn. Ens agradaria que donéssiu més..., sí, més detall sobre 
aquestes i sobre el finançament que aquestes tindrien. 

I també volem demanar que ens donin una xifra sobre el proper pressupost de la 
conselleria de... (Veus de fons. L’orador riu.) De Treball, Afers Socials i Famílies, 
perquè creiem que si no es doten com és necessari, en aquest cas, les polítiques per 
als joves i les joves de Catalunya, tot el que estem parlant en aquesta comissió que-
darà en paper mullat i tornarà la desconnexió dels joves amb les institucions i em-
pitjorà la seva vida. Fins aquí. 

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyor Verdejo. A continuació, té la paraula, pel Grup de Catalunya en 
Comú Podem, l’il·lustre diputat, el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Conseller, directora i secretària... Home, jo 
aprofito i també li pregunto l’import dels pressupostos de la seva conselleria. Si ens 
donen la notícia avui, almenys sortirem amb un titular i reivindicarem, també, una 
comissió que a vegades té moltes dificultats per marcar l’agenda pública a Catalunya. 
O sigui que, faci’ns el favor i ens ho diu. 

Jo..., en la seva part de la intervenció, diguem, que compartim molts aspectes. 
Vostè ve del món del treball i crec que hi ha elements que compartim. Segurament 
l’anàlisi fonamental del que representen avui les polítiques de joventut, són les po-
lítiques d’una generació que ha quedat exclosa de l’estat del benestar. I ha quedat 
exclosa de la possibilitat de tenir un projecte de vida. Crec que això ha tingut con-
seqüències polítiques, especialment des del 15-M, però crec que hi ha elements que 
segueixen estant avui sobre la taula.

Ha dit vostè que com a societat hem fallat a l’hora de donar oportunitats als jo-
ves. Jo no hi estic d’acord, jo crec que la societat en sí no ha fallat ni discrimina 
als joves, jo crec que han fallat les institucions i han fallat els governs. I després de 
pràcticament una dècada perduda d’austeritat, la pregunta –i ho lligo amb la pre-
gunta que li fèiem de pressupostos–, és si hi pot haver polítiques de joventut seguint 
el mantra de l’austeritat fiscal i de les retallades, que han expulsat tota una generació 
de l’estat del benestar i que està tenint conseqüències no només en la vida i en com 
n’és d’injusta la vida d’una joventut precaritzada, sinó en la mateixa sostenibilitat de 
l’estat del benestar. I com vostè molt bé deia, en la mateixa sostenibilitat del pacte 
intergeneracional.

L’exclusió de tota una generació del mercat de treball digne i l’exclusió de tota 
una generació dels drets laborals adquirits comporta trencar l’estat del benestar i 
comporta posar en dificultats a totes les generacions. I, especialment, la gent més 
gran, els jubilats i els pensionistes. I quan fem una valoració de les polítiques de 
joventut, crec que aquest ha de ser l’element de partida. A vegades, fem polítiques 
de joventut com polítiques sectorials, publicitàries. Jo no li demanaré el titular de 
que es comprometi a que aquests pressupostos seran els més juvenils de la història, 
perquè crec que això transforma el debat sobre polítiques de joventut en un debat 
de màrqueting, que a més, té poc impacte sobre la vida quotidiana, però hi ha un 
element que és fonamental per avaluar les polítiques de joventut, que té a veure amb 
l’impacte de les polítiques d’austeritat sobre el conjunt de la vida de joventut.

Jo li faré una sèrie de preguntes i una sèrie de reflexions, en els diferents àmbits 
estratègics que aporteu al pla i que avui ens heu desenvolupat. Crec que hi ha un 
element clau de les polítiques d’austeritat, que han sigut les retallades en educació i 
com això ha creat i ha recreat un greuge –que explicava molt bé el company de Ciu-
tadans– que és que Catalunya és la comunitat on la correlació entre la renda familiar 
i l’èxit educatiu és major en tot l’Estat, i això és un fracàs. I és un fracàs, a més, que 
té una doble importància a Catalunya, on el model d’escola catalana i d’escola d’in-
clusió havia de permetre la integració dins de l’escola catalana de capes molt plurals 
a Catalunya, d’orígens molt diversos, i que havia de permetre que fos un ascensor 
social i que fos una constructora d’igualtat i de democràcia. I crec que aquest és un 
element que no podem passar per alt, quan parlem de joventut. 

Per tant, la meva primera pregunta seria: quin impacte creu que han tingut sobre 
els joves les retallades en el sistema educatiu a Catalunya? Una segona valoració re-
lacionada, que aquesta setmana ha tingut presència als carrers i a les portes d’aquest 
Parlament, és el de les taxes universitàries. Catalunya ha perdut estudiants universita-
ris, no des de l’augment de la crisi, sinó des del 2012, des del decret de taxes universi-
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tàries. I crec que un país no es pot permetre expulsar pràcticament deu mil estudiants 
universitaris en set anys. Crec que no només és injust per als estudiants universitaris 
que no poden accedir a la universitat –que ho és–, sinó que és injust per al futur del 
país. I, per tant, que des de la seva conselleria faci també una valoració sobre el decret 
de taxes, perquè crec que l’educació és un element fonamental. Quan parlem d’un pro-
jecte de vida sí que és veritat que jo defugiria d’un projecte de vida com la necessitat 
d’aspirar a que tota la societat acabi sent doctora en qualsevol disciplina, hem de ser 
capaços d’assegurar un projecte de vida a tota la societat, independentment de les se-
ves aspiracions acadèmiques o inclús del seu èxit acadèmic, però crec que retallar les 
aspiracions en creació del coneixement i per tant, de capacitat de transformar el nostre 
model productiu, el nostre entorn cultural, etcètera, és una retallada doble a les aspi-
racions de futur de tota una generació. 

Ha parlat vostè del món del treball i crec que aquí tenim evidents coincidències, 
però crec que hi ha un element que m’agradaria posar sobre la taula abans de re-
flexionar més en profunditat sobre el món del treball, que és el que té a veure amb 
els becaris de col·laboració i amb els becaris a la universitat pública. Hem vist sen-
tències que condemnaven, si no ho recordo malament, la Universitat de Barcelona 
o la Universitat Autònoma, per l’ús de becaris de col·laboració substituint llocs es-
tructurals de la universitat: al Departament d’Informàtica, de manteniment, etcè-
tera. Crec que això és un element que cal corregir i sobre el qual cal ser rigorosos. 
Hem vist que la precarització de la universitat ha afectat el professorat associat, el 
professorat investigador, molts d’ells joves, que han expulsat molts a altres països 
d’Europa, però crec que és reblar el clau per precaritzar i per substituir llocs de tre-
ball estructurals per becaris de col·laboració, crec que ja és portar la precarització 
a la nostra universitat a nivells inassumibles.

Crec que hi ha un altre element, quan parlem a vegades sobre la tensa relació que 
hi ha entre els dos partits de Govern, i quan parlem sobre la necessitat d’obrir un 
diàleg entre Catalunya i l’Estat, parlem de coses que per nosaltres són fonamentals. 
Segurament el diagnòstic que vostè farà de les dues reformes laborals i de l’impacte 
que ha tingut sobre la joventut de Catalunya serà molt similar al que faríem nosal-
tres. I segurament vostè que ve del món del treball –segurament– ens podria indicar 
moltes més coses, però és que la reforma laboral del 2012 va ser aprovada amb els 
seus companys de Govern. I jo crec que un govern que governa i que té aspiració 
de transformar la vida pública a Catalunya ha de ser capaç de posar sobre la taula 
acords que vagin, també, sobre posicions al Congrés dels Diputats. I, per tant, em-
plaçar els seus socis de Govern a que obrin la porta a derogar les dues reformes la-
borals i a construir un marc laboral que permeti no precaritzar tota una generació, 
no expulsar del món laboral tota una generació sinó que el treball sigui una via esta-
ble per al desenvolupament i per planificar una vida per als joves a Catalunya. I, per 
tant, jo l’emplaçaria a que faci aquesta petició als seus socis de Govern.

Tenim problemes –i no m’hi estendré molt– també en l’accés a la cultura. Crec 
que s’ha parlat del Carnet Jove, i altres eines d’accés a la cultura per joves..., però 
crec que els preus de la cultura segueixen sent un element limitant per a l’ús i l’accés 
a la cultura. I crec que aquí tenim també una demanda pendent amb el conjunt de 
joves a Catalunya. De joves i, probablement, aquí, l’edat d’on posem el límit, si als 
vint-i-cinc anys o als trenta-un, és un element clau a Catalunya, amb l’actual nivell 
de precarització que estem vivint. Crec que cal planificar accessos a la cultura per al 
conjunt de la joventut precaritzada, més enllà dels límits formals d’edat.

Hem vist també com la precarietat té un impacte en la salut de molts treba-
lladors, i crec que aquest és un element del que en parlem poc, dels riscos labo-
rals associats a la temporalitat, a la precarietat, a les contractacions en fals, a les 
hores extres, etcètera. I crec que aquí tenim també un element de treball –i crec 
que amb vostè, que ve del món del treball, probablement ho compartirem–, espe-
cialment en les dones i en els migrants, en els que observem, segons els estudis, 
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nivells de precarietat laboral i de risc laboral i de danys laborals majors que en la 
resta de la població. Crec que aquí tenim un espai de treball i necessitem activar 
mecanismes per incidir-hi, especialment en els treballs penosos i lesius. 

I no vull deixar de parlar de dos àmbits, que crec que estan sobre la taula des 
de fa molt de temps. Un d’ells, l’habitatge. S’han referit ja a la tradició de polítiques 
públiques en habitatge, crec que podem compartir que la tradició de polítiques pú-
bliques d’habitatge ha sigut un fracàs, i que no han garantit en un moment d’excep-
cionalitat i de risc de pèrdua de l’habitatge, com hem viscut durant tots aquests anys, 
primer amb les hipoteques i ara amb els lloguers, tenir un fons d’habitatge públic 
amb capacitat d’absorbir la demanda.

Però crec..., i aquí ens hauríem de tornar a preguntar si sota l’austeritat som capa-
ços de donar ja no alguna resposta immediata i urgent, sinó una resposta també de 
futur. Una retallada de dos terços del pressupost de «vivenda» impossibilita poder 
parlar seriosament de «vivenda» i de dret a un habitatge per als joves. I crec també 
que hi ha una manca de política ambiciosa, no només ha posat pals a les rodes du-
rant mesos al decret del 30 per cent de Barcelona, sinó que hi ha una manca d’am-
bició en planificar «vivenda» pública a l’altura ja no de l’Ajuntament de Barcelona, 
sinó de les aspiracions i de la capacitat d’una administració com la Generalitat. I de 
nou, vostès que són un govern bipartit, crec que caldria també posar sobre la taula 
que cal anar a una a reformar la Llei d’arrendaments urbans a l’Estat espanyol. És 
una vergonya els efectes que està produint, és inassumible, ja no només per a la jo-
ventut, que és absolutament inassumible, perquè han d’assumir un 60, un 70 per cent 
de la renda disponible per pagar lloguers, sinó que és inassumible per al conjunt de 
la ciutadania de Catalunya.

Jo, per tant, l’emplaço a que els exigeixi també als seus companys de govern, que 
cal reformar la Llei d’arrendaments urbans, cal eliminar les Socimis i les empre-
ses que especulen a través de fons d’inversions sense pagar a penes impostos, però 
també cal revisar la durada dels contractes de lloguer, i cal donar a aquesta Admi-
nistració i a les administracions locals la capacitat de regular el preu de lloguer, es-
pecialment, en llocs que tenim preus de lloguer excessivament tensionats per usos 
especulatius. I crec que hi ha un element fonamental, quan parlem de feina i quan 
parlem de «vivenda», que té a veure amb la capacitat de fixar poblacions.

Tenim una falta de capacitat que el jovent desenvolupi un projecte de vida al món 
rural, en part per la manca de continuïtat en moltes feines relacionades amb el sector 
primari, però en part, també relacionat amb la manca d’inversions. El model turístic, 
ni a l’àrea metropolitana de Barcelona ni Tarragona, ni al món rural, pot ser l’únic 
element fixador de població. I jo, quan parlem de planificació econòmica, no crec 
que estiguem parlant d’un pla quinquennal, però crec que hem d’assumir que hi ha 
hagut un procés de desindustrialització a Catalunya, i una substitució de treballs fi-
xos amb valor afegit per un model turístic, que és incapaç d’absorbir les demandes 
laborals del país, és incapaç d’assumir-ho a les grans ciutats i ha provocat un èxo-
de juvenil a la resta d’Europa, però és incapaç, també, de fixar-ho a les poblacions 
rurals, que és doblement dramàtic, perquè ens impedeix donar continuïtat a projec-
tes del sector primari, però també a poblacions petites i mitjanes de l’entorn rural. 
I crec que aquí tenim una tasca pendent, de pensar inversions i de pensar més enllà 
del dogma de l’emprenedoria individual, de cara que el jovent es faci youtuber i es 
quedi a casa editant vídeos. Crec que també cal planificar inversions en reconstruir 
el nostre teixit productiu, tant a les zones urbanes com a les zones rurals. 

I un últim element –i amb això acabo, senyor president–, crec que tenim un deu-
te pendent amb les polítiques de gènere. I crec que aquí també s’ha d’exigir a les 
conselleries que despleguin, en la seva totalitat, tant normativa com pressupostària, 
la Llei de violència masclista, i que ens posem tots a treballar per tenir un pla. No 
només un pla juvenil, sinó un pla que arreli en les noves formes de violències mas-
clistes que està patint el jovent, en les noves formes de discriminació homòfoba i 

Fascicle segon



DSPC-C 138
11 de desembre de 2018

Sessió 4 de la CPJ  34

trànsfoba que està patint el jovent, i que fem d’això una prioritat. Una prioritat peda-
gògica en els centres d’estudis i una prioritat en com pensem l’Administració pública 
i les relacions socials. 

En tot cas, agrair-los la seva compareixença, la dels tres, que crec que ha sigut 
llarga i extensa i crec que haurem de revisar-la i prendre’n notes. 

I també demanar-los que donat que avui les polítiques de joventut no són un 
element cosmètic, sinó que són un element central per entendre l’estat del benestar, 
donem entre tots prioritat pública a la joventut, com a motor d’igualtat i de desen-
volupament econòmic, cívic i social.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Ferro. A continuació té la paraula el Grup Republicà. Crec que 
comença la il·lustre diputada la senyora Rut Ribas i després intervindrà també el se-
nyor Pau Morales, no? (Veus de fons.) Perfecte, doncs endavant, senyora Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Sí, així mateix serà. Primer de tot, doncs, agrair la comparei-
xença de l’honorable conseller, la secretària i la directora general, i que avui estiguin 
aquí per presentar-nos les actuacions del Departament i les polítiques en l’àmbit de 
joventut, perquè creiem que els i les joves volem ser reconeguts com a agents de can-
vi i transformadors, en aquesta vida social i seguint les compareixences que han fet, 
doncs, celebrem també que el Govern ho vegi també d’aquesta manera. I, per tant, 
nosaltres doncs també confiem en aquesta comissió per tal de dur a terme i treballar 
totes aquelles polítiques, demandes i oportunitats que estiguin en la vida dels joves 
i les joves de Catalunya.

