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Fitxer 10 

 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 

de la joventut 

302-00078/13 

El vintè punt de l’ordre del dia és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 

sobre la situació de la joventut. Presentada pel Grup Parlamentari de Socialistes i 

Units per Avançar, i té la paraula per exposar-la el diputat senyor David González. 

David González Chanca 

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades; consellera aquí present. Molt bon dia a tots 

i totes. Avui tornem a parlar una vegada més, al Parlament de Catalunya, de la 

situació que viu la joventut catalana. I des del Grup Socialista i Units per Avançar 

presentem una bateria de propostes, que pensem que poden servir per millorar la 

qualitat de vida del jovent i que, al nostre parer, poden ser àmpliament compartides 

i votades favorablement per la immensa majoria dels grups que aquí estem 

representats. 

Les prioritats en matèria jove del nostre grup les coneixen perfectament, perquè ens 

hem fet un fart de repetir-les una vegada rere una altra. Ocupació, emancipació i  

prevenció i detecció en l’àmbit de la salut mental jove. L’altre dia, la consellera aquí 

present, Violant Cervera, a la Comissió de Polítiques de Joventut va anunciar les 

tres grans prioritats que tenen des de la seva conselleria, per fer feina durant aquest 

mandat. Que era: feina, casa i futur. Si passem per alt la crítica que ja vam exposar 

a la Comissió de Polítiques de Joventut; conforme el seu pla de treball entenem que 

arribava molt tard –les explicacions–, i també les sospitoses coincidències que hi ha 

entre les tres grans prioritats que nosaltres vam marcar, i les que ara vostès han fet; 

li hem de dir, senyora consellera, amb tota la sinceritat i tota la confiança del món 

que, si vol assolir acords i pactes en aquests temes, ens tindrà al seu costat o al 

capdavant de totes les reivindicacions aquest col·lectiu. 
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Ara bé, no volem esperar més. No podem esperar més. I per aquest motiu, som 

nosaltres els que avui presentem les següents propostes i els demanem a tots els 

grups parlamentaris el seu suport. En primer lloc, volem garantir l’accessibilitat als 

estudis postobligatoris per a tots i totes. Per això, demanem una reducció de les 

taxes a l’hora d’accedir a la formació professional, o als graus universitaris. Hem de 

recordar, encara, que som la comunitat autònoma amb els preus universitaris més 

cars de tota Espanya.  

En segon lloc, demanem promoure polítiques d’ocupació i d’inclusió social, 

especialment dirigides a qui té més dificultats per la inserció laboral. Especialment, 

el Programa de Garantia juvenil, que ha de funcionar correctament a les edats 

compreses entre setze i vint-i-quatre anys. En l’àmbit de l’emancipació, tenim tres 

propostes i recordem que encara tenim la taxa d’emancipació més baixa del darrer 

segle. Per això, volem garantir programes d’ajuts pel lloguer, en la mateixa línia del 

que ja ha presentat i ja està treballant el Govern d’Espanya. També volem blindar un 

percentatge mínim d’un 25 per cent d’habitatges de protecció oficial, reservats pel 

lloguer jove. I una mesura com aquesta, la vam registrar nosaltres també en aquesta 

moció la setmana passada, la consellera a la Comissió de Polítiques de Joventut la 

setmana passada va dir que ella estava d’acord, i que també la portaria a terme. 

Finalment, en l’àmbit de l’emancipació proposem també augmentar la bonificació del 

lloguer jove sobre l’IRPF, passant del 10 per cent actual, al 30 per cent. I permetent 

que sigui fins un període de trenta-cinc anys que es pugui sol·licitar aquesta ajuda. 

En l’àmbit de la cultura, volem garantir l’accés a la cultura, adoptant les mesures 

adreçades a incentivar el consum cultural, de la mateixa manera que ja ha anunciat 

novament el Govern d’Espanya, amb l’abonament cultural jove. També demanem 

garantir l’assistència urgent, social i psicològica per combatre la greu situació dels 

menors immigrants no acompanyats en situació administrativa irregular, que han 

arribat en els darrers mesos a Catalunya. 

I dues mesures molt concretes. Una, en l’àmbit de la mobilitat, perquè pensem que 

la mobilitat també és un tema imprescindible pels joves, i volem una mobilitat millor, 

més assequible i cent per cent sostenible. Hem arribat a una esmena, a un acord 

amb els dos grups de Govern, per aconseguir finalitzar aquest any els estudis 
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d’ampliació de la T-Jove fins als trenta anys, i per aconseguir la seva implementació 

a partir de l’any 2023. I finalment, per una qüestió de futur, en l’àmbit de la prevenció 

i la detecció de la salut mental jove. Concretament, amb els problemes relacionats 

amb els problemes d’addicció comportamental, hem acordat sumar tots els esforços 

per dotar noves mesures, accions específiques i campanyes eventuals, pel 

desplegament del Pla de drogues i addiccions comportamentals.  

