
emancipació

Garantir les necessitats bàsiques de les
joves amb menys recursos

Modificar l'edat mínima d'accés a la RGC a la majoria d'edat
per possibilitat l'accés a les joves

Flexibilitzar els requisits de la RGC per fer-la compatible amb
ajuts a l'habitatge, rendes de treball i facilitar l'accés a joves
sense llar

Treball digne per a les joves: Igualtat i
justícia al món laboral

Garantir que la feina que promou l'administració sigui amb
contractes indefinits i de qualitat, prioritzant la contractació
de joves que tenen més dificultats per accedir al món laboral
segons les dades de l'Observatori Català de la Joventut

Impulsar un Pla d'Ocupació per garantir l'accés laboral de les
joves migrades soles un cop arriben a la majoria d'edat

Desplegar inspeccions laborals per prevenir males praxis i
identificar l'ús fraudulent dels incentius relacionats amb la
contractació juvenil

És de justícia climàtica i justícia social:
Mobilitat i projectes sostenibles

Augmentar l'edat de la T-Jove a 30 anys i implementar la 
T-16 a tot el territori català

Incentivar les experiències d'autoconsum i distribució
d'energia i impulsar propostes d'emprenedoria sostenible

Garantir vacances sostenibles i de qualitat a través d'ajudes a
interraïl i estades arreu d'Europa

1.

Renda Garantia de
Ciutadania (RGC)  és una
renda que neix per garantir
les despeses essencials per
la vida______________________.

2.

3.



HABITATGE

Habitatge sostenible que va més enllà
del lloguer

Crear una Llei d'Habitatge Cooperatiu que reguli
efectivament les cooperatives en cessió d'ús i impulsi les
dotacions ofertes per la Generalitat en aquest àmbit

Reduir l'impacte ambiental associat a la construcció dels
habitatges públics prioritzant la reducció de les emissions de
CO2, reducció d'energia utilitzada en la fabricació de
materials, minimització en la generació de residus i utilització
de matèria primera provinent del reciclatge

Evitar males praxis i abusos: Regular l'ús
turístic i universitari de l'habitatge

Restringir les llicències de pisos turístics en zones d'alta
demanda i regular aquests per evitar els contractes de lloguer
de temporada que esquiven la contractació d'ús habitual

Fiscalitzar l'oferta emergent de residències universitàries,
respecte de les quals no existeix informació pública ni
publicada

Més recursos, més habitatge, més accés

Incrementar el pressupost destinat a habitatge fins a l'1% del
PIB per impulsar les mesures necessàries en matèria
d'emancipació juvenil

Dotar de recursos a les Oficines d'Habitatge per assessorar a
les joves i lluitar contra abusos i males praxis que pateixen les
joves en matèria de lloguers

Augmentar les deduccions d'impostos i les ajudes públiques
pel lloguer d'habitatges

1.
El Producte Interior Brut
(PIB) mesura tots els diners
que produeix un país _____   

2.

3.



SALUT MENTAL

Conèixer la realitat per transformar-la

Elaborar una diagnosi sobre la incidència dels trastorns de la
conducta alimentària i dels recursos existents

Presentar un protocol integral de prevenció, detecció i
actuació per a reduir els casos de dependència de les TIC
abans de convertir-se en addicció

Reforçar la coŀlaboració amb els ens locals per impulsar els
Plans d'acció sobre drogues i addiccions

Educació en Salut Emocional

Avançar en el programa Salut i Escola i elaborar un Pla de
Salut Mental en l'àmbit escolar

Promoure la salut mental i la prevenció de la malaltia, els
trastorns de conducta alimentària i les addiccions a través
d'eines d'educació emocional
 
Reforçar l'oferta de formació i acompanyament al professorat
per abordar i identificar situacions de risc en salut mental

Salut mental pública i de qualitat

Impulsar un servei de suport psicològic a tot el territori per a
persones d'entre 12 i 22 anys, sense cita prèvia i gratuït, situat
a espais comunitaris referents per a joves

Millorar la coordinació entre els CSMIJ i els CSMA per facilitar
la transició de les persones joves que passen d'un espai a
l'altre

Crear eines i formacions específiques en salut mental juvenil
per millorar els recursos dels professionals en l'àmbit de
l'atenció primària

1.

CSMIJ = Centres de Salut
Mental Infantils i Juvenils    
CSMA = Centres de Salut
Mental d'Adults                       

2.

3.



Cultura i educació

Dignitat i justícia en l'educació

Revaloritzar les carreres d'Arts i d'Humanitats, inserint-les en
programes culturals de la Generalitat i facilitant l'accés al
món laboral a través d'aquests organismes

Garantir la gratuïtat de la matrícula de la Formació
Professional, eliminant les taxes i millorant el sistema de
beques i ajuts

Aplicar mesures per garantir la remuneració de les pràctiques
formatives i vetllar pel compliment retributiu amb les
empreses subcontractades de l'àmbit de lleure i prestadores
de serveis en equipaments culturals

Emancipem-nos, fem-ho en català

Impulsar ajudes públiques i subvencions als joves creadors de
contingut en català i facilitar l'accés a espais per a la creació
d'aquest contingut

Establir la presència del català en continguts audiovisuals a
través de la coŀlaboració amb plataformes de streaming i
impulsar el doblatge en català

Crear continguts atractius i de qualitat en català a través de
la CCMA

La cultura és l'eina política més
revolucionària a llarg termini

Ampliar l'edat d'Escena 25 fins als 29 anys 

Crear bonus culturals per les joves amb baix poder adquisitiu

Impulsar els aprenentatges artístics no professionalitzadors
en el marc de les escoles d'art a través de la coŀlaboració i
subsidiarietat amb els ajuntaments

1.

CCMA = Corporació
Catalana de Mitjans
Audiovisuals                            

2.

3.