Per tant, nosaltres reivindicarem sempre una participació juvenil arreu i sense 
barreres, així com també reclamarem que la perspectiva juvenil estigui present en 
tots els àmbits i en totes les polítiques. 

Jo em centraré en el tema d’emancipació juvenil, que l’entenc des de cinc eixos, 
per tal de, com deia també la secretària Oliva, doncs, garantir aquest projecte vital 
dels i les joves. Per una banda, doncs, tenim el treball, el conseller en feia esment, 
doncs, que encara estem patint les conseqüències de la crisi, no?, amb un atur ju-
venil que potser cada cop va disminuint, però sí que les conseqüències segueixen 
amb uns sous baixos, amb una precarització de contractes i temporalitat, amb una 
sobreocupació, amb uns falsos autònoms. Per tant, doncs, ja que ho fiquem també 
sobre aquesta taula, doncs, també seria la manera de conjurar-nos tots els que estem 
en aquesta sala per acabar amb aquesta precarització. I la manera de fer-ho, doncs 
potser també és derogant la reforma laboral.

D’altra banda, també celebrem el que comentava el conseller, doncs, que s’ha-
gin anat duent a terme certes accions, com la inspecció de treball, per tal de posar 
en evidència i acabar amb certa precarització que, en aquest cas en concret, doncs, 
 viuen els joves i les joves de Catalunya. 

També alguns dels que ja m’han precedit en la paraula ho han comentat, vam pas-
sar una època d’exili juvenil, i creiem que ara hem de posar èmfasi, doncs, a incenti-
var el seu retorn, com també ja en feia menció la directora general. 

Un dels altres aspectes en l’emancipació i també s’ha comentat, doncs, és l’habi-
tatge i l’equilibri territorial. És una realitat i una evidència que més del 50 per cent 
dels joves segueixen vivint a les llars d’origen i no pas per voluntat, sinó per la man-
ca d’oportunitats de poder-se permetre un habitatge, que això va lligat, com tots sa-
bem, amb la precarització del treball, etcètera. I que també a més del problema de 
l’habitatge s’hi suma la gentrificació i el preu de la vida.

Per tant, crec que no podem tapar-nos els ulls a aquest dia a dia i que ara és l’ho-
ra de trobar les solucions per tal que els joves del país, doncs, ens puguem eman-
cipar en el moment en què nosaltres ho desitgem i no en el que ens ho permeti la 
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nostra estabilitat econòmica, perquè no sabem quan arribarà, a dia d’avui. Per tant, 
també crec que és molt important que des del Govern es puguin incentivar també 
les alternatives de model d’habitatge, i voldríem preguntar, doncs, ja que n’ha fet re-
ferència la directora general, si de les propostes que ha dut, si ja sabem quins poden 
ser els resultats d’aquestes propostes que han anat plantejant o amb quina perspecti-
va..., si ens orientarà una mica en aquest sentit. 

També altres companys ho han comentat, no només ens podem quedar en la di-
ficultat d’accés a l’habitatge, sobretot en l’àrea metropolitana, que és on sol haver-hi 
més aquesta problemàtica, sinó que hem d’anar més enllà i, per tant, també evitar 
la despoblació del món rural. S’ha comentat el programa Odisseu, però crec que és 
molt necessari, doncs, promoure aquest arrelament territorial i no perdre’l.

D’altra banda, també entenem per emancipació l’educació. S’ha fet referència so-
bretot a la formació professional, i jo voldria anar una mica més enllà, amb l’apode-
rament dels estudiants, que majoritàriament són joves, i també amb la qualificació 
professional. Creiem que la formació professional s’ha de dignificar i igualar una ti-
tulació de formació professional amb una titulació de grau universitari, perquè quan 
arribi aquesta igualació i aquesta dignificació, doncs, acabarem amb certes desigual-
tats envers la formació professional també. 

No s’ha fet referència a un tema, i també creiem que és important i va força lligat 
aquí, que són les pràctiques universitàries. Malauradament, actualment encara les 
pràctiques universitàries sembla que siguin més aviat una mà d’obra barata o gra-
tuïta en comptes de poder desenvolupar la nostra formació en aquest àmbit concret. 
I, des d’aquí, doncs, també us demanaríem que es posés fil a l’agulla per acabar amb 
aquesta precarització de les pràctiques universitàries. 

Entenent-ho també com a educació, voldria fer un matís en l’educació en el lleu-
re, que s’ha passat una mica «de refiló» en aquest sentit, perquè, bé..., voldríem saber 
si la garantia de la participació en el lleure de tots els joves és eficaç i quines mesures 
es duen a terme per tal que qualsevol jove, sense tenir en compte la renda familiar 
o pròpia, doncs, pugui participar també en qualsevol tipus d’accions en l’educació 
en el lleure. 

I, per acabar, un quart punt, perdoneu..., també, si no recordo malament ha sigut 
la secretària Oliva que ha fet èmfasi, doncs, en els moviments juvenils, que la majo-
ria dels joves, doncs, estem també immersos en aquesta realitat, en l’associacionis-
me, participant en el dia a dia amb diferents entitats i ho fem per transformar, per 
transformar la societat. Per tant, des d’aquí, també demanem que l’associacionisme, 
en aquest sentit, i els moviments associatius es dignifiquin, que vagi desapareixent 
cada cop més aquesta burocràcia en excés i que la realitat, doncs, de la transforma-
ció que intentem dur a terme des del teixit associatiu sigui dignificada i reconeguda. 

I per acabar aquest cinquè punt no voldria deixar passar, doncs, la salut mental i 
el suïcidi juvenil. És un àmbit que darrerament l’estem posant sobre la taula i bàsica-
ment és perquè fins ara ha estat ocultat, una realitat oculta. I, per tant, volem trencar 
amb aquest estigma i treballar-ho des de la normalitat, trencant amb els tabús i així 
potser evitant un nombre bastant pronunciat de suïcidis juvenils anuals a Catalunya.

Per centrar-me en temes concrets que han anat comentant, molt ràpid, s’ha par-
lat de les oficines joves, de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil; s’ha comentat 
que hi ha capil·laritat arreu del territori i preguntar, bàsicament, com està el desple-
gament de les oficines joves, si aquesta capil·laritat, doncs, és efectiva arreu. També 
s’ha comentat el Carnet Jove Municipal. Creiem que és una gran iniciativa per pro-
moure l’emancipació dels i les joves al territori propi i així, doncs, també que aquest 
equilibri territorial no quedi amb una balança desproporcionada, perquè no sé si ens 
en podríeu fer referència, però entenc que també aquesta prova pilot de Carnet Jove 
Municipal també està de manera estandarditzada i repartida arreu de Catalunya.

La secretària Oliva feia referència a les barreres marcades de l’edat, són una rea-
litat i una evidència i crec que ara també és el moment per tal d’anar-les trencant, 
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perquè de vegades dificulten la nostra emancipació, no només en sentit d’emancipa-
ció com a treball o com habitatge, sinó més enllà, amb oci i cultura. I quan volem 
accedir a certs àmbits, com podria ser la cultura, ja passem l’edat, possiblement, i, 
per tant, ja aquesta barrera de l’edat ja ens és un impediment i, de vegades, doncs, 
poder accedir a la cultura, per exemple, va lligat a tenir un nivell econòmic alt, en 
aquest sentit.

Per tant, també crec que és molt important, que ho comentava, tenir la perspec-
tiva... –canvio de tema–, la perspectiva multicultural en totes les polítiques de jo-
ventut, perquè la realitat que ens envolta és molt diversa i tot el que dugui a terme el 
departament ha d’interpel·lar tots els joves de Catalunya. 

Per acabar, abans de passar-li la paraula al meu company, necessito acabar tam-
bé –ja ho han fet la resta de les paraules que m’han precedit– amb la desigualtat de 
gènere i violències masclistes, molt presents també en la població juvenil. A totes 
les comissions que hem celebrat de Joventut ha sortit aquest tema, hi ha un sostre 
de vidre, hi ha una bretxa salarial també en edats molt joves i també les dades són 
esgarrifoses davant de la violència masclista. La violència masclista, com ja s’ha co-
mentat, està present a tot arreu i a tots els espais, no només física, sinó que també 
psicològica i en altres aspectes. Per tant, des d’aquí demanem una transversalitat, on 
tots els agents hi estiguin implicats i treballem i prioritzem per erradicar les violèn-
cies masclistes entre els joves i arreu. 

Moltes gràcies.

Pau Morales Romero

Bé, i així, a tall –bona tarda– de reflexió política sobre la situació de la joventut, 
crec que és molt important posar en relleu que el col·lectiu jove ha anat reduint el seu 
pes demogràfic en el conjunt de la societat. Des del 1980 fins ara les dades, doncs, són 
molt contundents. Això, sumat als efectes, doncs, que fa en la nostra societat el ma-
teix capitalisme global, genera unes situacions que són preocupants. Les dades, com 
heu apuntat, de l’enquesta catalana a la joventut, en aspectes com són la salut mental, 
suïcidi juvenil, consum de drogues, ludopaties, violències masclistes són preocupants. 
La precarietat estructural que pateix el jovent en àmbits com l’accés a l’habitatge, o 
amb una pobresa que afecta bona part de la població jove implica, doncs, també un 
afegit en una dada, que crec que és el que, des de les institucions i des de l’associa-
cionisme, des de les diferents opcions polítiques, doncs, hem de tenir molt present i 
combatre, que és que les desigualtats d’arribada al final de l’etapa juvenil venen so-
bretot condicionades per les desigualtats d’origen, no?, per les desigualtats del punt 
de partida.

En aquest sentit, doncs, ens sembla molt interessant aquesta visió global de ci-
cles de vida que heu apuntat, perquè és la manera que tindrem de garantir la igualtat 
d’oportunitats al jovent i de crear realment aquestes polítiques generadores de justí-
cia social i transformadores. 

Creiem que aquestes dues qüestions, que afecten el jovent, s’han de revertir, so-
bretot amb molta implicació social, amb molta organització per part del conjunt dels 
joves, i perquè això sigui un fet, és molt important que les institucions reconeguin 
aquesta implicació social, la valorin i situïn com a interlocutors vàlids els moviments 
socials, les organitzacions, les entitats, l’associacionisme juvenil. Perquè és la única 
manera que tenen els joves, que cada cop tenen un pes més reduït en el conjunt de la 
societat, doncs, de fer valer la seva veu. Des de les institucions caldrà engegar políti-
ques valentes, amb una visió transversal en tots els àmbits. Des de la societat és molt 
important que els joves s’organitzin i s’impliquin per participar, per decidir, també 
en totes les polítiques que els afecten. 

I en aquest sentit, el repte d’aquesta legislatura és immens. Després de deu anys, 
haurem de tancar l’etapa d’un pla nacional de joventut, que va ser una aposta pio-
nera, ens va situar a l’avantguarda d’Europa quant al disseny i l’elaboració de polí-
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tiques públiques per joves, ara fa deu anys. Caldrà tornar a engegar un procés per 
dibuixar un pla nacional de joventut en una situació totalment diferent. Hem deixat 
la crisi, però els efectes s’han quedat, s’han quedat entre nosaltres. Afecten espe-
cialment aquelles generacions joves que ara mateix tenen molts obstacles per des-
envolupar un projecte propi de vida amb dignitat. I això és una qüestió que hem de 
fer junts, des de l’associacionisme, des de les organitzacions, des de també –òbvia-
ment– les institucions. 

I, per tant, també com un apunt –i com que ja portem molts minuts no m’allarga-
ré més–, crec que hauríem de deixar enrere algunes de les afirmacions que s’han dit 
aquí, però que sento ja des de fa algunes comissions de polítiques de joventut, en les 
quals se situa automàticament determinats sectors de joves del nostre país, que són 
els que s’impliquen, que són els que dediquen molt de temps, no?, de la seva pròpia 
vida al bé comú, podent dedicar-lo a la seva promoció personal..., a titllar-los de ra-
dicals i titllar-los de violents.

El moviment juvenil a Catalunya no és violent; el moviment juvenil a Catalunya 
no és radical; el moviment juvenil a Catalunya, òbviament, el que sí que defensa són 
els drets socials, són els drets a construir, a poder decidir el seu propi futur, que tam-
bé és el futur de tots. I el respecte a la voluntat popular majoritària que expressa el 
poble de Catalunya en els diferents àmbits. Això no és ser radical, això és ser demò-
crata. I en canvi, sí que creiem que radical és qui tolera que hi hagi grups feixistes 
actuant impunement; radical és qui empara la criminalització de moviments polítics 
al nostre país, o que passeja autobusos per Madrid o Andalusia amb les cares de re-
presentants públics de Catalunya, mentre permet que segueixin en presó preventiva 
sense judici des de fa més d’un any.

I, per tant, creiem que això ho hem de deixar enrere, perquè el que hem de fer és 
construir un futur comú, un futur que l’hem de construir des de les institucions, des dels 
moviments, amb els joves com a protagonistes, posant el jovent al centre. Perquè un país 
que situa el jovent al centre és un país, doncs que, com molt bé heu dit, aposta pel seu 
present, però sobretot, aposta per un futur de dignitat i oportunitats.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. A continuació té la paraula, pel Grup de Junts per Catalunya, el senyor 
David Martínez Raventós. Quan vulgui.

David Martínez Raventós

Bona tarda. En primer lloc, agrair la compareixença a l’honorable conseller, la 
secretària general, la directora de Joventut, també. M’ha passat una cosa en aquesta 
compareixença dels tres, no?, que jo tenia anotades qüestions, eh?, i en la mesura 
que heu anat evolucionant cadascun de vosaltres, doncs, amb el que portàveu pre-
parat se m’ha anat resolent..., intentaré també ser concís, ja que també soc l’últim i 
les preguntes seran bastant, també, concretes. Això és una bona notícia, no sempre 
passa, de vegades passa al revés, eh?, que no portes preguntes i la compareixença 
te’n genera, no? 

N’hi han, eh?, i..., n’hi han i, en tot cas, agafant-me també a l’agraïment inicial, 
crec que posar el jovent al davant, precisament, en la societat..., és bona metàfora 
aquesta comissió d’aquest fet, en la mesura que vosaltres esteu aquí compareixent 
i ens escolteu, eh?, i en tot cas, recolliu aquelles reflexions que fem. Amb això vull 
dir que espero i desitjo que ens puguem veure molt més i que, en tot cas, siguin ses-
sions també de cocreació conjunta, per millorar totes aquelles coses que ja fem, i ja 
esteu fent i ens heu explicat.

En primer lloc, m’agradaria una mica resumir el que jo he percebut, del que ens 
heu comentat, en sis eixos fonamentals, no? En el primer de tots, vosaltres ho heu 
dit d’una altra manera, a mi m’agrada dir «la gestió de les expectatives». Heu parlat 
de «percepció», no?, «del jovent». La gestió de les expectatives, per mi, també és 
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una expressió que m’és molt útil i m’omple de contingut sobretot per explicar que 
l’expectativa, al cap i a la fi, de futur, és una de les coses que, per exemple, mesura 
l’aversió al risc, l’aversió al risc que pot ser, doncs, la inversió en la compra d’un pis; 
per exemple, dedicar més temps a la formació, etcètera. Per tant, construir la pers-
pectiva, l’expectativa juvenil és molt important. I entendre també les polítiques de 
joventut des d’aquesta construcció d’aquesta expectativa de futur, d’aquesta expec-
tativa de país, també és important, no?