Aquest és un resum de les iniciatives que avui proposem des del Grup Socialista i 

Units per Avançar. Hem acceptat set esmenes, de tres formacions polítiques 

diferents d’aquesta cambra. El nostre grup, de la mateixa manera que també ho 

pensen, segurament, tots els que estem aquí, pensem que les propostes que fem 

són les millors de totes. Però, evidentment, fins i tot aquestes tenen marge de millora. 

I també som molt conscients que no són les úniques opcions vàlides. Els 

representants del col·lectiu jove, els estudiants o els sindicats estudiantils i de treball 

i, evidentment, les organitzacions polítiques juvenils, com la Joventut Socialista de 

Catalunya, tenen moltes propostes a fer i moltes coses a dir. I esperem poder 

debatre en aquesta cambra molt properament, amb el debat monogràfic que queda 

pendent, de la joventut, i que portem esperant gairebé quatre mesos. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Seguidament i per defensar les esmenes presentades, té la paraula en nom del Grup 

Parlamentari de Ciutadans el diputat senyor Joan García. 

Joan García González 

Gràcies, presidenta. Gràcies al Partit Socialista per presentar aquesta moció. Però 

volia començar amb aquesta primera reflexió, que crec que és important, amb el 

diputat González, crec que hem fet o hem vist aquestes mocions passar –jo almenys 

jo– en les últimes legislatures, un cop i un altre, i mai acabem d’aconseguir 

implementar totes les mesures que s’aproven. I això és una evidència, perquè la 

situació de les polítiques de joventut no ha millorat. Aquests governs a Catalunya no 

han aconseguit..., els últims governs a Catalunya no han aconseguit modificar la 

situació en la que es troben els joves. I la diagnosi i la realitat són evidents. Les 

dades són preocupants. Amb taxa d’ocupació juvenil del 44 per cent, doncs, dedicats 
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bàsicament als serveis; un 79 per cent dels joves es dediquen a aquest sector de 

serveis. 

Una contractació temporal, una temporalitat del 53 per cent, amb un augment els 

últims anys d’un 9 per cent d’aquesta temporalitat. Amb una taxa d’emancipació del 

18 per cent, del 18 per cent només, amb un..., diguéssim increment negatiu, que és 

el vuitè semestre consecutiu de disminució. Per tant, tenim..., crec que hi ha una 

realitat, que és que les polítiques i tot el que debatem aquí, tot el que portem a aquest 

Parlament no s’implementen. I aquesta, em temo molt i ho dic moltes vegades a la 

Comissió de Drets Socials, i em temo molt que tampoc s’implementarà, no..., ho 

sento, si..., jo sé que el debat segurament serà interessant i tothom farà unes 

propostes. Nosaltres donarem suport a aquestes propostes, com hem donat suport 

a altres propostes sobre joventut els últims anys.  

Hem fet propostes sobre joventut, també nosaltres, els últims anys. S’han aprovat, 

però per desgràcia no es farà. I benvingut sigui aquest Ple monogràfic de joventut, 

perquè creiem que és un dels grans problemes que ens hem trobat, sobretot després 

de la crisi pandèmica que hem viscut. Un primer tema que vostès porten aquí, a 

aquesta moció, és la universitat, la formació, l’accés a aquesta formació dels joves. 

Tenim possiblement una de les generacions millor formades de la nostra història. A 

vegades això no ho veiem. I crec que millor preparats i segurament que poden 

accedir fàcilment, haurien de poder accedir fàcilment a l’ocupació, al teixit productiu 

català. Però no passa. Per tant, sí, podem i donem suport, però creiem que el 

problema moltes vegades està en un altre lloc. Per nosaltres és bàsic que les 

polítiques d’ocupació siguin efectives. En aquest cas, crec que no ho han sigut. No 

ho hem aconseguit, ni aquí, ni ho ha aconseguit el Govern del Partit Popular, ni el 

Govern tampoc del PSOE. 

