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Els joves són un dels col·lectius més afectats per les dificultats estructurals del 

context heretat i que ara es troba en una situació de vulnerabilitat major amb la crisi 

econòmica i social derivada de la COVID-19. La gran majoria dels joves catalans i 

catalanes actuals han conviscut en la seva infància i  adolescència en un context de 

vulnerabilitat econòmica, primer amb la crisi financera de 2008 i actualment per  la 

crisi derivada de la pandèmia aquest 2020.  

Segons l’anàlisi de l’Observatori de la Joventut de l’Enquesta sobre l’impacte de la 

COVID-19 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), la joventut és el col·lectiu social 

amb més dificultats econòmiques derivades de la pandèmia. En conseqüència, el 

procés de precarització ha multiplicat les desigualtats ja existents i genera formes de 

marginalitat i d'exclusió encara més severes. La precarietat laboral ha transcendit 

els seus propis límits i cal analitzar-la com un element holístic que afecta diferents 

esferes de la vida de les persones. 

No tenim cap dubte que la joventut de Catalunya té la capacitat i la resiliència 

suficient per superar situacions adverses, però el context que carrega una generació 

de joves d’aquest país, sumat a les conseqüències d’una nova crisi, pot condemnar 

el seu futur. La pandèmia del coronavirus està afectant directament a aspectes tan 

importants com la salut mental i la construcció de la seva carrera professional, i això 

no es pot permetre. 

No obstant, les conseqüències per a aquests col·lectius impliquen des de problemes 

d’emancipació fins a dificultats per trobar oportunitats laborals amb un sou i 

condicions dignes. Això significa que el gran repte d’aquest col·lectiu social és 

aconseguir la plena realització completa com a ciutadans lliures. Un repte que a més 

ha de conviure amb la repressió i la censura política davant el dèficit democràtic 

espanyol que impedeix i nega les aspiracions nacionals de la majoria de catalans.  

La joventut catalana ha de poder creure en un futur de progrés i en el 

desenvolupament del seu projecte de vida, i per fer-ho caldrà que la societat 

catalana entomi amb responsabilitat, rigor i mirada llarga moltes mesures de 

recuperació econòmica, emancipació nacional i defensa del benestar social. 

Resulta, doncs, fonamental situar les persones joves en el centre de les polítiques 
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públiques per tal de generar sinergies que afavoreixin el desenvolupament dels seus 

projectes de vida, des d’una mirada interseccional. I, també, és necessari que des 

de les institucions públiques del nostre país es posicionin les polítiques de joventut 

en un lloc preeminent que asseguri la transversalitat i l’impuls de les iniciatives en 

favor d’aquest col·lectiu i que es coordini amb la resta d'organismes públics que 

l’afecten, valorant el sentit estratègic a l'hora d'articular el seu disseny i debat 

parlamentari. 

Des de Junts per Catalunya apostem per la joventut perquè són el futur del país, pel 

benestar i pel progrés de tots els ciutadans, que seran la garantia i el valor de la 

llibertat del poble de Catalunya. 

Judith Toronjo i Nofuentes 
Secretària general de la JNC 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LES 10 PRINCIPALS PROPOSTES 

1. Impulsarem la creació del Consell Assessor del Parlament sobre l’Impacte 
Juvenil (CAPIJ) per institucionalitzar la perspectiva juvenil al Parlament de 

Catalunya i avaluar l’impacte de les lleis sobre la població jove. 

2. Promourem un model permanent de T-Estudiant per facilitar els 
desplaçaments per motius educatius i ampliant l’edat de la T-Jove fins els 
29 anys per tal de garantir una bona accessibilitat del transport públic a les 

persones joves, especialment als estudiants, promovent descomptes per 

regularitat i gran freqüència. 

3. Garantirem l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat d’Escena 

25 fins als 29 anys i creant bonus culturals pels joves amb baix poder adquisitiu 

perquè puguin accedir a espectacles culturals catalans.  

4. Apostarem per l'existència d'un entreteniment en català per als adolescents 
i joves en els mitjans de comunicació públics, plataformes de contingut 

audiovisual sigui versió original, doblades o subtitulades, i que siguin exemplars 

en l’ús del català. 