I construir aquest relat crec que també en la política present influeix moltíssim, 
en moltes d’aquestes decisions. I apoderar el jove i fer que el jove, com heu comen-
tat, no?, sigui amo de les seves decisions i responsable de les seves conseqüències 
passa perquè nosaltres construïm una expectativa prou real, possible –evidentment, 
valgui la redundància– i que tampoc generi frustracions, eh?, que també és impor-
tant. Perquè nosaltres, com a polítics, com a institucions, hem de recuperar també 
la legitimitat cap a aquests joves. I ens han de veure no com un creador de falses 
promeses, sinó com persones que sabem fer política efectiva, i sabem complir pro-
meses. 

Per tant, en aquest sentit, agrair-vos –ho torno a dir, eh?– la presència, i, en aquest 
sentit, en la gestió de les expectatives, doncs, ho heu resumit, jo crec, d’una forma 
prou clara. És a dir, heu parlat de dos, diguem-ne, dos eixos sobre els quals pivoten 
totes les mesures que vosaltres heu anat comentant. Un d’ells és el tema del treball 
de qualitat, no? I ens ho deia l’honorable conseller, no?, també l’habitatge assequible, 
eh?. Sobretot aquests dos blocs principals. 

En aquest sentit, sí que m’agradaria fer preguntes, molt relacionades sobre el tema 
del treball de qualitat. Preguntes dirigides, en tot cas, al tema de la formació profes-
sional. En aquest sentit, m’agradaria preguntar-vos: quin paper té la formació dual 
dintre de la formació professional? Quin tipus de mesura concreta, per intentar mi-
llorar, és? Ho ha comentat el company de Ciutadans, deia: «A mi m’agradaria em-
mirallar-me en Alemanya.» Bé, eh?, és..., per mi, hauríem de matisar-ho molt. És a 
dir, també s’han fet molts articles sobre Alemanya..., hauríem de matisar, eh?, si és 
realment un cas tant d’èxit com es diu o no. També crec que la realitat del mercat 
laboral alemany és molt diferent de la d’aquí. I, per tant, jo crec que, a l’hora d’em-
mirallar-nos en un país hem de ser una mica més cirurgians en l’anàlisi de dades. Dit 
això, a mi m’agradaria que les ràtios d’inserció fossin com les d’Alemanya; en aquest 
sentit, sí. Però m’agradaria que la qualitat del treball fos millor, eh?, en aquest cas, 
per part dels joves, no? Com a matís.

Però sí que m’agradaria saber què estem fent a nivell de la formació dual, en 
aquest cas, per introduir-la encara més en la formació professional. Després també 
m’agradaria preguntar una cosa, que també s’ha esbossat en les preguntes anteriors, 
que és: ¿De quina manera, la formació professional... –parlava el conseller i estic 
d’acord amb ell–, que hem de ser molt flexibles. Hem de ser molt flexibles perquè 
el mercat laboral actual, de la indústria 4.0 o ja la 5.0, podem parlar ja, doncs, de 
quarta o cinquena revolució industrial, ens demanarà això. Per tant, de quina mane-
ra estem sabent ser flexibles, des de la formació professional, per adequar els con-
tinguts com comentava ell, els continguts formatius.

Hi ha un estudi, per exemple, publicat d’Acció sobre l’impacte en el mercat labo-
ral de la indústria 4.0 en el qual, un dels gràfics –n’hi ha molts, eh?, en aquest estu-
di, que és de més de dos-centes pàgines– compara els llocs de treball actuals amb 
els llocs de treball d’aquí a cinc anys. Ho hem de poder explicar, això, també a les 
universitats. I hem de poder adequar també els continguts a aquests treballs..., de 
quatre, cinc anys, entenent que el procés formatiu, no tant en l’FP, però sobretot en 
els graus, acostuma a durar més o menys això, una miqueta més en el cas dels graus, 
sobretot si després també continues estudiant, no? 

Però hem de saber llegir tot això, hem de tenir aquest punt d’intel·ligència de 
mercat i aquest punt de flexibilitat interior per reaccionar ràpid. El que no pot passar 



DSPC-C 138
11 de desembre de 2018

Sessió 4 de la CPJ  39 

és que ens vingui una indústria, una empresa i es vulgui instal·lar a Catalunya, que 
necessiti, doncs, un perfil determinat i no l’hi puguem donar. En el benentès que hi 
ha molta gent que ho podia aprendre i, evidentment, tenim eines per poder nosaltres 
també aportar-los aquesta formació necessària, no?

També m’agradaria comentar, amb relació a la flexibilitat en el mercat laboral, 
el que la indústria 4.0 ens portarà, una de les coses que diu aquest estudi és que les 
empreses precisament, una de les coses que més valoraran és l’adaptació al canvi. 
I quan parlem d’adaptació al canvi, jo no m’imagino una slide, un powerpoint en el 
qual expliques la teoria del canvi –jo no m’ho imagino. Jo quan parlo d’adaptació al 
canvi, parlo de competències personals, per exemple, no? Aquesta capacitat de resi-
liència, la persistència. Competències que, de vegades ho barregem lingüísticament 
amb la paraula «valors», però que també influencien l’èxit escolar, eh?

Moltes vegades ens manca aquest treball en competències, que és al llarg de tot 
el procés d’educació..., perquè ja podem parlar d’educació, més que d’ensenyament, 
no? L’educació formal i l’educació no formal. I que, d’alguna manera, m’agradaria 
també, eh?, conèixer si esteu treballant el tema de les competències, en aquest cas, 
per capacitar també, en aquesta societat de canvis constants, els joves i les joves de 
Catalunya, perquè s’hi puguin adaptar, a aquestes empreses, eh? On probablement 
treballaran de tres maneres molt diferents. Esperem, en millors condicions cada cop, 
però de tres maneres, perquè el mercat ho requerirà. 

Per acabar, una cosa també concreta, ja un cas més territorial: m’agradaria conèi-
xer una mica en quin estat es troba l’acord que teníem amb el clúster automobilístic 
de Martorell per desenvolupar el que seria el Consorci de Formació Professional, en 
aquest cas, en el marc del clúster automobilístic. M’agradaria conèixer-ho, perquè sé 
que és un cas que estava en procés de, diguem-ne, negociació. I m’agradaria conèi-
xer en quin estat es troba actualment. També en aquest cas, i relacionat amb això, el 
que seria la licitació, la gestió del centre a Martorell. 

I això, ho repeteixo, eh?, és una cosa molt més concreta. Però parlant de la for-
mació professional, volia aprofitar per comentar-ho, perquè precisament crec que 
la formació professional ha de caminar en aquest camí de territorialització i secto-
rialització, eh? Caminar i coordinar-nos també. Han parlat de la coordinació amb 
el Departament d’Educació. A mi m’agradaria preguntar-vos, també, aquesta coor-
dinació, amb el Departament d’Empresa, eh? Jo sé que ja hi parleu, habitualment, 
però m’agradaria saber si hi ha algun tipus d’acció conjunta també en la línia de la 
formació professional, perquè crec que, en el cas dels clústers, concretament, està 
dirigit des d’Acció, i, per tant, és un tema, doncs, que m’agradaria també conèixer 
si hi ha algun tipus d’actuació en aquest sentit, no?

En segon lloc, sobre el tema de la introducció de les TIC, molt relacionat amb 
la cocreació. A mi m’agrada la paraula «cocreació», més que «participació», que 
l’hem banalitzat molt. «Cocreació» ens posa al mateix nivell, que això és impor-
tant. I en aquest aspecte, hi han dos coses que considero que heu fet molt positiva-
ment i m’agradaria posar-ho sobre la taula, que és sobretot aquest tema de la parti-
cipació i la cocreació entre els mateixos professionals de joventut. Jo soc conscient 
que des de la Direcció General de Joventut s’han fet formacions, s’han fet espais 
en els quals s’ha pogut compatir molt bones pràctiques que es fan des de molts mu-
nicipis, que de vegades no coneixem, i m’agradaria que continuéssiu persistint en 
aquesta formació.

I m’agradaria que continuéssiu persistint en la mesura de no obligar-los, sinó po-
der-los alliberar. Jo m’he trobat, jo que estic en contacte amb ells, m’he trobat amb 
formacions en aquest últim trimestre, que, per qüestions operatives de les oficines 
joves de treball, els pobres tècnics i tècniques no poden assistir-hi per una qüestió 
de temps, no? I ho desitjarien fer. Per tant, per consolidar precisament el tema de la 
formació de tècnics, que és important, i els seus espais de participació, que també 
fan ells polítiques de joventut, m’agradaria que, en aquest sentit, doncs, es pogués 
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consolidar. I més que una pregunta, quasi que és una reflexió o petició, que jo crec 
que estaran encantats i encantades, no? 

En aquest sentit, m’agradaria saber, en el tema de les TIC, ja no parlant del con-
tacte amb el jove, eh?, és..., ja parlant del contacte directament amb les entitats, amb 
les entitats gestores de molts d’aquests programes del Tercer Sector. Si s’han fet 
mesures per agilitzar, per exemple, els tràmits o la gestió cooperativa de molts dels 
programes..., sabem de Garantia Juvenil, la primera convocatòria, ja fa uns anys, 
ha canviat molt respecte a ara, i s’han millorat moltes coses, però hem de continuar 
caminant cap aquí. 

Crec que un bon exemple ha estat la subvenció, concretament, per autònoms jo-
ves de la Garantia Juvenil, que ja es fa telemàticament, ja no la convocatòria d’a-
quest any, sinó la de l’any anterior. I això permet agilitzar moltíssim els tràmits, i 
alhora que ho hem posat a la disposició dels joves, us asseguro que ha estat una de 
les coses que han realçat positivament, de dir: «Ostres, què fàcil que és tramitar-ho, 
no?, em pensava que havia d’entregar molts papers.» Bé, no és que siguin menys pa-
pers, o menys coses, és que ara és molt més fàcil, es pot fer des de casa.

A partir d’aquí, m’agradaria conèixer si també esteu en algun pla de treball per 
millorar l’operativa, sobretot, dels grans programes de la Garantia Juvenil, o l’antic 
Singulars o el programa convocat, que tenim ara mateix. Sobretot, perquè la pers-
pectiva de les entitats, m’agradaria que també la tinguéssim en compte. Parlem del 
jove, però tant és corresponsable el jove usuari últim com aquella entitat que rep la 
subvenció i que és responsable de desenvolupar aquests programes, i que també hem 
d’intentar posar-l’hi fàcil. De vegades són entitats juvenils, de vegades no; però són 
entitats que són les que lideren aquests programes, que generen aquests impactes, 
no?, que us han preguntat mètriques –interessant conèixer-les, evidentment, evident-
ment que sí– per veure si aquestes entitats les podem millorar i facilitar aquesta ges-
tió diària en aquest aspecte.

Respecte a la vertebració territorial, absolutament d’acord: posar en valor la Xar-
xa Nacional d’Emancipació Juvenil. O, com comentava la companya d’Esquerra Re-
publicana, no?: com està aquest desplegament? I jo també m’hi subscric, a la pre-
gunta. Crec que és el gran exemple de capil·laritat territorial, com deia l’honorable 
conseller, no? 

En aquest sentit, simplement comentar-vos un parell de coses. Introduir o plante-
jar la introducció de serveis a entitats del Tercer Sector dins del marc de les oficines 
joves. Com podria ser un assessorament sobre subvencions, que un ajuntament con-
voca per a entitats, etcètera. Hi ha moltes qüestions fiscals, per exemple, que des de 
les oficines joves es responen actualment, relacionades amb els autònoms, amb les 
societats, fins i tot amb el mercat laboral, que ara, amb l’última reforma fiscal que 
afecta les entitats i associacions..., doncs bé, més enllà de que, per exemple, a Bar-
celona sí que hi ha un centre de recursos d’atenció juvenil, però en altres municipis 
potser no hi ha un centre especialitzat, incorporar també un servei d’atenció i asses-
sorament en aquest aspecte. 

També parlar de quina manera està o vosaltres visualitzeu la Garantia Juvenil 
en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. M’explico, abans, la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil era el lloc en el qual el jove, la jove, es podia ins-
criure en el Registre de la Garantia Juvenil. Ara mateix és el Servei públic d’Ocu-
pació de Catalunya, que ho fa automàticament. Hi ha alguns llocs en què encara 
coexisteixen les dues, no? Fa poc vaig visitar una oficina jove –i després ho podem 
comentar, si voleu saber una...–, els comentava, precisament, doncs, la inscripció a 
la Garantia Juvenil, al Servei públic d’Ocupació de Catalunya i em comentaven que 
en aquell municipi no ho feien.

Jo crec que està prou automatitzat per pensar que sí, i en tot cas, m’agradaria 
veure de quina manera vosaltres veieu l’encaix entre els Servei públic d’Ocupació, 
en aquest cas de Garantia Juvenil, i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. En-
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tès que la figura, també, de l’impulsor i impulsora ha desaparegut, però ha estat 
substituïda, eh?, per una altra figura que és l’orientador juvenil, en aquest cas, no? 
I vull alegrar-me també d’això, eh?, que heu reaccionat, potser no en els temps que 
haguéssim desitjat, però ho heu pogut fer i en tot cas, crec que també és una molt 
bona notícia.

Per acabar, el tema de l’habitatge. Hem parlat d’habitatge, habitatge, habitatge..., 
subscric el 80, 90 per cent de les coses que s’han dit, però jo crec que parlar d’ha-
bitatge també és parlar de mobilitat, eh? I, sobretot, quan parlem de l’àrea metro-
politana. Jo soc de l’Alt Penedès, eh? –no l’únic, eh?, a més som del mateix poble, 
de Sant Sadurní d’Anoia. És d’aquells municipis..., eh?, és d’aquells municipis que 
podríem, evidentment, venir a viure a Barcelona, i que amb una bon accés de la mo-
bilitat, per exemple, quan estem estudiant, etcètera, podem anar i tornar tranquil·la-
ment. I podria posar ara els teus exemples, eh?, he anat a Sant Sadurní, podria anar a 
l’Anoia, podria parlar d’altres territoris. Parlo de l’àrea metropolitana i evidentment, 
d’altres, no?

Mobilitat, evidentment, no és una competència directa que tingui la Direcció Ge-
neral de Joventut, però sí que un departament que es tracta de mobilitat, es tracta per 
exemple... Nosaltres hem fet a l’Alt Penedès propostes sobre busos determinats, que 
vagin a la universitat. I entenc que és una cosa que també hi ha d’haver una coordi-
nació i hi pot haver, doncs, una cocreació en aquest cas, de solucions, no? 

M’agradaria saber si hi ha algun tipus de mesura, algun tipus de coordinació tam-
bé sobre temes de mobilitat juvenil, en aquest cas. I que això, ho repeteixo, indirec-
tament o directament, també, influencia en la política d’habitatge, en la inflació dels 
preus, la demanda, sobretot en la demanda d’habitatge que, actualment, o en els úl-
tims temps, hem tingut a la ciutat de Barcelona.