No s’ha aconseguit a nivell nacional, i tampoc els governs catalans han aconseguit 

ni que funcionin els programes de foment d’aquesta ocupació, ni la Garantia juvenil 

s’ha implementat adequadament. De fet, nosaltres hem sigut sempre molt partidaris 

de fer una reforma laboral correcta i adequada, on sigui aquest contracte únic que 

defensem nosaltres, que sigui indefinit. Aquest contracte únic indefinit, acompanyat 

del que anomenem sempre la motxilla austríaca, aquestes mesures el dia que 
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s’implementin segurament aconseguiran canviar bona part dels problemes d’accés 

a l’ocupació. Que són les taxes més dolentes que hi ha a Europa. Per tant, alguna 

cosa no s’ha fet bé, o no s’està fent bé a nivell nacional i a nivell autonòmic. 

Sobre habitatge. Vostès parlen –perquè jo crec que ocupació i habitatge són els 

problemes més greus– d’aquest 25 per cent. Donem suport, evidentment, a que això 

es faci, però sí que demanem –i ho hem fet amb les esmenes–, doncs, que sapiguem 

quines o quants habitatges es faran realment els pròxims anys i... 
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i dedicats als joves. Nosaltres proposem i hem posat al programa ajudar també en 

coses tan senzilles com el pagament de la fiança quan un jove vol assolir o arribar a 

un lloguer o inclús ajudar al pagament de l'entrada de la compra d'un habitatge. Crec 

que és factible i crec que nosaltres ho hauríem de poder implementar, així com que 

hi hagi una renda d'emancipació, que ja existeix, de fet, a altres països. 

I, finalment, algunes coses més que vostès... Ja no tinc molt de temps, però crec 

que hi ha almenys un punt que m'agradaria fer-ne esment ràpidament. És quan es 

parla, que és molt significatiu, del que s'està fent o no s'està fent a Catalunya. 

Continuar impulsant el funcionament progressiu –punt 9– de la T-Mobilitat. Això s’ha 

transaccionat amb els partits de govern. És una ironia. Quants anys portem? Quants 

anys portem impulsant el funcionament progressiu de la T-Mobilitat? És que això és 

el que passa a Catalunya. Fem, aprovem, proposem coses que no s'implementen i 

no s'acaben d'implementar mai. 

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades. 

La presidenta 

Seguidament, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 

la diputada senyora Judith Toronjo.  

Judith Toronjo Nofuentes 

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades, diputats. 
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Permeteu-me que comenci aquesta intervenció posant especial èmfasi en l'inici del 

2022, l'any europeu de la joventut, però també l'any de la Joventut Catalana, perquè 

celebrarà el seu congrés el proper mes de març per posar en coneixement la situació 

dels joves al nostre país i també per marcar aquest Pla Nacional de Joventut seguit 

del ple monogràfic i de la nova Llei de joventut. 

Avui debatem aquesta qüestió, la moció presentada pel Grup Socialista, que reflexa 

sense cap mena de dubte aquesta visió transversal de les polítiques de joventut, 

però en aquest sentit, des de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana hem volgut 

ser propositius i presentar esmenes a tots els punts resolutius per millorar el text 

inicial. 

I entrant en el detall de la qüestió, voldria aturar-me, en primer lloc, en un dels 

aspectes més importants i que hem reivindicat dia rere dia en aquest Parlament com 

és el coneixement, com és el compromís per reduir les taxes universitàries, fer-ho 

de forma progressiva sense distingir la tipologia d'estudi i aconseguir l'equiparació 

de màsters i graus, que és una realitat. Però també és un deure respectar, com bé 

saben, i no instrumentalitzar la decisió que es prengui en el marc de la Iniciativa 

Legislativa Popular sobre la Llei d'universitats que està tramitant el Parlament 

actualment i presentant-se a posteriori el decret de preus per part del Govern el curs 

22-23. Tanmateix, també és un objectiu dins de la societat del coneixement a la qual 

volem avançar apostar per la formació professional i, en concret, per la formació 

professional dual. És cabdal i cal aconseguir que tots els joves hi tinguin 

absolutament accés, també contribuint a aquestes necessitats del teixit productiu i 

empresarial del territori, no ho oblidem. I aquesta societat del coneixement ha 

d'avançar en la seva plenitud per l'ocupació, per garantir la plena ocupació dels 

nostres joves al país. Però fixeu-vos, fa pocs dies sentíem de nou titulars d'alguns 

diaris sobre l'informe de Càritas que afirmava que la pandèmia deixava mig milió 

més de joves pobres a Espanya i sense oportunitats. I sembla que això no va amb 

alguns, que els costa reconèixer els problemes estructurals de dues crisis que 

arrosseguem i evidentment també l'espoli fiscal que suposa pertànyer a l'estat 

espanyol. Perquè davant la ineficiència de l'Estat, Junts segueix apostant per la 

millor política social, que és l'ocupació, i fer-ho a través del pla de xoc per a l'atur 

juvenil a través de programes com la garantia juvenil o també l'atracció d'inversions 
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al nostre país. De fet, recordeu que Catalunya actualment es situa com a principal 

hub d'atracció de talent tecnològic del sud d'Europa. I, com deia, tenim deures. 