5. Crearem un parc d’habitatge públic de lloguer social destinat 
específicament a joves a partir de l’impuls d’un Pla Nacional de l’Habitatge que 

contempli i avaluï la situació específica d’emancipació i l’emergència residencial 

dels joves de Catalunya.  

6. Desenvoluparem una Renda de Suport a l’Emancipació (RSE), una prestació 

econòmica que ajudi les persones joves amb poc poder adquisitiu a pagar una 

part del preu del lloguer del seu habitatge. 

7. Elaborarem programes actius d’ocupació, com l’impuls necessari de la 
Garantia Juvenil efectiva, que assegurin la continuïtat en el mercat de treball i 

unes condicions laborals de qualitat, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les 

persones joves a l’entrar i establir-se al món laboral.  

8. Fomentarem un model de pràctiques remunerades i obligatòries, on els 

criteris acadèmics i econòmics mínims estiguin unificats entre universitats i 

facultats donant així les mateixes oportunitats a tots els estudiants; i on es realitzi 
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un seguiment per garantir que siguin pràctiques realment formatives i 

generadores d’expertesa i no de desenvolupament de tasques rutinàries. 

9. Crearem un programa específic per tal de pal·liar el problema del suïcidi 
juvenil on es doni suport integral en instituts i punts joves de forma anònima tan 

presencial com digital per tal de garantir un accés fàcil i segur a aquests 

professionals.  

10.Incidirem en programes específics de prevenció de violències sexuals 
online i offline per les persones joves, sense oblidar els programes de 

prevenció a la infància. 
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EMANCIPACIÓ i HABITATGE 

● Crearem un parc d’habitatge públic de lloguer social destinat 
específicament a joves a partir de l’impuls d’un Pla Nacional de l’Habitatge que 

contempli i avalui la situació específica d’emancipació i l’emergència residencial 

dels joves de Catalunya.  

● Impulsarem una Renda de Suport a l’Emancipació (RSE), una prestació 

econòmica que ajudi a les persones joves amb poc poder adquisitiu a pagar una 

part del preu del lloguer del seu habitatge.  

● Potenciarem la Xarxa d’Emancipació Juvenil (XNEJ) a través de les Oficines 
Joves (OJ) i replantejarem els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) perquè 
puguin esdevenir Centres d’Intervenció i Atenció Global (CIAG), un sistema 

transversal orientat a l’assessorament, a l’acompanyament individualitzat i a la 

gestió de tràmits per fer més efectiva l’emancipació juvenil, la millora de 

l’ocupació de qualitat, l’orientació acadèmica, l'accés a l’habitatge l’educació 

sexual i afectiva, entre d’altres. 

● Impulsarem la creació del Consell Assessor del Parlament sobre l’Impacte 
Juvenil (CAPIJ) per institucionalitzar la perspectiva juvenil al Parlament de 

Catalunya i avaluar l’impacte de les lleis sobre la població jove. 

EMPRENEDORIA i OCUPACIÓ 

● Promourem una reducció fiscal a noves empreses impulsades per joves per 

tal d’afavorir la seva viabilitat en el curt termini i que repercuteixi, el seu 

creixement, de forma social en un futur de viabilitat econòmica, especialment en 

aquelles creades per joves i que no disposen d’un capital extens per a fer front a 

les grans despeses fiscals que en aquests moments tenim establertes.  

● Generararem un entorn òptim per afavorir el creixement d’start-ups, reduint 

al mínim els tràmits burocràtics i generant una sinergia necessària entre el teixit 

empresarial especialitzat en aquest sector i el món universitari, o formatiu, que 

explori d’una manera més detallada la creació d’idees en els joves per tal 

d’assessorar-los, formar-los i finançar-los en els seus primers passos en la 

creació empresarial. 
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● Elaborarem programes actius d’ocupació, com l’impuls necessari de la 

Garantia Juvenil efectiva, que assegurin la continuïtat en el mercat de treball i 

unes condicions laborals de qualitat, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les 

persones joves a l’entrar i establir-se al món laboral.  

● Impulsarem bonificacions fiscals a empreses durant el primer any després 

d’incorporar a un treballador jove amb contractació laboral indefinida.  

● Desenvoluparem una estratègia territorial per generar oportunitats i 
ocupació de qualitat als territoris rurals de Catalunya i fomentar el retorn de 

les persones joves amb formació que hi vulguin tornar. 