I, finalment, simplement, jo, i nosaltres, des de Junts per Catalunya, posar-nos 
a disposició del que necessiteu per continuar treballant en les polítiques de joven-
tut, sempre que l’equació es compleixi, i crec que l’equació l’heu aconseguit i l’he 
escoltada, l’equació és bàsica. Les polítiques de joventut signifiquen ser operatius, i 
aquí heu plantejat un pla de coses concretes. A mi m’ha agradat, a nosaltres ens ha 
agradat això. Significa ser exigents. Jo crec que en la mesura que aportem dades, en 
la mesura que fem un seguiment dels programes, amb dades, eh?, i l’impacte que 
generen, ho som. 

I ser ambiciosos. I aquí m’agafo a una de les coses que s’han dit. S’ha part del 
parc públic d’habitatge: és clamorós la manca d’habitatge públic que hi ha a Catalu-
nya. Molt bé, aquesta comissió, que l’hem volgut posar en valor, jo que ja estava en 
les comissions de l’anterior legislatura, vam fer una de les coses que per mi..., n’es-
tic molt orgullós, que ho vam fer com a comissió, que va ser reclamar la millora de 
les..., diguem-ne, els requisits d’accés a la Garantia Juvenil. Ho vam fer com a Co-
missió de Joventut. Vam anar a Madrid, vam arribar a un acord conjunt i així vam 
aconseguir passar dels 16 als 26 anys, 25 que eren, fins als 29, per exemple, que era 
una limitació per edat. Així vam millorar, per exemple, el requisit de la formació, 
no?, que allà era molt més exigent del que és ara mateix. I crec que això ha permès 
arribar a molt més joves en el programa de la Garantia Juvenil. 

Doncs, bé, en la mesura i l’aprenentatge i en l’ambició, doncs, jo poso a disposi-
ció i ens posem a disposició perquè reclamem a Madrid doncs recuperar unes ràtios 
d’inversió en habitatge públic com els que hi havia fa vuit anys, que us puc assegu-
rar que en els últims vuit anys la inversió en habitatge públic s’ha reduït en 1.000 
milions d’euros, no solament a Catalunya, sinó a tot l’Estat. 

I aquesta petició és una petició en la qual no serem originals, perquè ho va fer 
l’Ajuntament de Barcelona, ho ha fet l’Ajuntament de Compostel·la, ho han fet molts 
altres ajuntaments de l’Estat. Doncs, bé, com que volem ser operatius i com que vo-
lem ser útils i volem posar en valor aquesta comissió, i això és un problema real, 
doncs, bé, actuem conjuntament, arribem a un consens i anem a reclamar aquests 
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diners, perquè us estic..., i us asseguro que n’estic convençudíssim, eh?, que ho posa-
ven en dubte de si es faria o no, que si tenim a disposició més recursos, farem molt 
més parc d’habitatges públics per a joves, i no en tinc cap mena de dubte, eh? I, en 
tot cas, si m’erro, seré el primer que us demanaré disculpes per ser hipòcrita.

Perquè, dit això, i aquí sí, ja acabo, i subscrivint l’honorable conseller, si em per-
mets, ell ha dit una frase, diguem-ne, que, ell l’ha corregit, eh?, una frase que jo sem-
pre he dit, que és eufemística, l’ha corregit, crec que encertadament. Ha dit: «Quan 
parlem de joves, parlem de futur», eh?, i ha dit això: «Doncs a mi m’agrada parlar de 
present.» Doncs jo l’hi afegeixo una mica més, eh? A mi m’agrada parlar de present 
i parlar de present significa parlar d’ara mateix, eh? –d’ara mateix. 

I creure en la secessió us asseguro que no és tenir un problema, sinó creure en 
un país d’oportunitats, i això no evita que puguem parlar d’ara mateix. I que heu 
fet una compareixença, des del meu punt de vista, molt operativa, molt clara i, com 
he dit, agrair-vos una vegada més, doncs, tots els aclariments que em pugueu fer a 
les meves preguntes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Martínez. I a continuació, ja, i per últim, té la paraula la se-
nyora Mònica Torralba, del Consell Nacional de la Joventut. Té la paraula, senyora 
 Torralba.

Mònica Torralba 

Bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per les compareixences, que han estat 
molt clares i que ens han servit, doncs, per veure en quin moment ens trobem.

Primer de tot, ens agrada i compartim la nova línia de govern. Realment, mol-
tes felicitats per aquesta innovació en l’estructura, ens hi sentim molt còmodes. I és 
que creiem indispensable aquesta lògica de transversalitat, on les polítiques que s’hi 
desenvolupen no són polítiques paternalistes amb aquesta visió adultocentrista, sinó 
que tendeixin cap a unes polítiques més apoderadores i encoratjadores.

Compartim tot el que han anat..., bé, moltes de les coses que han anat dient els 
grups i, per tant, doncs, també veient l’hora, no volem endarrerir-nos més. Sí que 
ens deixareu, però, que anem a tres coses que sí que us volíem comentar i compartir.

Ja fa unes setmanes ens vau presentar els resultats de l’Enquesta de joventut a 
Catalunya i, ara, doncs, que ja ens l’hem pogut mirar i pair una mica, i veiem doncs 
que, realment, presenten una situació del jovent, amb aquesta retallada en els últims 
anys d’oportunitats, no?, d’efectes devastadors a la societat. I és, doncs, com ens es-
tem dibuixant.

Una d’aquestes preocupacions que se’ns generen després dels resultats, és que l’en-
questa diu que la participació del jovent en espais de decisió és una cosa residual, no? 
Nosaltres continuem reivindicant i continuem demanant-vos aquesta necessitat d’edu-
cació en la participació. De fet, ho heu anat comentant i celebrem que tingueu també 
aquest canvi de mentalitat cap a posar al centre aquesta participació, aquesta codeci-
sió, i ens tindreu al costat amb aquest canvi de mentalitat.

També heu estat parlant de salut, i més concretament de salut mental, i, donada 
la gravetat de les dades que tenim a l’actualitat sobre el suïcidi juvenil a Catalunya, 
no?, que –ja ho han anat comentant– és la primera causa de mort no natural entre 
els joves, sí que demanem que s’entomi el tema des del Govern per poder fer front a 
aquesta situació i creiem que urgeix. Doncs, les setmanes van passant i és una pro-
blemàtica que segueix a la societat catalana.

També us volíem comentar, no?, que el passat Comitè Executiu del Consell Na-
cional, que va tenir lloc al novembre, vam aprovar, bé, les entitats van aprovar, en 
assemblea, una resolució que es diu «Per unes condicions de pràctiques dignes», 
on, doncs, analitzava més a fons la problemàtica de les pràctiques formatives i la-
borals, no només universitàries, sinó també de l’FP, no?, que heu anat comentant. 
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I una de les solucions o resolucions que trobàvem era instar el Govern a treballar 
cap a un sistema general de pràctiques remunerades, on realment es pugui fer se-
guiment d’aquestes i..., doncs us ho volíem traslladar, no?, que, avui, no ha sortit. 
Creiem que és prioritari, que és una cosa en què el jovent hi estem molt bolcats i 
que patim diàriament. 

Finalment, recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per tot allò que afecti 
directament o indirectament al jovent, com en projectes ja hem anat desenvolupant 
conjuntament..., per tant, sempre tindreu la nostra mà.

I que nosaltres també anirem fent una mica seguiment de totes aquelles mesures 
que aneu implementant o que vulgueu implementar per poder ser garants, no?, de 
tota aquesta perspectiva juvenil a tots els àmbits que volem traspuar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Torralba. Bé, a continuació, faríem una resposta cadascú amb el 
seu temps, sense limitació de temps, però, en tot cas, començant pel senyor conseller 
i cenyint-nos, en la mesura del possible, a una limitació material, més que temporal, 
d’acord? Senyor conseller, té la paraula.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Agraeixo al president de la comissió que sigui molt polite a l’hora de demanar-me 
brevetat (rialles) i demanar-nos brevetat en les respostes. Intentarem ser breus, però 
també intentarem abordar diversos aspectes. I les respostes també seran corals.

I jo, que començo, tinc avantatge. (El conseller riu.) Jo començaré a respondre i 
la secretària i la directora, els temes que em vagi deixant, ja els aniran aprofundint, 
d’acord?

A partir d’aquí, crec que tots vostès han situat i han parlat del mercat laboral. 
El senyor Bertran, de Ciutadans, fins i tot ha estat parlant de dades concretes, de 
la taxa d’activitat, de la temporalitat, de l’atur, també dades que havíem situat al 
principi. Ha començat amb un déjà vu, que és un déjà vu, que necessiten començar 
sempre amb la mateixa oració. Jo li respondré d’una forma molt senzilla: doncs, 
llavors, a l’Estat espanyol deuen haver estat en un procés secessionista tots els ter-
ritoris, perquè les dades són pitjors. Amb la qual cosa deu ser això el que explica 
la realitat, que com que tothom està en aquests processos i estem en un moment 
que l’Estat espanyol explotarà o implotarà, perquè tothom està així, tenim la cu-
riositat de que en taxes d’emancipació, amb tots els reptes que tenim, és la segona 
més alta de l’Estat espanyol. 

I, si parlem a partir de 25 anys, la millor. I això no treu que no estiguem gens 
contents de les dades –i això no treu que no estiguem gens contents de les dades. 
Però jo el que dic és: centrem-nos en el debat.

A partir d’aquí, vostè ha parlat del món del treball. Suposo que vostè coneix la 
seva proposta sobre el món del treball. Com que, si la coneix, podrà entendre que 
partim de les antípodes ideològiques respecte al món del treball, entendrà que no 
compartim les seves receptes entorn d’un diagnòstic, que són les dades i que les po-
dem compartir totes i tots. 

És clar, qui em parla és d’una formació política que el que defensa és descausalit-
zar la contractació, amb el que significa una devaluació de la causalitat de l’acomia-
dament, el que significa una rebaixa de les condicions laborals de tothom, perquè el 
que significa és fer front a la dualitat del mercat laboral a partir d’un fenomen que 
és molt curiós, que és, en comptes d’ajustar per dalt, ajustem per baix. 

És clar, les seves propostes són tan bèsties que, al final, el que acaba generant és 
que es carrega un dels aspectes claus en qualsevol àmbit laboral, que és la procedèn-
cia de l’acomiadament. La seva proposta el que fa és carregar-se tota la procedència 
dels acomiadaments. Amb la qual cosa diu: «Ja està.» De sobte, no és que hagi rebai-
xat la indemnització d’acomiadament a vint dies i de forma unilateral, és que m’he 
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carregat, amb el contracte únic, m’he carregat l’existència dels contractes indefinits i 
fixos, perquè com que tots seran temporals, perquè, amb la proposta que vostès fan, 
l’acomiadament objectiu el puc fer sempre que vull. És la reforma laboral que aca-
baria de sumar a la del Partit Socialista i a la del Partit Popular, la implosió del sis-
tema. Llavors ja podrem parlar de precarietat laboral juvenil? No. Podrem parlar de 
precarietat laboral en tota la vida. 

Tenim un sistema que té un problema, jo sempre l’explico d’una manera molt con-
creta: aspirem a treballar quaranta o quaranta-cinc anys de la nostra vida. D’aquests 
quaranta o quaranta-cinc anys, quan som joves, parlem de precarietat laboral juve-
nil. Què –perquè estic a la Comissió de Joventut–, trenta anys? Tanquem en trenta? 
Hi ha gent que ja ho situa a trenta-cinc, però, vinga, fem allò, trenta. D’acord. Vinga, 
trenta. A partir dels quaranta-cinc anys, com et quedis a l’atur, tornes a ser col·lectiu 
de risc. Ah, d’acord! A partir dels quaranta-cinc soc col·lectiu de risc. Ah! Què em 
queda? Quinze anys que no soc col·lectiu de risc. Ah, esperem! Si no..., sumem més 
coses. Si ets dona, ets col·lectiu de risc tota la vida. I com tinguis la voluntat de ser 
mare just en el moment de creixement professional, ho notaràs. Ah! Si ets dona, ho 
ets tota la teva vida. Ah! Depenent de quins siguin els teus orígens ètnics també; el 
teu nom, també. Ah! Doncs aquí és on tenim... 

És clar, la seva proposta el que significa és: «Vinga, a tothom.» I parlo de la pro-
posta de reforma laboral que ha fet Ciutadans per situar que, més enllà de la diag-
nosi, partim d’unes visions ideològiques tan anteposades que és complicat que ens 
fiquem...

És clar, podem parlar de que tenim un problema de precarietat. Però, és clar, si 
a la seva proposta es carreguen la procedència dels acomiadaments, és a dir, tots 
els acomiadaments els acaben convertint en objectius; devaluen la causalitat en la 
contractació; devaluen la causalitat en l’acomiadament; rebaixen la indemnització a 
vint anys per dia treballat; la fi de la conversió automàtica dels temporals als fixos... 
És clar..., m’entén. Ja està, és una qüestió..., eh? 

Vostè defensa una postura. Ara, jo el que li dic és que, defensant aquesta postura, 
és complicat que ens fiquem d’acord en la manera de fer front als reptes del mercat 
laboral. Ja està. Perquè partim de postures diferents. No passa res, és lícit i legítim, 
només faltaria. Ara, expliquem-ho, expliquem des de quina mirada mirem el món 
del treball, i expliquem quina és la nostra postura, perquè això ens ajuda a entendre 
tot el que significa.

És clar, vostè, fins i tot, em parlava de la taxa de col·locació del SOC. Miri, això 
ho he explicat, ho he explicat en diversos àmbits. Una, el SOC no té taxa de col·loca-
ció, per dir-ho d’alguna manera. És la capacitat d’inserció i és entorn de les oficines 
de treball. Nosaltres ho hem explicat públicament. Estem repensant el que signifi-
quen les oficines de treball. Per què? Perquè, en el 2018, en aquest país, les oficines 
de treball no han de ser un lloc d’entrada d’oferta de treball i un lloc on té registrada 
la demanda de treball. No és el plantejament que fem. És absurd, el 2018, en aquest 
país, plantejar que la nostra feina és aquesta. No, el que plantegem i el que treba-
llem, en el marc del Consell de Direcció del SOC –ja sé que no els sonarà, perquè 
no els sonarà perquè hi participen sindicats, patronals i ens municipalistes, i, per ara, 
molts alcaldes no tenen–, el que pactem és poder treballar tota una cartera de pro-
grames que donin resposta a les necessitats concretes, a partir de la diversitat de les 
situacions, que pensem que és cap a on ha d’anar el SOC –i pensem que és cap on ha 
d’anar– sent conscients de les dificultats que tenim en un àmbit en el qual gran part 
dels recursos et venen per conferència i per fons socials europeus, amb la qual cosa 
tens unes limitacions, però treballant-hi conjuntament. 

Fins i tot el representant de la Joventut Socialistes, el senyor Verdejo, ens ha fet 
una avançada del que plantejarà el Govern del PSOE a la conferència sectorial que 
hi haurà la setmana que ve. Ha estat molt bé, eh? La dels orientadors. Si em permet, 
espero que no acabi sent com el famós decret dels MENAs –i no m’agrada utilitzar 
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aquesta paraula, eh? Però que no acabi sent: «Eh!, mireu què faré!» I, després, et 
trobes el decret, i dius: «Ui! 26 milions a Andalusia; 2.060.000, al País Basc; 2 mi-
lions, a Catalunya.» Criteri? No sabem quin. Perquè, si parlem d’adolescents i joves 
migrants dintre del sistema de protecció, Andalusia en té 6.000, i té una realitat molt 
dura; Catalunya, en té més de 3.000. Amb la qual cosa, de 26 a 2, no va de 6.000 a 
3.000. Ah! I amb l’absolut «descoloque» de tothom. 