Compartim el repte d'acabar amb l'anomenada precarietat juvenil i és un primer pas, 

crec, fer-ho amb l'increment del salari mínim, però també amb la reforma laboral 

veritablement integrant mesures que acabin amb els contractes temporals com no 

s'ha fet fins ara. O bé la modificació a la nova proposta de quotes per als autònoms 

que ofega també els joves i els empresaris. 

I, evidentment, aquesta societat del coneixement, que ha de prosperar cap a la plena 

ocupació, també ha de garantir els projectes vitals en matèria d'habitatge. I davant 

les devastadores dades que situen l'emancipació juvenil en el 15,5 per cent i sent 

propositius, com dèiem, el Departament ha presentat mesures per acabar amb el 

despoblament, però també per aquesta creació de nou habitatge públic de lloguer 

que permeti i que es reservi el mínim del vint-i-cinc per cent als joves fins als trenta-

cinc anys en primera assignació. En aquest sentit, davant les lliçons, de nou, dels 

darrers dies del PSOE amb el ja conegut bo social per al lloguer, que no concreta 

les transferències per a les comunitats autònomes, que no contempla criteris 

territorials ni la ponderació del cost de les zones urbanes, però és que, a més a més, 

només s'adreça a l’1,7 per cent dels joves de l'Estat, es fa inacceptable que avui 

demanin augmentar la bonificació del lloguer jove sobre l'IRPF a Catalunya, quan 

només s'ha mantingut el tram autonòmic els darrers anys i no ha sigut capaç el seu 

govern a l'estat espanyol, «el más progresista de la historia», de recuperar la 

deducció estatal que va imposar el gobierno de Rajoy. 

I malgrat no disposar de tot el temps que voldríem avui per aturar-nos en l'àmbit de 

les polítiques de joventut, sí que voldria reivindicar dos apunts molt concrets. 

Reivindicacions, a més, històriques de l'associacionisme juvenil i, en concret, de la 

JNC. En primer lloc és implementar la T-Jove fins als 30 anys el proper 2023 i, com 

no, el desplegament del pla de drogues i addiccions per combatre les conseqüències 

d'aquesta dura crisi en matèria de salut mental. 

I, per anar acabant, presidenta, voldria afegir una darrera reflexió perquè sovint, com 

a joves, sentim a dir que els joves som el futur. I és cert, però per garantir aquest 

futur cal que comencem garantint el seu, el nostre present. Per tant, els interpel·lo a 
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tots vostès i els convido que es sumin a la Catalunya del sí, del sí a les oportunitats 

per als joves. 

Gràcies. (Alguns aplaudiments.)  

La presidenta 

Gràcies, diputada. 

És el torn ara del diputat del Grup d'Esquerra Republicana, el senyor Pau Morales. 

Pau Morales i Romero 

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i diputades. Avui tractem una moció sobre 

la situació del jovent. En general, les propostes són àmpliament compartides, 

contemplades, com ja s’ha dit, en els acords de govern, en el programa electoral del 

jovent republicà. Hem explicat..., la companya de Junts ha explicat una mica, doncs, 

els diferents punts i, per tant, nosaltres subscrivim que sempre que es parla de joves 

cal fer pinya generacional, maximitzar cooperació i esforços. I, per això, en aquest 

sentit, votarem a favor de la majoria dels punts.  

I també les nostres esmenes anaven en aquesta direcció, ja que tenim acords, fem-

ho bé, fem-ho tot i a tot arreu, no? I, per tant, la majoria d’esmenes que han estat 

desestimades també anaven en aquesta línia. Si tenim aquests acords, si tenim 

aquests consensos, fem-ho també a aquells ajuntaments governats pels Socialistes. 

Exercim-los també al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. Segurament seria 

la millor manera de donar resposta a aquesta emergència juvenil que és ben 

palpable.  