● Impulsarem un Programa de Garantia Juvenil efectiva seguint la 
recomanació europea, amb una administració més proactiva que reforci i 

fomenti la col·laboració i cooperació entre tots els agents implicats: administració, 

associacions de joves, centres educatius, corporacions locals i entitats del Tercer 

Sector Social, per tal de dur a terme, des del disseny de les actuacions fins a les 

campanyes de sensibilització, difusió i captació, especialment del col·lectiu de 

joves en situació NOEF. Tanmateix, aquesta aliança caldria fer-la extensiva, a 

Catalunya, a tots els programes de polítiques actives d’ocupació juvenil.  

● Desenvoluparem un Programa de Drets Laborals per garantir-ne el 

coneixement entre els i les joves treballadores, i comptarà amb una Oficina 

d’Atenció al Jove Treballador perquè el pugui assessorar i/o denunciar abusos o 

situacions laborals indefensió. 

SALUT 

● Reforçarem les condicions laborals dels Interns Residents en totes les 
seves especialitats i doctorands en Salut, incrementant la seva retribució i 

reduint jornades extenuants, amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de talent i la 

precarietat laboral juvenil del sector sanitari. 

● Impulsarem programes efectius d’educació sexual i reproductiva a escoles i 
instituts per promoure  coneixements i conscienciació real.  

● Engegarem un programa específic a nivell d’educació primària i secundària 
sobre “Joves, Salut i Ciència” per tal de formar des de la base en la 
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consciència ciutadana sobre la Salut, el sistema públic de salut i l’impacte de la 

investigació en el nostre dia a dia.  

● Promourem un programa jove de conscienciació sobre salut a través d’una 

app connectada a les principals xarxes socials o fomentar l’actual “la meva salut” 

amb nous serveis per avançar cap a un sistema sanitari digitalitzat on: 

○ Els joves puguin tenir accés a informació sobre hàbits saludables, problemes 

de les addiccions i suport de professionals mèdics (via xat). 

○ Hi hagi un sistema de “microrecompenses” en forma de descomptes en Oci, 

Cultura i Transport públic per a aquells joves que promouen bons hàbits en 

salut.  

○ Es pugui accedir o reservar cita de forma anònima i segura les visites 

mèdiques (presencials o virtuals). 

○ Instaurar la figura de “l’assessor jove en salut” en els CAPs de Catalunya. 

● Crearem un programa específic per tal de pal·liar el problema del suïcidi 
juvenil on es doni suport integral en instituts i punts joves de forma anònima tan 

presencial com digital per tal de garantir un accés fàcil i segur a aquests 

professionals.  

FORMACIÓ 

● Replantejarem l’accés a la universitat a través de les PAU gratuïtes, per un 

model més competencial i flexible, com a conseqüència del canvi curricular al 

batxillerat, menys memorístic i més pràctic, basat en els quatre pilars de 

l’educació: aprendre a fer, aprendre a ser, aprendre a conèixer i aprendre a 

conviure. 

● Impulsarem campus universitaris i de formació professional territorialitzats 
enfocats al teixit empresarial i la realitat territorial de cada ciutat i comarca per 

afavorir el vincle entre el món acadèmic i l’empresarial. 

● Exigirem la gestió directa per part del govern de Catalunya de totes les 
beques, com per exemple Erasmus i Erasmus+, en coordinació amb les 

universitats catalanes, incrementar-ne la quantitat i la dotació econòmica per tal 
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de fer-la més accessibles un major nombre d’estudiants i amb unes millors 

condicions. 

● Promocionarem entre els joves els estudis de Formació Professional,  de la 

mateixa manera que es fa amb els universitaris, per tal de reconèixer i prestigiar 

la Formació Professional com una opció acadèmica més que coexisteixi en 

paral·lel amb el sistema universitari i sigui vist com un estudi complementari i no 

pas una contraposició a la universitat. Defugint dels estigmes de ser l’opció 

formativa d’aquells no aptes pels estudis superiors. 