Ho voldrem veure, eh?, com es generen, quins són els criteris dels orientadors. 
Igual que hem dit, agafem el guant que situa el Govern de l’Estat: orientadors; i evi-
tar aquest element que és la precarietat en l’àmbit dels orientadors i dels «insertors». 
Ara, amb això, el primer que vull parlar és de com no fem una cosa que és convertir 
en una espècie de mercat cada any la conferència. Perquè, oi que no ens carrega-
rem les polítiques actives d’ocupació? Oi que no ens les carregarem? Oi que podem 
pactar que hi haurà cada any un mínim de polítiques actives d’ocupació? Doncs, no 
anem a la lògica de conferència cada any, a veure què cau perquè tu no pots plani-
ficar, perquè... Superem-ho. 

Això, ha dit el Govern de l’Estat que ja està. Perfecte, m’ho apunto. Ho visualitza-
rem. I li demano que no passi lo del decret dels menors, que no ho van poder defensar 
enlloc. Fins i tot, quan vam denunciar el tema, van dir: «Canviarem criteris». Quan 
un ministeri diu que canviarem criteris és que no pot defensar els criteris que ha uti-
litzat en aquell moment. Després no els va servir de molt, eh? Sento dir-ho. Perquè no 
em vull imaginar quina lògica tenia aquell decret, però no ha servit. I ho hem viscut. 
Home, és que sinó aquí... Perquè... 

I el senyor Ferro, ho ha situat –molt d’acord–, dius: «Li faig el guant a l’inrevés.» 
I ho vaig dir en el Ple –ho vaig dir en el Ple–, el que ha de fer el Govern del Partit So-
cialista és entrar una proposta de derogació de les dues reformes. I estic segur que ens 
en sortim tots plegats. Que ho faci. Sonen, eh?, sonen temes –sonen temes– i ara els 
visualitzarem. No sona «derogació». Sonen dos temes que són claus i..., com que es-
tem parlant de mercat laboral són claus. Són claus i els hem d’abordar d’una vegada, i 
estem trigant molt –estem trigant molt. Jo ho trobo normal. 

Vostès el que han de fer és demanar-me..., i porto set mesos, el Govern de l’Es-
tat en porta sis, eh? Encara no he vist dos coses que són absolutament necessàries, 
i que tothom compartim i que tothom deia, que és l’article 42. No fa falta que els 
digui –com a mínim al senyor Pol Gibert i al senyor Lucas, perquè estan en l’àmbit 
de treball– que és l’article 42 de l’Estatut dels treballadors. I amb això, la part de 
subcontractació, la solucionem en una gran part. I la prevalença de convenis.

Aquests dos elements, que són dos elements que, de veritat..., perquè jo quan par-
lava i quan em situava, mirin, jo puc parlar de la frustració de no tenir certes eines. 
És que aquestes dues –l’article 42, subcontractació, i la prevalença de convenis– sa-
ben el que significa entorn de la situació laboral de molts ciutadans i ciutadanes en 
aquest país? I sonen coses. Ho veurem! Dius: «Tal.» Ara, jo crec..., i faré, si em per-
meten, una broma: em jugo un pèsol a que no serà una derogació completa de la re-
forma, el que plantejarà el Govern –no serà una derogació completa de la reforma. 

I faig la broma d’«em jugo un pèsol», perquè, mirin, els ho explicaré. A la cam-
panya de les eleccions del 21-D, vaig participar en un debat, que ens van convidar a 
les forces polítiques, en representació del meu partit polític, el Sindicat de Llogaters, 
a Barcelona. A fer un debat, d’acord? I va sortir un element que ha sortit en algunes 
intervencions, el senyor Ferro l’ha situat de forma molt clara, crec que aquí tots..., 
que és la modificació de la LAU, la Llei d’arrendaments urbans. De quina mane-
ra aprofitem amb..., perquè la modificació prèvia que havia fet el Govern del Partit 
Popular és una de les coses que expliquen certes dinàmiques..., no únicament, eh?, 
perquè el tema és més complex, però certes dinàmiques. Especialment, el tema de 
l’allargament del contracte, quan el van reduir a tres anys, que significaria, tal.

Després del debat, organitzat pel Sindicat de Llogaters, totes les forces polítiques, 
a la intervenció final –aquests debats tenen aquesta estructura, intervens al final– 
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vaig dir, i per desgràcia, ara mateix m’he guanyat aquell pèsol, vaig dir: «Mireu, he 
escoltat totes les intervencions»... Per part de Ciutadans, estava la senyora Noemí de 
la Calle; per part del PSC, estava el senyor Terrades; per part dels Comuns, estava..., 
no la conec personalment, no és diputada, però de l’Ajuntament de Barcelona, que és 
una dels assessors en matèria d’habitatge. Vaig dir: «Escoltant a tothom, d’aquí»... Per 
part de Junts per Catalunya, estava la diputada que és de Sabadell, que ara mateix tinc 
un bloqueig mental i no me’n recordo del nom..., la Ciuró, la Lourdes Ciuró. Dic: «Es-
coltant totes les intervencions, aquí, el primer dia de la constitució del nou Congreso, 
hi ha una suma global per modificar la LAU». Vaig dir, escoltant-ho tot..., i vaig dir: 
«Em jugo un pèsol a que no es modificarà i em jugo un pèsol a que els primers sis 
mesos no es modificarà.» Per desgràcia, he tingut la raó. 

I hi estic d’acord, eh? Aquí tens una eina molt concreta –molt concreta– d’abor-
dar una realitat, perquè el gran problema que hi ha hagut en aquest país no ha sigut 
la generació d’habitatge social, ha sigut la permanència de l’habitatge social en el 
sistema. Per això som clars defensors d’un model de lloguer social, perquè és la ma-
nera d’assegurar-te la permanència, perquè assegures que en generes. Bé, hem tingut 
altres models, eh?, i amb els seus beneficis, però amb els seus problemes. Això, en 
un mercat laboral i en un mercat de l’habitatge, on la capacitat inflacionista és molt 
bèstia, amb contractes de tres anys... Vull dir, que passa que la capacitat de tenir una 
perspectiva de projecte vital és complicadíssim, per als joves i per als ciutadans i les 
ciutadanes en general. 

Hi estic d’acord, eh? Un dels elements..., si us en recordeu –no sé si us en recor-
dareu–, un dels elements, una de les disposicions de la llei, que va ser derogada..., 
bé, que va acabar entrant en aquest cercle del Constitucional, era la possibilitat de 
desenvolupar, a petició dels comuns, de desenvolupar una LAU des de..., però aquí 
sempre se’ns ha dit: «Les competències són estatals, i no us deixarem.» 

Perquè jo crec que, en aquest sentit, fins i tot –i aquí podem estar orgullosos tots 
els que estem en aquesta sala–, la capacitat d’acords en el Parlament de Catalunya és 
més elevat del que a vegades pensem. I en aquests àmbits de forma molt més clara, i 
podríem arribar a aquests elements. Bé, és aquesta la reflexió que hem de fer. 

A partir d’aquí, situem-nos: model de les oficines de treball? Ja li he explicat el 
que volem fer. M’ha parlat de l’Agència Catalana de Qualificacions Professionals i 
de Formació Professional i de quin és el nostre model. Vostè ho ha situat..., també 
el senyor David Martínez, de Junts per Catalunya, també..., ho ha situat gairebé tot-
hom en les seves intervencions. Mirin, els hi explicaré... El senyor Martínez més en-
torn de la FP dual, el senyor Bertran més en el fons de la creació de l’agència... Mi-
rin, el que hem fet és els dos departaments competents..., i és en aquest sentit, però 
hi estem treballant tothom, però els dos departaments competents, és a dir, on hi ha 
la història, perquè no ens podem oblidar de la història. La història és..., sempre hem 
parlat de la integració dels dos subsistemes de Formació Professional. D’acord? La 
Formació Professional reglada, inicial, i la Formació Professional contínua i per als 
aturats, la de l’ocupació. Perquè això eren dos subsistemes que, com a mínim, això, 
es van integrar en un; i ara en tenim dos. Amb dos àmbits competents: l’autoritat 
laboral i l’autoritat educativa.

Dius: «Què hem fet?» És un pla de desenvolupament. L’agència es desenvolu-
parà, ho vam explicar, al Consell Català de Formació Professional, ho vam ex-
plicar. Però el que també hem anat donant són elements concrets d’evolució del 
sistema. Primers elements concrets d’evolució del sistema? Doncs treballar per 
una programació conjunta. No té cap sentit que tinguem una programació de la 
Formació Professional inicial, per un costat, feta pel Departament d’Educació, i 
una programació de la formació contínua i de la formació per a aturats, feta pel 
Departament de Treball, que no es parlin entre elles. 

Dos, el paper de les empreses. Amb això estem parlant amb el Departament 
d’Empresa, però estem parlant des d’una visió, si em permet, més àmplia que 
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els clústers. Vull dir, perquè aquí hem de situar tots els agents: hem de situar els 
agents sindicals; hem de situar els agents patronals, que els agents patronals no són 
els clústers; hem de situar els agents patronals al territori, perquè després a cada 
territori hi ha una realitat molt concreta; hem de treballar colze a colze amb els 
ens locals, i hem de poder desenvolupar-ho. Per això parlem dels consells secto-
rials, per això parlem d’una programació conjunta, per això parlem de que aquesta 
programació conjunta s’alimenti, per això parlem d’exemples molt concrets d’in-
tegració.

Té sentit que puguis fer processos d’acreditació a partir de convenis amb el SOC 
i de convenis amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals? No. Fem una 
única entrada i les treballem de forma conjunta el Departament d’Educació i el De-
partament de Treball. Doncs, és en això.

Té sentit que en els processos d’acreditació parlem de cinquanta-quatre acredita-
cions de qualificacions de tal? No. Busquem un sistema que sigui més flexible, que 
s’adapti. Això és el que es persegueix als convenis que es poden signar amb les pa-
tronals i amb els agents socials, a l’hora de fer acreditacions. 

Perquè els dic una cosa, eh? El dia que desenvolupem bé –i és una prioritat d’a-
quest Govern– tota la part d’acreditació de competències, eh?, el panorama de quali-
ficacions professionals d’aquest país variarà molt. Perquè en aquest país... –i és curiós 
que ho digui a la Comissió de Joventut, però hem parlat de...–, en aquest país –és 
molt curiós– tenim un grup de gent major de 45 anys, amb unes competències..., per-
què han après l’ofici a la feina, que, amb un bon procés d’acreditació, després amb 
un complementari de formació, poden tenir aquella qualificació professional que te-
nen a la motxilla, que els permet una entrada –que també és una manera de reentrar 
al sistema aquell de l’educació per tota la vida, perquè normalment acreditar tot un 
certificat de professionalitat és complex– que canviarà el mapa. 

Perquè al final, quan parlem del sistema... Vostè ha parlat del sistema alemany. 
Jo he tingut el plaer d’anar a Alemanya per veure el sistema de Formació Professio-
nal, perquè m’he dedicat professionalment a això abans de tenir les responsabilitats 
polítiques que tinc. Hi han diferències: hi han diferències en el teixit productiu, hi 
han diferències en com es financen, perquè es financen directament, però hi ha un 
element que jo sempre l’agafo com a model. No és únicament la Formació Profes-
sional dual. Saben que a Alemanya un 30 per cent dels universitaris provenen de la 
Formació Professional i que aquí no arribem al 5 per cent? Això és un tema que hem 
de canviar, per generar aquests hàbits. 

Perquè aquí tenim problemes que venen, si volen, d’una certa concepció de la 
Formació Professional i, després, tenim una realitat, que és de quina manera apro-
fitem un sistema que dona unes possibilitats d’inserció laboral molt grans. I aquí 
l’aposta ha d’anar cap a l’alternança complexa, cap a la dual. Però, com es fa? Quina 
és la línia? La línia és aterrar entorn de les necessitats territorials sectorials concre-
tes i entorn d’estratègies. Això ho expliquem de forma molt clara. I ho expliquem 
de forma molt clara. No tenim cap problema en territorialitzar, capilaritzar les po-
lítiques, en fer aquest element cap a baix, perquè les polítiques es dissenyin des de 
baix i vinguin cap a dalt, i fer aquesta inversió.

Ara, això s’ha de fer amb una bona diagnosi i amb una estratègia compartida. 
Quan alineem Administració de la Generalitat, administracions locals i teixit, en 
aquest cas, teixit productiu i teixit social és quan som capaços de donar aquest ele-
ment. És aquí la resposta on tenim el gran tema.

I, fins i tot, l’FP, ben muntada, amb un grau, que pot tenir 2.000..., 2.000 hores 
aproximadament, tens un marge de, gairebé, moure per continguts 800, 900 hores. 
És a dir, la capacitat d’adaptació en aquest sistema va molt bé. 

Jo, bé, podríem discutir si és molt raonable que, a l’Estat espanyol, les qualifica-
cions professionals siguin reales decretos. Per concepte, entorn de la flexibilitat que 
ha de tenir el sistema. 
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Bé, dius: «Aquí hem de buscar...» Però jo crec que aquí tenim un gran àmbit de 
treball, una adequació. I superarem allò que sempre s’ha explicat, i que jo, que m’he 
dedicat professionalment al sistema i he treballat en el sistema, porto massa anys 
escoltant, que és: el model nostre, acaba generant un sistema de..., un sistema que 
té la forma d’un rellotge de sorra, ample per sota, estret al mig i ample per dalt, i 
anar cap als sistemes homologables a molts països europeus, que té una forma –si 
em permeten– de «barrilete», baixet, ample al mig i més estret a dalt. Per què? Per-
què la lògica no és ser un doctor o sé un..., la lògica és poder desenvolupar un bon 
trajecte professional.

Amb què ens estem trobant? I això els ho pot explicar millor el conseller 
d’Educació que no pas jo, però és una realitat. Ens trobem enginyers i enginye-
res que després volen fer un grau superior. No seria més l’ordre a la inversa? Si-
tuem-ho, és aquí on tenim... I aquí, la coordinació que ha de ser global, ha de ser 
global de tot. En el Consell Català de la Formació Professional hi ha representants 
també del Departament d’Agricultura –la directora general ha sabut dir el nom 
sencer, jo no m’arriscaré–, el Departament de Salut, el Departament d’Empresa, 
a part del Departament d’Educació i del Departament de Treball. És que o tenim 
aquesta visió..., els calaixos estancs no serveixen, i vostès ho saben perfectament, 
és una visió reduccionista. Costa, i costa també superar certes inèrcies, i en soc 
conscient, i soc conscient que serà difícil tot el tema de la integració, però ho te-
nim al cap i és en el que hem estat treballant aquests sis mesos, que per això vam 
convocar el Consell Català de Formació Professional després de sis mesos, per 
anar a un pla de treball concret, a presentar a tothom. Vaig dir: «No convoquem 
per convocar-lo». Vam convocar amb un pla de treball concret, amb una calenda-
rització concreta, amb passos a fer. Demanin-lo. Estic segur que tenen la capaci-
tat..., són diputats i diputades i tenen la capacitat d’aconseguir aquest servei, i, si 
no, ens ho demanen a nosaltres i els el farem arribar, o al senyor Mohedano, que 
és el president del Consell Català de Formació Professional, que és una persona 
que estic segur que els ho passarà. Aquest és l’element.