Passant a comentar les diferents qüestions. Estem en general d’acord, com ja hem 

dit, tant que esperem que a la ILP Universitats voteu a favor de les esmenes 

proposades per la comissió promotora, que van més enllà del que marqueu, més 

enllà de seguir la línia de la conferència general de preus de l’Estat espanyol. És a 

dir, si estem d’acord que cal baixar aquests preus i que això és millor per als joves, 

doncs, anem més enllà dels límits que marca l’Estat. Tant d’acord que ens sap greu 

que estiguin desaprofitant l’oportunitat de derogar la reforma laboral, on tenen 

competències per fer-ho malgrat que aquí ens presenten punts sobre el reforç de la 

formació professional i ocupació del jovent. Pressionin també allà, on tenen 
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l’oportunitat de dignificar les pràctiques, tant a la formació professional com a les 

universitats, a partir d’una remuneració i contractació dignes. Situïn-se al costat dels 

drets laborals dels joves, de la seguretat vital i la salut per als joves i no altra vegada 

al costat de l’Ibex i, en definitiva, de l’essència de la reforma del Partit Popular.  

Tant d’acord estem que esperem que digueu a ajuntaments com el de Rubí que es 

posin les piles i deixin d’assenyalar els joves que migren sols quan ve campanya 

electoral o a tots els vostres ajuntaments que empadronin la gent. L’informe del 

Síndic de Greuges del febrer del 21 fa arribar queixes respecte empadronament a 

ajuntaments com Martorell, Mataró, el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, 

Cornellà. Vostès governen a quatre d’aquests. Tant d’acord estem que en habitatge 

us animem a preguntar al Govern espanyol per què es va oposar a que els immobles 

de la Sareb passin a ser de titularitat pública, desaprofitant una oportunitat 

d’augmentar el parc d’habitatge públic i, en canvi, ens proposa tornar a arrendar, és 

a dir, tornar a gastar diners públics per a uns immobles que ja havíem rescatat amb 

els diners de tots. Mentre a Catalunya impulsem amb consens social pel dret a 

l’habitatge lleis valentes i pioneres, el Govern espanyol segueix impugnant la llei de 

regulació de rendes del lloguer, fa polítiques de fum com el Bono joven i legisla 

d’esquena a la realitat catalana. 

Tant d’acord estem en afavorir l’accés a la cultura que aquest Govern destina la 

partida més alta de la història en el pressupost de Cultura, avançant cap al dos per 

cent i podem dedicar fins a dos-cents euros per habitant en cultura. Tant d’acord 

estem que, efectivament, hem arribat a aquesta transacció amb l’ampliació de la T-

Jove fins als trenta, com ja contemplàvem, molt important per a l’equilibri territorial 

dels joves. I, per tant, des d’aquí us demanem també que llavors ens ajudeu en la 

reivindicació per una inversió digna en les infraestructures que utilitzen tants joves 

al nostre país cada dia per a la seva vida quotidiana.  

Igual que en les mesures de xoc contra les addiccions i contra el joc online, on hem 

de lamentar que el PSOE votés en contra de la proposta d’Esquerra al Congreso per 

apujar els impostos al joc online que, en canvi, aquí sí que treballem de la mà en 

aquesta moció. Esperem, per tant, el vostre suport per acabar amb el règim de 
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tributació específic de les empreses operadores d’aquestes pràctiques radicades a 

Ceuta i Melilla.  

En definitiva, agraïm la bona voluntat en la moció. Compartim les línies generals. 

Sempre estarem atents a millorar la vida dels joves. Ara, el missatge és clar. Si aquí 

tenim una gran diversitat de forces que ens posem d’acord quan es tracta d’atendre 

els problemes dels joves i, en canvi, a les institucions de l’Estat recurrentment 

aquests consensos no hi són o es giren l’esquena, l’única possibilitat d’oportunitats 

i dignitats per al jovent català es diu independència.  

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)  

La presidenta 

Després de la defensa de les esmenes, a continuació, té la paraula per fixar la 

posició el diputat Alberto Tarradas, en nom del Grup Parlamentari VOX. 

Alberto Tarradas Paneque 

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tots, senyors diputats. Hoy debatimos una 

moción del partido Socialista que pretende abordar la situación de la juventud en 

Cataluña. El mismo partido Socialista que carece de una alternativa real para los 

jóvenes y que hipoteca su futuro. Intentan enmendar su nefasta gestión a nivel 

nacional con una moción en el Parlamento de Cataluña, llena de generalidades y 

con un claro acento progre. Pero ¿saben?, ya no engañan a nadie. Y desde VOX 

seguiremos denunciando el abandono al que llevan sometiendo a la juventud 

catalana y española desde hace décadas. Señores diputados, la juventud actual se 

enfrenta a grandes desafíos, pero todos ellos se pueden resumir en una frase: La 

falta de expectativas y esperanza. Y es que el gasto superfluo y el despilfarro 

separatista y el incesante sometimiento de la juventud al adoctrinamiento progresista 

ha construido en Cataluña un ecosistema moral, cultural y laboral que impide a los 

jóvenes catalanes mirar al futuro con buenas perspectivas y confianza.  