● Seguirem impulsant els estudis d’FP Dual a totes les branques educatives i 
laborals en coordinació amb els agents socials (patronals i sindicats), atès que 

combina formació acadèmica i pràctica in situ en empreses, essent una 

oportunitat d’aprenentatge que permet conèixer de primera mà l’ofici i atorga 

experiència i valor afegit a l’estudiant.  

● Impulsarem la creació de la Cambra d’Oficis i Artesania de Catalunya amb 

l’objectiu de prestigiar la formació professional d’oficis i generant una formació 

d’alt valor competitiu i d'expertesa.  

● Fomentarem un model de pràctiques remunerades i obligatòries, on els 

criteris acadèmics i econòmics mínims estiguin unificats entre universitats i 

facultats donant així les mateixes oportunitats a tots els estudiants; i on es realitzi 

un seguiment per garantir que siguin pràctiques realment formatives i 

generadores d’expertesa i no de desenvolupament de tasques rutinàries. 

● Augmentarem el finançament de les universitats. Especialment problemàtic és 

l'estat actual dels canvis. En aquest sentit, s’ha d’impulsar un programa específic 

destinat a la millora dels campus i, especialment, fer una forta inversió en 

tecnologies de la informació.  

● Potenciarem la finestreta única de tramitació de beques i ajuts per part de 
l'AGAUR, per tal de facilitar els tràmits i facilitar-ne les gestions. 

● Crearem un nou Pla Verd per a convertir campus i centres universitaris en 
campus verds impulsant espais a l'aire lliure i implementació de panells solars i 

calderes de biomassa.  
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● Treballarem per a que l’avaluació universitària i formativa sigui de qualitat, 
alhora que adaptada a la situació de crisi epidemiològica. Cercant noves fórmules 

d’avaluació continuada, online i amb ús de noves tecnologies adaptades al 

context. 

● Acabarem amb els obstacles econòmics per cursar un segon grau 
universitari, el preu per crèdit n’és un 40% superior. Cal incentivar i no penalitzar 

el talent i el coneixement dels joves.  

CULTURA i LLENGUA 

● Garantirem l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat 
d’Escena 25 fins als 29 anys i creant bonus culturals pels joves amb baix poder 

adquisitiu perquè puguin accedir a espectacles culturals catalans.  

● Blindarem el català com a llengua vehicular en l'àmbit educatiu en tots els 

nivells, sense excepció, davant l’emergència del català a les aules. 

● Apostarem per l'existència d'un entreteniment en català pels adolescents i 
joves en els mitjans de comunicació públics, plataformes de contingut 

audiovisual sigui versió original, doblades o subtitulades, i que siguin exemplars 

en l’ús del català.  

● Fomentarem la creació i l’emprenedoria cultural joves en l’àmbit audiovisual i 

editorial que generin contingut cultural en català. 

IGUALTAT i DRETS SOCIALS ENTRE ELS JOVES 

● Elaborarem un pla de regulació dels drets digitals (en particular dels 

adolescents) incidint en casos de ciberassetjament, incitació a l'odi, discursos que 

promouen trastorns alimentaris, etc i atorgar poder sancionador en aquesta 

matèria al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). 

● Incentivarem la territorialització de centres especialitzats d'informació i 
atenció a persones víctimes de LGTBIfòbia.  

● Disposarem de programes d'ocupació activa a joves amb discapacitat o 
diversitat funcional.  
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● Incidirem en programes específics de prevenció de violències sexuals 
online i offline per les persones joves, sense oblidar els programes de prevenció 

a la infància. 

● Potenciarem la creació d’Oficines d’Atenció a les Violències de gènere als 

municipis i aproximar-les als joves.  

● Promocionarem i potenciarem el capital humà femení en el sector TIC per 

minimitzar l’impacte que té sobre la formació i l’ocupació juvenil, especialment de 

les dones. 

MOBILITAT 

● Impulsarem un model permanent de T-Estudiant per facilitar els desplaçaments 

per motius educatius. 

● Ampliarem l’edat de la T-Jove fins els 29 anys per tal de garantir una bona 

accessibilitat del transport públic a les persones joves, especialment als 

estudiants, promovent descomptes per regularitat i gran freqüència.  

● Desenvoluparem la Vinyeta Jove, un sistema tarifari reduït per joves que 

substitueixi els peatges i permeti circular per carreteres i autopistes d’alta 

capacitat. 
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