En matèria juvenil? Tornant al tema, què ens ha de permetre això? Ens ha de 
permetre un element que és clau, que és apoderar. Perquè, mirin, el repte del mer-
cat de treball és clau; el paper del treball en aquesta societat i com evolucionarà és 
complexa, però de quina manera el que fem és..., tenint al centre les persones, les 
apoderem? Doncs, amb una bona qualificació professional, amb una bona capaci-
tat de requalificar-se, entrant en aquells elements de les competències transversals, 
entrant en aquells elements que permetin allò que de vegades hem dit massa però 
no acabem de visualitzar en tots els àmbits: aprendre a aprendre, que és l’element 
clau. És això.

A partir d’aquí, sobre la reforma laboral..., ja coneixen la meva postura; l’he ex-
plicat absolutament i he fet allò..., els he demanat un exercici, perquè crec que és 
positiu i crec que ens en beneficiarem tots. Fem-ho.

Més elements. M’ha parlat dels adolescents i joves immigrants sols. Això li ho 
deixaré a la secretària Georgina, però sí que els faré una reflexió. Li vaig dir –i vaig 
veure que no ho va entendre– a la portaveu de la Comissió de Treball i Afers  Socials 
del seu grup polític en el Ple del Parlament. És que va dir..., les dades no són les 
reals, va sumar dades diferents al voltant d’elements diferents. Parlem de les dades i 
les tenim molt clares. Ara, el que tampoc podem obviar és que nosaltres no gestio-
nem centres tancats, que nosaltres donem i hem tingut la capacitat de donar respos-
ta; des que vaig agafar la responsabilitat de coordinar aquest departament, més de 
2.500 places residencials creades, amb tota la complexitat que significa. I seguirem 
fent-ho. La nostra obsessió és aquesta; ara, això no pot estar lligat a certes idees de 
limitar la llibertat, de veure... És que si hi hagués limitació de la llibertat no tin-
dríem la situació en aquest país, perquè com que no som espai de frontera. Vull 
dir, entenen la complexitat? Entenen la complexitat que no som una illa? Entenen la 
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complexitat que al febrer de l’any passat estaven dormint al carrer dos-cents menors 
a París? Entenen la situació a Suècia? Entenen la situació que pateix Andalusia o el 
País Basc? I el que ens pertocaria aquí és tots i totes ser un punt més responsables 
al voltant de com actuem, perquè ens hi juguem –i aquí sí que els ho dic de forma 
molt honesta– el model de societat, ens juguem com ho fem, amb situacions com-
plexes, amb una doble vulnerabilitat, que és fer un trajecte migratori molt complex 
i ser a la vegada menor d’edat. I ja deixaré que la secretària ho acabi d’explicar.

Gihadisme...? Bé –bé. El treball, el problema –i vostè ho ha situat, eh?, li ho agra-
eixo– no és cap element religiós. Al final la qüestió és fer un bon treball d’igualtat 
d’oportunitats. La millor política contra el racisme i contra la xenofòbia –i els hi dic, 
ara que tenen algunes temptacions– és igualtat d’oportunitats, és lluitar contra la des-
igualtat. Va per aquí l’element central. I ser curós.

I vostè també parlava de la condemna a la radicalització de grups joves. El repre-
sentant del jovent republicà li ha respost. Jo únicament els vull fer una reflexió i és 
una reflexió que els faig de forma molt honesta, eh?, i perquè la mesurem cadascú i 
l’entenguem. Nosaltres entenem que l’espai públic és un espai de tots i de totes, i que 
a l’espai públic, com que és un espai de tots i de totes, tothom ha de poder mostrar a 
l’àgora pública la seva ideologia i la seva visió.

Quan parlem de neutralitat en espais públics del que parlem és de la limitació 
a aquell dret bàsic que és la llibertat, la llibertat d’expressió, la llibertat a la dissi-
dència. I per això tenim molt clar que el que s’ha de fer és saber gestionar en l’espai 
públic aquesta necessitat que tots i totes es representin, i no a la inversa, limitar-ho, 
que entenc que és la seva proposta, i no la compartim –no la compartim. I en aquest 
sentit ho situem sempre. I el que no serveix és fer trampes al solitari: el que passa 
aquest cap de setmana a Catalunya no té res a veure amb el que passa a França, que 
no diem res, o el que fan els taxistes un mes abans, que tampoc diem res –bé, un 
mes abans, a l’estiu. Ah, quan són taxistes sí que poden aturar les xarxes! Ah, quan 
és per un pensament que jo no comparteixo, no! Ah, quan són els francesos, sí! Ah, 
quan és Jusapol que talla el trànsit el dia que es va debatre al Congreso l’equiparació 
salarial, això sí que es pot fer! Ja és l’extrem! 

Fem aquesta reflexió tots plegats. No banalitzem, perquè quan toquem elements 
de llibertat d’expressió acabem rebent tots. Perquè en un primer moment dius: «Rep 
el meu contrari, que és el que jo vull», però acabarem rebent tots. I aquest és el gran 
problema que estem tenint amb aquests elements i amb certes banalitzacions de cer-
tes situacions. I, com a mínim, comparteixo la reflexió, la compartim o no la com-
partim. Crec que és necessari.

És que vull intentar per veure una miqueta... Senyor Verdejo, hem parlat dels rep-
tes, hem parlat dels orientadors, hem parlat de les reformes laborals, hem parlat de la 
conferència, vostè m’ha posat d’exemple el Govern central i jo li dic: «Home, després 
de set mesos...», l’exemple no és el pla de xoc, eh? Jo li ho he dit, com que vinc d’a-
quest àmbit soc molt simplista. Article 42 i la ponderació de convenis, ja està, no de-
mano res més. Amb això fem una barbaritat, fem una barbaritat per la situació laboral 
dels joves tan bèstia, i estic segur que vostè ho comparteix.

I al senyor Gibert, que ens coneixem fa temps, sap..., i ho comparteix. I també 
sap que el dia que ho faci el Govern de l’Estat ho reconeixeré i ho diré públicament, 
i estarà molt bé. Però fem-ho –però, fem-ho–, i llavors tirarem.

I després també fem, donem exemples, no convertim les polítiques actives d’ocu-
pació en parèntesis. Oi que continuaran? Doncs, ajudem-nos. Ho han dit –esperem–, 
aquest dijous ho veurem a la conferència sectorial i veurem aquests tres mil orien-
tadors com es reparteixen, que no passi el que va passar amb el decret dels menors.

Sobre el compliment del pla d’acció, deixaré a la senyora Pujol que li respongui, 
i sobre el pressupost del departament, hem fet la feina, estem treballant i quan es 
presenti el pressupost global de la Generalitat coneixeran el pressupost del departa-
ment. Prego que m’entenguin, no els donaré aquesta primícia, d’acord?
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Al senyor Ferro, com a societat no hem fallat, han fallat les institucions. Podríem 
entrar en un debat molt filosòfic, eh? L’hi explico: jo vinc..., m’agrada l’heterodòxia, 
no m’agrada l’ortodòxia, i m’agrada molt l’heterodòxia marxista, més que l’ortodòxia 
marxista, en la qual no em trobo còmode. Llavors, m’haig de sentir corresponsable 
–i crec que tots som corresponsables–, perquè, si no, no tenim capacitat de canviar 
les coses, de transformar-les; perquè, si no, sembla que vinguin d’una superestructu-
ra a parlar d’ortodòxia i heterodòxia, amb aquesta idea de superestructura que tu no 
tens capacitat de... No, aquí som corresponsables. 

Les institucions representen els ciutadans i és en aquest sentit, i crec que ens hem 
de sentir tots corresponsables d’aquesta situació. I no li discutiré que hem fallat les 
institucions, però oi que en una societat democràtica les institucions representen els 
ciutadans que els han escollit? No ho dubtem. A vostès el màxim respecte, i el màxim 
respecte a vostès i el màxim màxim respecte als ciutadans i les ciutadanes que ens 
han escollit com els seus representants. És en aquest sentit que em referia que hem 
fallat com a societat i a qui li hem de donar... És aquest debat de la corresponsabilitat, 
que crec que és molt interessant. 

A partir d’aquí, hi estic d’acord, no hem de pensar en màrqueting. De vegades hi 
ha polítiques que varien dos graus un transatlàntic, que fa que acabi en un altre punt, 
i això no ho podràs explicar, però són necessàries. I si, ideològicament, penses que 
són necessàries les has de fer, has de situar això. 

I tant que hem tingut impactes. L’impacte de la crisi i de les retallades en l’àmbit 
de la inversió pública és que està claríssim, i impacte en l’eix central, que és en la 
igualtat d’oportunitats. I això s’ha donat en l’àmbit de l’educació, s’ha donat en l’àm-
bit de la salut, s’ha donat en l’àmbit dels serveis socials, i tant, i una gran part del 
nostre exercici és donar-li la volta ara mateix, amb les limitacions que tens, perquè 
jo soc un gran defensor de tenir les màximes sobiranies i de mantenir-les.

I, és clar, aquí tenim algunes limitacions, perquè si no ho fem, depenent de qui-
na manera, el que ens trauran és la sobirania econòmica. Això li va passar a l’alcal-
dessa de Madrid amb el ministre Montoro, que va fer: «Ah, et trec aquesta capaci-
tat d’incidència política en un element clau, que és el pressupostari», perquè al final 
les polítiques –i jo hi estic d’acord– s’entenen des d’un punt de vista pressupostari. 
I amb això has de gestionar una realitat complexa, i tant! 

I, a part, és que és un element clau, és que és la igualtat d’oportunitats; és que el 
punt de partida no signifiqui el punt d’origen; és, a una societat diversa, donar-hi res-
posta. A partir d’aquí, i tant que n’hem tingut. I el que hem de fer és donar-li la volta 
i aquí, i crec que en aquests últims anys, s’ha visualitzat amb la importància que ha 
tingut el Departament d’Educació i s’anirà visualitzant, perquè l’aposta va per aquí.

A partir d’aquí, estudis universitaris. Té raó. Aquí podríem discutir alguns ele-
ments i són elements complexos, eh?, que fins i tot internament han quedat..., de qui-
na manera assegurem que tothom té dret a l’accés a la universitat, i una gestió d’uns 
recursos limitats, de quina manera utilitzem aquests recursos, perquè tothom tingui 
accés a això. Podem dir: hi ha gent que pensa que és el 30 per cent de les taxes. Hi 
ha gent que pensa que no és el 30 per cent de les taxes, sinó que el que s’hauria de 
fer és una discriminació segons el punt de sortida. No hi entraré, perquè no és el 
meu àmbit d’especialitat, però jo crec que és aquí on està... Ara, la qüestió és que 
tothom que vulgui no estigui condicionat pel seu punt d’origen, i aquí és on hem 
de trobar... I crec que aquí al Parlament hem fet molts exercicis d’acords a l’entorn 
d’aquests elements, i de passes endavant, i exercicis que s’han visualitzat, parcials, 
tots volem més i està claríssim que tenim...

Però aquí la qüestió va també lligada a això. No tota la resposta ha de ser amb 
la formació universitària i aquí el que hem de prestigiar molt és... Jo em trobo molts 
sectors empresarials que em diuen: «És que necessito gent d’FP», i jo els dic: «És 
que hi estem d’acord», i hem de buscar aquesta solució. Ara, tots partim de..., estic 
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segur que el teu fill o la teva filla et diu que vol fer FP i..., perquè tots partim d’una 
visió social molt concreta, i això ho hem de superar.

Li he fet la resposta sobre emplaçar els socis a la reforma de derogació, i he fet 
un joc, si em permet la trampeta, i a partir d’aquí sí que l’hi situo; hi han dobles i tri-
ples vulnerabilitats, vostè les ha situat: la vinculada a gènere, la vinculada a origen, 
la vinculada... Jo crec que aquí, en l’àmbit de la immigració, hi ha tres elements, i en 
l’àmbit dels joves amb els immigrants és central situar-ho. Hi ha tres elements que 
hem d’abordar com a país i com a societat. De quina manera treballem la diversitat 
des del punt de vista social, d’origen social; la diversitat ètnica –som un país que no 
està acostumat a la diversitat ètnica– i la diversitat religiosa, que també és un altre 
tema. Són els tres elements que ens poden explicar... I aquí crec que tenim grans 
possibilitats de fer coses molt concretes en l’àmbit juvenil que ajudi a tot el treball 
que s’ha de fer en societat, i en això estem i hi estarem.

Món rural. Un país sense equilibri territorial no té cap sentit. El senyor Ver-
dejo, quan parlava de l’àrea metropolitana i de l’ampliació, jo anava a discutir-li: 
«Home, és importantíssim, l’àrea metropolitana té un gran pes, però pensem en 
l’equilibri territorial.» És que si no tenim equilibri territorial..., i aquí has de te-
nir en compte altres elements, el de la dispersió..., has de tenir en compte molts 
aspectes. Crec que és una de les grans assignatures i estic d’acord que o tenim 
una visió molt transversal o no hi donarem resposta, perquè és teixit productiu, 
però en un petit poble la desaparició de l’ofici del forner és un drama. Això ge-
nera..., és aquí on també... I aquí estem parlant amb les escoles d’oficis també per 
veure de quina manera mantenim aquests oficis que acaben sent vertebradors en 
l’àmbit rural.

Polítiques de gènere..., li ho deixo a la secretària, perquè, si no, no els deixaré 
parlar de res i no vull ser acaparador. 

Als representants del Grup Republicà, a la Rut i al Pau, bé, a la senyora Ribas i 
al senyor Morales –disculpeu per la confiança– han situat –i crec que s’han explicat 
molt bé– tant el Pau, el tema de la radicalitat, com vostè ha situat –i crec que li he 
donat resposta– tots els reptes que ens situaven en l’àmbit del treball. I he sigut una 
miqueta vehement, eh? Disculpeu, però m’animo amb aquests temes i soc vehement. 
La idea és aquesta.

I al senyor David Martínez, hem parlat d’FP dual, hem parlat de flexibilitat, hem 
parlat del paper, de les competències transversals... M’ha fet una pregunta molt con-
creta a l’entorn del clúster d’automoció. Jo ho he situat, la visió és més àmplia, la 
visió són també els agents socials, els agents sindicals, els patronals. És en aquet 
sentit, el clúster té un paper en el consorci i ara mateix el que estem és acabant de 
desllorigar un tema que històricament no ha estat desllorigat i en tenim unes ganes 
brutals, amb una triple perspectiva; una, d’integral, de donar resposta a tot: FP re-
glada, FP contínua i FP per a aturats.

Un altre element, una governança on també hi siguin els agents socials i els 
agents econòmics, i ara mateix, per via del consorci no podem donar la resposta, i 
aquí és on farem la resposta pròpia del SOC. I tirar endavant, podem tenir un gran 
model i és la nostra voluntat.