Miren, como no puede ser de otra manera, desde el grupo parlamentario VOX vamos 

a votar a favor de todas las propuestas que vayan encaminadas a mejorar la vida de 

los jóvenes. Pero usted, señor González, creo que no puede decir lo mismo. Dígales 
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sino a los jóvenes catalanes a quienes usted pretende defender que cuando VOX 

propuso promocionar la formación profesional, reducir las tasas universitarias, la 

equiparación de precios entre grados y másteres, cuando VOX propuso políticas 

para fomentar el empleo juvenil y dotar 

 

Fitxer 12 

de ventajas fiscales a los jóvenes, ustedes votaron en contra; aunque, por otro lado, 

también me alegro de que haya cambiado de opinión, se haya arrepentido y haya 

decidido darle la razón a VOX. Yo comprendo que a los progres les cueste un poquito 

más que al resto, pero, al final, si se esfuerzan, acaban llegando, incluso ustedes, a 

darnos la razón. Así que…  

(Alguns aplaudiments.) 

Señores separatistas y socialistas, frente a su política de juventud basada en el 

hedonismo, adanismo, individualismo, nosotros proponemos una política basada en 

los tres pilares fundamentales para aplicar políticas de justicia social para los 

jóvenes: trabajo, familia y patria. Trabajo para permitir que los jóvenes prosperen 

materialmente, que tengan acceso a una vivienda digna, que tengan una sana 

implicación en la vida comunitaria y que les permita formar y mantener una familia. 

Familia: familia, porque es la comunidad natural del hombre, porque la persona 

aislada es presa de los ataques totalitarios de los poderes políticos que les 

pretenden controlar. Y patria: patria, porque nuestros niños y nuestros jóvenes 

merecen crecer en una España que les proteja, que les proyecte hacia el futuro y 

que les asegure de enraizarlos y proporcionarles continuidad y arraigo.  

Pero, claro, ustedes ni creen en el trabajo, ni creen en la familia, ni creen en la patria. 

No creen en el trabajo cuando truncan cualquier oportunidad de progreso y 

crecimiento entre los jóvenes; la tasa del veinte por ciento, de más del veinte por 

ciento, en paro juvenil aquí en Cataluña lo demuestra. Por otro lado, intentan 

comprar a los jóvenes con paguitas y bonos culturales clientelares para que 

consuman lo que ustedes consideran que es cultura. 
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Ustedes tampoco creen en la familia; de hecho, la atacan cada vez que pueden. 

¿Saben cuántas veces aparece la palabra familia entre sus propuestas? Cero veces, 

cero veces la palabra familia. En cambio, perspectiva de género lo vemos en 

absolutamente todas las frases que ustedes presentan.  

Tampoco promueven ninguna medida para ayudar a los jóvenes a formar su familia. 

En cambio, a los MENAs, sí; les dan todo tipo de facilidades, de paguitas, para que 

sigan haciendo, bueno, lo que todos sabemos que se dedican a hacer.  

Y en cuanto a la patria, ¿qué le voy a decir? Son ustedes la muleta del separatismo 

y de ETA, son ustedes los que han pactado con ETA. Así que poco más voy a añadir 

al respecto.  

Así que, para terminar, cada vez más jóvenes se dan cuenta de que solo queda 

VOX, y de que solo VOX representa la única alternativa patriótica y social para los 

jóvenes de España, para ayudarles a que se puedan formar, trabajar, que puedan 

emanciparse y que puedan formar una familia. Porque con nuestros tres pilares, 

trabajo, familia y patria, impulsaremos políticas de verdadera justicia social para los 

jóvenes de España.  

Muchas gracias. 

La presidenta 

Seguidament, en nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 

nou cicle per guanyar, té la paraula la diputada senyora Basha Changue.  

Basha Changue Canalejo 

(No han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció de l'oradora.) i 

valorem aquesta moció del Partit Socialista sobre polítiques de joventut, començant 

primer per entendre que totes les mesures proposades, hi estiguem o no d'acord, 

entren a dintre de mesures que entenem com a pedaços, que sí que són necessaris 

per solucionar problemes urgents, materials, però que no aborden el problema de 

fons, que és l'estructuralitat d'una exclusió del jovent dels espais de decisió basada 

en un projecte de país que continua sent depredador i que, al final, el que extingeix 

és el futur d'aquests joves.  
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Les taxes universitàries, començant pel primer punt, entenem que és evident que és 

necessari rebaixar-les, però hem de caminar cap a un model de gratuïtat, perquè 

nosaltres entenem que l'educació és un dret i que, per tant, ni les taxes universitàries 

d'accés ni la diferència de preus entre màsters i postgraus ha d'existir, perquè, de 

fet, els estudis i l'accés als estudis superiors no pot dependre de la capacitat 

econòmica de les famílies. Al nostre parer, l'educació és un dret i, per tant, s'ha de 

caminar cap a la gratuïtat en totes les etapes educatives.  