I del consell nacional, que heu sigut molt concrets i heu fet molt més cas al presi-
dent de la comissió que no pas jo, que ens demanava brevetat, sí que, mira, crec que 
agafo dos elements que crec que us poden interessar. Un, us agafo el guant de la 
reflexió entorn de les pràctiques assalariades i de les beques remunerades, i de com 
situar-ho. Segurament, haig d’acabar-ho de parlar per veure com ho situem, però jo 
crec que un bon àmbit –i és un àmbit on podem tenir convidats especials per temes 
molt concrets, però que també ens doni una capacitat d’incidència–, però això ho 
haig de parlar també amb els altres membres, crec que pot ser en el Consell de Re-
lacions Laborals, perquè permetrà també una visió molt més global. Agafem aquest 
guant, fem aquesta anàlisi i tenim una perspectiva molt més concreta.



DSPC-C 138
11 de desembre de 2018

Sessió 4 de la CPJ  52

A partir d’aquí, heu parlat de l’educació en la participació. Us vull explicar un 
petit projecte, un projecte que no expliquem molt, però que a nosaltres ens agrada 
molt i que no és ni d’aquesta secretaria ni d’aquestes direccions generals, però per-
què veieu la visió integral que tenim en aquest àmbit. Ho vaig a veure, perquè he 
demanat una dada concreta i me l’acaben d’enviar, perquè no me’n recordava de me-
mòria, i així deixo estar...

Mireu, hem estat treballant des de la Direcció General d’Economia Social i 
Cooperatives i Tercer Sector, d’acord?, s’ha fet tot un treball..., sabeu que és una de 
les nostres prioritats l’enfortiment i l’ampliació de l’economia social i cooperativa, 
i hem treballat un tipus de projectes a partir dels ateneus cooperatius, que són la 
creació de cooperatives d’alumnes, en aquest sentit d’aquest apunt de l’educació en 
la participació de l’apoderament, etcètera, en centres d’ensenyament. I ara mateix 
tenim constituïdes més de cent cooperatives d’alumnes. Això és més de cinc-cents 
alumnes participant en aquestes cooperatives. Us passarem més informació con-
creta, però és un exemple..., cinc mil –m’estan corregint, m’he deixat un zero–, 
cinc mil.

Jo crec que és un exemple d’això que ens demanàveu, de dir: «Feu una passa més 
endavant». Aquest element del treball a l’entorn de cooperatives d’alumnes dintre de 
les escoles, que permetin aquest element de l’educació en la participació, de l’educa-
ció en l’apoderament és un bon exemple.

I hi estem d’acord, tenim reptes, i seguim tenint reptes, però volia donar aquesta 
pinzellada que no és d’aquest àmbit, però que dona aquesta visió de transversalitat.

I si volen acabar de completar les respostes..., secretària i directora. (El presi-
dent riu.)

El president

No vull caure ara en una injustícia, però sí que en la mesura del possible ce-
nyim-nos a la qüestió material, que és veritat que vostè ho ha fet, senyor conseller, 
però des del punt de vista temporal, si podem ser breus seria d’agrair.

Hi ha hagut alguna baixa d’algun diputat, que a més m’ha demanat precisament 
que em disculpés amb vostès, perquè ha hagut de marxar, el senyor Lucas Ferro. 

Endavant, tenen la paraula, primer, la secretària i després la directora general. 
Endavant, senyora Oliva.

La secretària d’Infància, Adolescència i Joventut

Disculpeu, és el cansament, que m’entrava ja el riure. No, no és per injustícia, és 
per una qüestió física ja. (L’oradora riu.) En tot cas, seré breu.

Moltes de les coses ja les ha dit el conseller. Està bé que parlem, Grup de Ciu-
tadans, del Big Data i del Data Science, però quan faig aquests tours pel territori i 
parlo amb els alcaldes, el que volen són manobres, són lampistes, són botiguers, són 
forners, i per tant també crec que tenim un repte no només en parlar dels 3.0, 4.0 i 
aquestes coses, sinó també de veure quins són els nínxols ocupacionals d’aquest país 
i on podem també inserir el jovent d’aquest país.

I, precisament, vinculat amb un dels temes que vostè ha aportat a aquest Comis-
sió de Joventut, tenia l’esperança, quan ha pronunciat la paraula MENA, que nosal-
tres acostumem a parlar de joves migrats sols, que em diria que són una oportunitat 
per aquest país, perquè podran ocupar aquests nínxols ocupacionals que ningú vol 
treballar, per exemple, a les càrniques de Girona, i m’hi ha barrejat el tema de l’is-
lamisme. En tot cas... (veus de fons), –sí, ja ho parlarem.

Sí que li volia matisar unes dades que ha dit la seva portaveu –i vostè ho ha dit 
un altre cop ara– que s’havien perdut mil nens. Nosaltres no n’hem perdut cap de 
nen; en tot cas, es tracta de que sapiguem que –no sé si ho sabien, però– la gent es fa 
gran. Llavors, els nanos quan arriben tenen quinze, setze, disset anys, i al cap d’un 
temps fan divuit anys, i alguns continuen amb el sistema de protecció i d’altres no 
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hi continuen. I ara també li respondré la pregunta de què passa més enllà dels divuit 
anys i el repte que tenim, no?

Per tant, en el moment que se li va fer la pregunta al conseller, el conseller va 
respondre, i jo he rellegit el diari de sessions, i en tot cas li porto les dades, perquè 
abans algú deia: «Siguem solvents», doncs tota la solvència del món, la hi porto.

Miri, el 2017 van arribar... –ho dic perquè s’ho apunti i li ho traslladi a la seva 
portaveu, a la Noemí, si us plau, eh?–, el 2017 van arribar 1.489 menors estrangers. 
Amb data 10 de desembre –és ahir, el 10 de desembre era ahir–, han arribat a Cata-
lunya 3.508 en tot l’any. És a dir, arriben al llarg del 2017, 1.500 gairebé, i a data de 
10 de desembre ja en portem 3.500. Avui en el sistema de protecció en tenim acollits 
3.389 –3.389. Ara vostè em dirà: «Oh, però en tenim acollits més dels que han arri-
bat?» Sí, perquè alguns encara són, diguem-ne, dels que van venir l’any passat o el 
2016. I sé que acabaran fent les càbales i, per tant, també li volia aportar unes altres 
xifres, perquè entre el juny i el novembre d’aquest any, del 2018, han arribat 2.419 
nois. Per tant, és evident que si ara vostè els suma amb els 1.521 que havia dit la se-
nyora Noemí, serien 3.900 i em dirà: «On estan aquests, si ara vostè m’està dient que 
en tenim 3.500?» Ho dic perquè les dades hi són. Potser no estan actualitzades al 
web i, en tot cas, és una altra de les consideracions de què en prenem nota i intenta-
rem tenir les dades actualitzades públicament, però no siguin irresponsables i diguin 
que aquest Govern de la Generalitat no sap quants menors té al càrrec, perquè gaire-
bé els podríem comptar amb la nostra mà, perquè els veiem i hi parlem, parlem amb 
els professionals. Sabem de primera mà quines són les dificultats que tenen aquests 
professionals. També sabem de primera mà quines són les dificultats que tenen els 
ens locals a l’hora també de fer una intervenció amb aquests nois.

Jo sí que els volia dir que en el marc de la Comissió de Joventut, i fent referèn-
cia als menors estrangers –i ho deixaré aquí–, tenim un repte i l’estem treballant en 
el marc de l’Estratègia catalana d’acollida i inclusió social, que és com..., la Xarxa 
d’Emancipació Juvenil d’aquest país també la fem inclusiva per a aquests menors. 
Crec que ho he dit a l’inici de la meva intervenció: els menors estrangers ho són, en 
el sentit que són menors de divuit anys, però en canvi tenen unes necessitats d’eman-
cipació, de formació, d’inserció laboral molt més properes al jovent i, per tant, com 
la xarxa d’emancipació, i tots els serveis que té l’agència catalana i la direcció gene-
ral els posem al servei d’aquests nois. És un repte que l’estem dissenyant i que segu-
rament a partir de l’any que ve el podrem aplicar.

Respecte al tema de salut mental, crec que el conseller en la seva intervenció 
ja..., ho ha esmentat el consell, ho ha esmentat el representant dels comuns, crec 
que vostès també. Ja ho ha desgranat. Sí que m’agradaria posar èmfasi en una no-
vetat que també hem explicat, que és tot el tema de les habilitats per a la vida i tot 
l’acompanyament en l’educació emocional. Jo crec que quan parlem de la codecisió, 
de la coparticipació, potser també hauríem de parlar amb els mateixos joves de per 
què creuen que hi ha aquests índexs malauradament de suïcidi. I un dels factors que 
segurament ens diran és l’aïllament, la solitud, els desajustaments emocionals. Per 
tant, jo crec que aquesta és una molt bona iniciativa en el cas de Joventut.

I en el tema de les habilitats per a la vida ho enllaço amb la intervenció que ha 
fet el representant de Junts per Catalunya. Crec que també va més enllà a l’hora de 
poder encarar un procés de recerca de feina o de reajustament, diguem-ne, de la teva 
formació.

Violència masclista. Bé, hem fet bastantes coses, entre elles hem creat unes co-
missions que ens han permès introduir la perspectiva de joventut dins de la Llei de 
promoció d’igualtat entre homes i dones i, alhora, estem treballant també per intro-
duir la perspectiva de gènere en tots i cadascun dels dissenys de les nostres políti-
ques. Així es comença.

Tot i així, també en el Protocol marc per a la intervenció coordinada contra la 
violència masclista de Catalunya, que és un protocol que lidera Presidència, a través 
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de l’Institut Català de les Dones, nosaltres hi tenim un capítol, hem aconseguit posar 
un capítol específic sobre la violència en adolescents. Hem creat un document que 
especifica quins són els estàndards que han de tenir els professionals quan treballen 
en el tema de la violència masclista en adolescents. 

Els voldria anunciar o explicar que també estem treballant conjuntament amb la 
Direcció General d’Infància, però també amb la Direcció General de Famílies, un 
decret per poder cobrir jurídicament la intervenció professional amb adolescents pel 
que fa a la violència masclista, i m’explico. Si una noia de disset anys pateix violèn-
cia masclista no pot entrar en segons quins recursos residencials, perquè són a par-
tir dels divuit anys; si una noia vol explicar una història sobre la violència masclista 
i no té l’edat suficient i no compta amb el consentiment paternal, possiblement al 
professional l’estem posant en una situació d’indefensió jurídica i, per tant, doncs, 
aquest decret ens ajudarà a tenir eines, no?

I a mi també m’agradaria lligar-ho a un dels temes que també aquestes setmanes 
ha sortit, que són els serveis d’intervenció, d’acompanyament, d’assessorament en 
temes d’abusos sexuals, no només quan ets menor d’edat, i per tant també adolescent 
o jove, sinó fins i tot quan has estat adult. Quan ets adult i aquest abús l’has tingut 
quan eres menor d’edat, també t’hi pots referir.

Per tant, he intentat treure algunes pinzellades per no allargar-me i fer cas a la 
presidència d’aquesta comissió. Deixeu-me també dir una cosa: en totes i cadascu-
na de les accions en matèria de violència masclista, hem introduït també la pers-
pectiva LGTBI, perquè creiem que també avui no se n’ha parlat aquí i el tema del 
bullying –que en tot cas un representant del PSC sí que l’ha tret– té molt a veure 
també amb la teva condició sexual, la teva orientació de gènere.

I enllaço amb el tema del bullying. Bé, jo crec que és una cosa bona, possible-
ment l’hem de promocionar més: a les escoles públiques d’aquest país, el dia que va 
començar l’escola hi havia un pòster que deia que una situació de maltractament, 
molt referit al bullying escolar, podries fer referència i podies trucar al 112 116, 
que és el telèfon de la Infància Respon. Fins ara només era pel maltractament quan 
eren els teus progenitors, l’hem obert. I això és una proposta de la Comissió contra 
el Maltractament Infantil, una comissió que neix, justament, del Parlament. I, per 
tant, jo crec que ens hem de felicitar.

En la línia aquesta, tenim moltes altres propostes que, segurament, en una altra 
compareixença, les explicaré.

Taxes universitàries, ho ha dit. Això, plan de choque, en la línia del que ha co-
mentat el conseller, també dir que s’ha acceptat una esmena, que l’ha aportat Cata-
lunya, en aquest cas, com a comunitat autònoma –de fet, vam ser la única part del 
territori que la va aportar–, per poder facilitar la inscripció de tots els joves en les 
ofertes i en els programes d’inserció laboral, encara que no tinguessin el DNI. Jo 
crec que aquesta és una bona notícia, que des del Govern sortís aquesta proposta 
i que en el plan de choque s’incorporés, i, per tant, doncs, en aquestes de treball, 
ens hi trobaran. Perquè, precisament, entenent que els joves migrats són una opor-
tunitat, havíem de facilitar també la seva inserció, i el fet de que no disposessin de 
DNI doncs era... (veus de fons), de NIE –disculpeu–, de NIE –ja estic barrejant les 
coses–, doncs era un hàndicap, no?

Una cosa molt... Pel representant de Junts per Catalunya. El tema de la mobilitat 
el portem, el tractem i prenem també el guant per treballar-lo amb la Comissió In-
terdepartamental de Joventut, on, per exemple, doncs, entre altres departaments, hi 
ha Territori, que és part, no?, de, diguem-ne, de l’agent de govern implicat en aques-
ta qüestió.

I acabo. Una cosa. Respecte al consell nacional, ha comentat el conseller que 
us agafava el guant. Jo crec que també hem de fer una reflexió i la volem fer una 
correflexió, en aquest cas, per veure... Perquè heu dit, no?: «La participació del jo-
vent és residual.» En canvi, l’altre dia, que vaig tenir el goig de poder participar en 
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el Fòrum de Joventut, que es feia a Lleida, els índexs de mobilització política del 
jovent, especialment després del 15-M, estan més alts que mai, i van a l’alça, no? 
I, per tant, doncs hem de fer una correflexió d’on hi ha aquesta participació. On? 
En quines vies? Per quins canals s’estan expressant aquestes motivacions i aquestes 
necessitats del jovent? Segurament no són a les vies tradicionals, institucionals, no? 
I, per tant, doncs, anem-los a cercar també per poder-los fer participatius d’aquest 
procés participatiu, valgui la redundància.

I acabo.
(David Bertran Román demana per parlar.)

El president

Sí, senyor diputat, per què em demana la paraula?

David Bertran Román

Sí, president. Per contradiccions respecte al que ha dit la secretària respecte a les 
meves paraules.

El president

Endavant, té un minut.

David Bertran Román

Volia clarificar que jo no he relacionat el tema MENAs amb el radicalisme i el 
gihadisme. O sigui, em sembla molt desafortunat, per part seva, insinuar que jo he 
dit això. Espero que sigui, bé, per un malentès. Però si jo he dit que nosaltres pen-
sem que han de tenir igualtat d’oportunitats per a desenvolupar-se vitalment. Des-
prés, quan he parlat de radicalisme, he parlat de diversos tipus de radicalisme. He 
dit que, concretament, s’havia de destriar l’aspecte religiós i cultural d’aquest tipus 
de coses. O sigui, em sembla molt desafortunat i, bé, esperaria que, si és que hi ha 
hagut un malentès, doncs el corregissin.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. La senyora Pujol, la directora general, és el torn de pa-
raula seu, llevat que hagi de dir alguna cosa la secretària... No sé si la secretària vol 
afegir alguna cosa? (Veus de fons.) Doncs, endavant, senyora Pujol.