Respecte a la formació professional, és evident que l'FP dual no pot ser el pilar 

central de la perspectiva de formació professional en aquesta etapa; en tot cas pot 

ser una acció complementària i, evidentment, igual que en el punt anterior, cal 

abaixar els preus, sí, però el que cal és caminar cap a una gratuïtat que faci que el 

dret a l'educació no depengui del poder adquisitiu del jovent.  

Respecte a les polítiques d'ocupació juvenil, bé, és un text molt ambigu, és un brindis 

al sol. Sí que és cert que calen mesures concretes, a través..., pot ser una eina el 

pla de garantia juvenil, però que per acabar amb aquesta temporalitat hem de parlar 

d'una reforma laboral que el que fa és, al final, validar una pràctica que ara és il·legal 

com aquesta perpetuació i aquesta possibilitat de transformar els contractes de 

temporalitat en un recurs molt més habitual del que fins ara és. Per tant, anem a 

l'arrel de la qüestió, no parlem de pedaços, com els plans de garantia juvenil, i 

abordem la profunditat de la reforma laboral.  

Respecte a les polítiques d'habitatge, tot el que siguin bonificacions que ajudin a 

pal·liar, com dèiem, el dia a dia està molt bé, però anem a l'arrel, és a dir, nosaltres 

quan parlem d'ajuts el que estem fent és una complementació d'un problema de 

«vivenda» estructural. Per tant, anem a garantir que el parc d'habitatge està 

accessible, especialment al jovent entre els divuit i vint-i-nou anys, que tenen 

aquesta franja d'infraaccés a la «vivenda», també per una qüestió de poca 

independència econòmica, i, per tant, anem a atacar l'arrel de la qüestió.  

Respecte al punt 5 del vint-i-cinc per cent, nosaltres hi votarem en contra, perquè 

incloure l'opció de compra, per nosaltres, no és una opció viable, i, per tant, entenem 

que cal reforçar el mercat de lloguer.  
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Respecte al punt 6, sí, d’acord amb fer una bonificació en el tram autonòmic, però 

recordem que la part estatal el Partit Socialista l’ha abaixada del deu al cinc per cent, 

per tant, no anem fent pedaços aquí quan a nivell de l’Estat no estem treballant amb 

coherència. 

El bo cultural pot ser, com deien, un pedaç interessant per garantir l’accés a la 

cultura, però aquí nosaltres preferim apostar, com dèiem, per un accés més 

universal, que permeti no només accedir al consum de cultura sinó l’accés a la 

producció cultural.  

Respecte als joves extutelats, estem molt d’acord que cal una tutela ràpida per part 

de la institució, perquè una de les coses que passen actualment és que hi ha un 

període massa llarg, massa d’incertesa i que genera inseguretat, en aquest jovent, 

que és quan arriben i fins a obtenir aquesta tutela legal passa un temps d’incertesa 

en el que no tenen accés a recursos i estem minvant la seva capacitat d’emancipació 

d’una manera digna. 

Sobre la qüestió de la T-Jove, hi estem d’acord, i efectivament és una mesura que 

garanteix, amb aquesta visió territorial, la mobilitat del jovent arreu del Principat. 

I sobre les addiccions i el joc, estem contentes d’haver vist la modificació del punt a 

partir de la transacció, perquè el que cal és suprimir les cases d’apostes i començar 

per fi a parlar d’una llei del joc catalana, que és on sí que la Generalitat de Catalunya 

té competències per regular. 

Gràcies. 

La presidenta 

En nom del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula la diputada senyora 

Jessica González.  

Jessica González Herrera 

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, consellera, primerament celebrem aquesta 

moció, que tot i no hi estem al cent per cent d’acord –hi ha un parell de punts que en 

què no estem d’acord–, posa al centre un tema que no necessàriament en aquest 

Parlament és central, com sí que ho és el jovent del nostre país, que avui dia no 

tenen moltes expectatives de futur, degut a la precarietat, degut a la temporalitat, als 
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baixos sous, i que tot i la regulació de preus que avui tenim a Catalunya no es poden 

permetre un habitatge amb les despeses que això suposa. I tot això sense parlar de 

l’atur, on trobem que empitjora encara més si ets dona o si és jove migrat, on la 

situació s’agreuja fins més d’un 11,5 per cent.  