La directora general de Joventut

Bé, gràcies. Si em permet, president, li cediré la paraula al company, director de 
l’Agència Catalana de Joventut, per dos temes molt concrets i després jo faré refe-
rència als altres, de manera molt breu, de veritat.

Gràcies.

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

No, no faré abús del micròfon, perquè, bé... Sí, la Llei de creació de l’Agència 
Catalana de Joventut diu que, al llarg de la legislatura, s’ha de comparèixer una ve-
gada, per tant, ja quedarem amb el president, però allà, si la legislatura, doncs, dura, 
ja tindrem ocasió de fer-ho.

Només dos coses. De fet, al repartir-nos així les contestes, m’havia tocat parlar 
d’habitatge i de salut mental. I, diguem, liquidar-ho en tres minuts per tema, doncs, 
és una mica agosarat. 

Però començaré pel tema de la intervenció del diputat del PSC sobre el Carnet 
Jove. No pateixis, les dades del Carnet Jove són nostres, són de la Generalitat de Ca-
talunya, estan dipositades en el CTTI, i vetllem, cada cop que fem reunions amb l’en-
titat financera en qüestió, doncs vetllem per defensar aquest espai. El Carnet Jove té 
trenta-dos anys d’història, 553.000 titulars, és un cas d’èxit. I la relació amb l’entitat fi-
nancera, estic d’acord que pot ser discutible, però el del 2016 va ser un concurs públic, 
que, abans de que arribéssim nosaltres, va guanyar aquesta entitat financera, és per 
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deu anys, s’acaba el 2026, no? I també ho dic perquè se sàpiga: l’aportació de l’entitat 
financera són 550.000 euros anuals; el pagament de tots els plàstics i de la campanya 
publicitària, que puja, més o menys, un milió d’euros anuals, doncs que, això, en deu 
anys, són 10 milions d’euros que ja et dic jo que en les polítiques de joventut 10 mi-
lions d’euros són moltíssims..., moltíssims diners.

Sobre el tema de l’habitatge jove i la salut mental. Ho posaré en el mateix vagó, 
en el sentit de que quan, amb el conseller Chakir érem joves i veníem aquí, una de 
les nostres grans demandes –sempre ho diem–: volem polítiques de joventut que 
siguin transversals, que tinguin transversalitat i integralitat. I avui..., de fa quinze 
anys a avui, tot el que hem parlat és de transversalitat i d’integralitat de les políti-
ques de joventut. I amb aquesta transversalitat jo penso que una de les coses que 
tenim bastant guanyades és el paper de lideratge de la transversalitat de les polí-
tiques de joventut, que té la Comissió Interdepartamental de Joventut, on hi estan 
compromesos tots els departaments del Govern de la Generalitat.

En aquesta comissió interdepartamental, també té una pota, que és el..., va lligat 
a una pota del Pla nacional de la joventut, que és el pla de govern, que és on recullen 
totes les iniciatives que afecten els joves, que fa el Govern de la Generalitat.

Això ho dic perquè, si sumeu el pressupost de la direcció general i el de l’Agèn-
cia Catalana de Joventut, són 33 milions d’euros. I en canvi, el pla de govern de la 
Generalitat de Catalunya són més de cinc-centes accions i gairebé 300 milions d’eu-
ros. I el que hem de fer és una bona coordinació i un bon lideratge i fer de lobby, 
diguem-ne, als àmbits juvenils, perquè això funcioni.

Això..., a més a més –i hi afegeixo una informació–, a partir del 2019..., fins 
ara tota aquesta coordinació la fem, més o menys, amb els departaments, tras-
passant-nos papers i excels; i, des d’aquest..., ja tenim a punt una aplicació infor-
màtica, que, de fet, li falta el nom, però ja n’estem fent el testatge, on tots els de-
partaments posaran totes aquestes polítiques de joventut, des de l’any que ve. De 
manera que d’aquí uns anys podrem tenir una visió fàcil, de saber, doncs, com han 
anat les polítiques de salut, les d’habitatge, les..., diguéssim, tindrem un coneixe-
ment molt més gran.

Això ho poso perquè, evidentment, tant la salut mental com l’habitatge jove, 
doncs, no només ho podem liderar i fer nosaltres, sinó que ho hem de fer en el 
marc aquest, doncs, del treball interdepartamental.

Amb el tema de l’habitatge. Hi ha dos tipus de feina, dos tipus de polítiques, que 
és la de l’oferta i la de la demanda, no? I aquí faig una miqueta de recorregut. No-
saltres, a Joventut, vam..., va fer les borses d’habitatge; les borses d’habitatge van 
acabar a l’Agència Catalana de l’Habitatge. Les ajudes de lloguer, que, després de la 
crisi, són universals. I una cosa que no sé qui comentava, no?, que són bastant per 
a unes rendes baixes, però no les més baixes, que aquestes hi accedeixen per via de 
vulnerabilitat, no?, i no n’hi han de joves.

I nosaltres, des de la XNEJ, mantenim el servei d’assessorament online, tant 
als joves, com als tècnics de joventut dels municipis. I això..., fa un any, en aquesta 
situació, vam fer una feina, que jo vull destacar, que és per anar a atacar no no-
més l’ajuda a la demanda, sinó l’ajuda a l’oferta, que l’hem fet conjuntament amb 
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que és tot el tema de les alternati-
ves d’accés i tinença d’habitatges, que és..., home, que serien la cessió d’ús, el dret 
de superfície, la copropietat, la masoveria, el cohousing, totes aquestes coses que 
pensem que poden ajudar a la banda de que hi hagi més oferta.

Ens vam partir una miqueta la feina amb el consell nacional; nosaltres fèiem 
l’assessorament als tècnics de joventut, no?, i l’hem fet al llarg d’aquest any i el con-
tinuarem fent, i el consell nacional feia, doncs, formacions als joves. Si us interes-
sa, jo, un dels documents més interessants que hi ha sobre l’habitatge juvenil és la 
guia que, doncs, acaba de publicar el consell nacional sobre accés... De fet, jo trec, 
diguéssim, les dades que volia dir per no allargar-me, són d’aquesta guia, que, si la 
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voleu consultar, és molt recomanable, i em sembla que la setmana que ve hi ha un 
taller a Girona, justament per donar-la a conèixer.

Sobre el tema de salut mental. La intervenció que ha fet el conseller penso que 
ha sigut molt explícita de totes les coses que estem fent dins de l’àmbit de joventut 
en aquests moments. Les podríem tornar a relacionar des del que és, exactament, la 
nostra pròpia activitat, ho volem centrar molt en la salut emocional i en les habilitats 
per a la vida, com a elements de prevenció, i això també, justament, ho estem tre-
ballant amb aquest equip que l’ha editat. En els 640 plans locals de joventut que hi 
han a Catalunya, la majoria tenen elements, o gairebé tots, els demanem que tinguin 
doncs aquests elements. 

I no m’hi allargaré. En la propera comissió... –i això ja ho havíem parlat, però 
ho podem dir avui–, en la propera Comissió Interdepartamental de Joventut, tant el 
tema de salut mental, com el tema de l’habitatge, i un tema que no ha sortit, però que 
també l’afegim, bé, ha sortit poc, que és de mobilitat dels joves, volem que siguin, 
amb aquests tres departaments, doncs temes a considerar prioritàriament.

Moltes gràcies, directora.

La directora general de Joventut

Molt bé. Jo de manera molt breu, eh? Comentàveu el tema del pla del retorn, en 
quin estat està. I, bé, s’ha de dir que s’havia d’iniciar este any 2018, i, a causa del 155, 
se va paralitzar. I, per tant, ara mateix, ho tenim aturat, en previsions de tornar a re-
emprendre tot lo treball interdepartamental que estàvem fent amb Exteriors i algun 
altre departament, que ara així, de memòria, no recordo.

Pel que fa al bullying, la secretària n’ha fet algun esment, però nosaltres fem for-
mació a entitats de lleure en este aspecte concret i tallers específics en alguns insti-
tuts del nostre país i també en equipaments juvenils per prevenció del bullying, així 
com infografies, que compartim a les xarxes socials de joventut, i informació que 
tenim molt detallada a jove.cat, una web on hi tenim 35.000 usuaris cada mes.

I també el company del PSC comentava el tema del Pla d’acció territorial de 
Joventut 2017-2020. No sé en quin sentit ho encaraves, però el 2016 es van fer un 
munt de taules comarcals i de demarcació, on s’estaven construint molts aspectes, 
quant a les polítiques dels propers anys, del 2017-2020, amb actuacions coordi-
nades en totes les institucions i tècnics de joventut i també polítics, per tal de fer 
actuacions territorials coordinades en totes les matèries que toquem, de manera 
interdepartamental i interdisciplinar. 

I, de fet, quan deies que alguns no havíeu tingut veu, és per remarcar que, al nos-
tre país, tenim 680 plans locals de joventut, aprovats en ple municipal i, per tant, bé, 
crec que és una dada rellevant. 

Pel que fa a l’accés a la cultura, a banda dels descomptes del Carnet Jove –ara no 
recordo qui ha fet la pregunta, ho sento–, a banda dels descomptes del Carnet Jove, 
també col·laborem activament com a Joventut, com a Direcció General de Joventut, 
amb un programa del Departament de Cultura, que és Escena 25, on los joves entre 
divuit i vint-i-cinc anys poden tindre descomptes i preus molt més econòmics a sa-
les de concerts i més de cent teatres del nostre país. I, per tant, bé, s’estan fent coses 
en lo tema cultural.

Pel que fa a l’educació en el lleure, preguntàveu com estava la participació dels in-
fants que estan en risc o en situació ja d’exclusió. I només esmentar dues xifres, que a 
través de la Q4 de la COSPE, hi hem destinat 600.000 euros, quant a beques per estos 
infants. I a través, directament, de «L’estiu és teu!», per tal d’unificar la participació 
d’estos infants, que dèiem, en risc o en situació d’exclusió, 550.000 euros. I això fa un 
total d’1.150.000 euros.

I també, de manera molt breu, també preguntàveu en quin moment estava el 
desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. I és que, actualment, 
ara mateix, tenim quaranta-una oficines joves arreu del país, que això representa 
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que un 96 per cent dels joves de Catalunya ja tenen una Oficina Jove de referència 
a la seua comarca. I, per explicar los últims tres anys de desplegament, al 2016, es 
va obrir l’Oficina Jove de la Ribera d’Ebre i també del Vallès Occidental amb dos 
seus, una a Sabadell i l’altra a Terrassa. El 2017, la Vall d’Aran; 2018, Baix Llo-
bregat, i ara ja s’estan posant en funcionament Solsonès i Moianès. I, per tant, mos 
quedarà només una oficina jove per obrir al nostre país, que serà la del Segrià. És 
un dels reptes que tenim en els propers anys.

I, amb això, crec que ho hem respost gairebé tot. Gràcies per la vostra atenció, 
que crec que ha sigut una comissió bastant llarga. 

Moltes gràcies.

El president

Bé, gràcies a tots els compareixents. Jo crec que ha estat una comissió prou llar-
ga, substanciosa, prolixa i amb molts temes que s’han tractat. No sé si algú s’atre-
veix a demanar la paraula (rialles), però jo crec que... (Veus de fons.) Jo ho ofereixo, 
senyor Gibert, si algú vol fer algun aclariment, algun comentari sobre el que s’ha 
dit, òbviament, està obert el torn als grups parlamentaris.

El senyor Verdejo? Doncs, endavant, té la paraula, senyor Verdejo.

Ferran Verdejo Vicente

Gràcies, senyor president, molt breument. Primer una cosa, no s’ha tocat res ni 
s’ha fet cap esment a la T-Cultura que ha estat aprovada pel Parlament, a proposta 
del Partit dels Socialistes de Catalunya. Quan s’ha parlat de cultura, crec que no se 
n’ha fet cap esment.

I també dir a l’honorable conseller que veig que està preocupat per l’infrafinan-
çament per temes de polítiques juvenil. Recordar-li que tenen l’oportunitat d’apro-
var uns pressupostos en els quals s’afegeix una partida de 1.200 milions d’euros per 
Catalunya que podrien servir per fer polítiques juvenils.

Moltes gràcies. (Pol Gibert Horcas demana per parlar.)

El president

El senyor Gibert. Senyor diputat, té la paraula.

Pol Gibert Horcas

Breument, i perquè no voldria acabar la comissió sense dir que felicito l’equip de 
la conselleria per fer l’Enquesta del 2017, que l’hem demanat moltes vegades, que 
és una eina molt útil i que la tenim a disposició des de fa poc per poder treballar.

El president

Algun altre grup vol fer algun aclariment, algun comentari? (Pausa.) No? 
Bé, doncs, òbviament, llavors el senyor conseller té la paraula de nou. Senyor 

conseller, endavant.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Com que he sigut diputat, me’n recordo, que l’avantatge dels consellers i de les 
conselleres és que acaben tancant aquests temes (el conseller riu), com a mínim 
en compareixença, en Ple, no.

De forma molt breu. Una, treballem de forma conjunta, estem oberts. Més enllà 
de moltes discrepàncies, treballem de forma conjunta, d’acord? I sí que volia acabar 
amb aquest missatge. 

Agrair el reconeixement, perquè, a part, és una enquesta que ens situa els reptes 
i les problemàtiques que s’han de situar, i hem sigut molt honestos.

I sí que no puc acabar sense una observació al representant de..., al senyor Verde-
jo, que és que el que fa el Govern de l’Estat –i, si no, ja haguessin sortit totes les al-
tres comunitats a queixar-se– és aplicar el que és la seva obligació, que és la Llei de 
finançament, perquè, si no, ja haguessin sortit tots els presidents i presidentes del seu 
partit dient que por qué se cuida a Cataluña, perquè això ha passat més d’un cop.



DSPC-C 138
11 de desembre de 2018

Sessió 4 de la CPJ  59 

I després que és un argument una miqueta vacu, perquè amb el mateix argu-
ment tots els pressupostos de totes les institucions s’aprovarien sempre, amb la qual 
cosa jo no tinc aquesta responsabilitat, ja ho decidiran els grups parlamentaris de 
Madrid, que és on s’ha d’aprovar, igual que nosaltres ens preocuparem que s’apro-
vi aquí.

Però sota aquest argument d’increments, quan són increments, s’aprovarien tots, 
i crec que hem de ser conscients que és un argument que no és l’element..., sinó que 
haurien d’haver-n’hi d’altres.

Moltes gràcies.

El president

Bé, gràcies. Doncs ara sí, agraïm a la secretària, la senyora Oliva; la senyora Pu-
jol; el senyor Poch; el senyor El Homrani, la seva paciència i les seves explicacions. 
I ens emplacem a la propera sessió de la comissió.

I s’aixeca la sessió.
Gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a les dos quarts de vuit del vespre i onze minuts.
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