Fa uns mesos vam presentar una moció, també des del nostre grup parlamentari, i 

una de les propostes que vam emetre i es va aprovar en aquest Parlament, però que 

no obstant no ha tingut compliment encara, i tampoc hem rebut explicacions sobre 

aquest incompliment... Podria ser un incompliment un incompliment més de la 

Generalitat, però pel nostre grup és absolutament inconcebible que no tinguem 

encara un pla, que el Govern s’hi va comprometre, un pla d’atenció a la salut mental 

infantil i juvenil, amb el qual fer front a l’emergència que tenen els joves, no?, amb 

mesures que ajudarien i que acompanyarien molt aquesta demanda que ens arriba 

també a través del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i que s’ha de 

materialitzar sense més dilació. 

Entrant en temes de la moció, ens agrada llegir que seguim en la línia que demana 

el moviment estudiantil i que els partits de govern es comprometen a parlar de la 

rebaixa de les taxes universitàries, tal com van assegurar les polítiques del Ministeri 

d’Universitats ja l’any passat, però que a més s’hi afegeix una demanda històrica, 

com és l’equiparació de preus de màsters i graus. No renunciem a seguir treballant 

per la gratuïtat efectiva, que és el que hauria de ser, pel dret a la qualificació 

professional de tothom. I, de fet, creiem que no podem deixar de parlar tampoc de 

formació professional, sense parlar de les més de vint mil joves que es van quedar 

a fora l’any anterior per falta de previsió de la Generalitat. Esperem més recursos, 

millores en l’accés per donar sortida a totes les joves que demanen plaça, a més de 

la proposta de baixar els preus públics. 

I pel que fa a l’FP dual, sí, clar que sí, de qualitat, amb un contracte que 

corresponsabilitzi l’empresa en el procés d’aprenentatge i doti de drets l’alumnat amb 

seguiment i transparència. 

Com hem indicat abans, creiem que les dones i els joves migrats sols, segons les 

dades, són els segments de la població on més s’ha d’incidir a nivell de pensar a qui 
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han d’anar adreçades les polítiques actives d’ocupació i polítiques de rendes, que 

també són essencials per donar sortida a aquesta situació tan greu.  

Entrant en temes d’habitatge, i aquí és on tenim algunes de les nostres posicions 

més separades, veiem com tornem d’alguna manera a una mentalitat que no és 

pròpia de solucions d’aquesta època. Per una banda, creiem que sí que és positiu 

posar un mínim del vint-i-cinc per cent de promocions d’habitatge, però no podem 

pensar en que aquestes siguin de compra, perquè sabem que el que necessiten les 

joves són lloguers assequibles per poder emancipar-se i fer-ho en condicions dignes. 

Creiem que l’emancipació no es beneficia només bonificant l’IRPF, perquè pensem 

que en tot cas el secret no és treure impostos sinó pressionar des d’aquest 

Parlament perquè treballadores i treballadors d’aquest país, i en aquest cas els 

joves, tinguin millors condicions econòmiques. I a més creiem, per últim, en temes 

d’habitatge, que emancipar-se és un dret que hauria d’anar molt més enllà dels 

ingressos. Per això pensem que és tan primordial el punt anterior, de fer promocions 

d’habitatge per donar sortida a les joves que viuen en precarietat extrema. 

I en el cas de les joves no acompanyades, jutgem definitivament donar-los atenció 

donant una resposta contundent des d’aquí, per fer que aquestes tinguin 

oportunitats, posant especial atenció a l’atenció psicològica i social, posant recursos 

a la DGAIA i estudiant quina pot ser la solució al problemes d’aquests. Una gran 

notícia és una proposta com la que fa el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, 

com és ampliar la T-Jove fins als trenta. Això seria essencial, igual que l’altra 

proposta, que aquesta no distingeixi entre zones i es promogui la mobilitat.  

Esperem que el compliment de les propostes fetes en aquesta moció no sigui un 

incompliment més de la Generalitat i poder avançar definitivament en polítiques de 

joventut.  

Gràcies.  

La presidenta 

I finalment en nom del grup mixt la diputada senyora Lorena Roldán. 

Lorena Roldán Suárez 
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Fitxer 13 

Sí; moltes gràcies, presidenta. Bé, no som el primer grup que ho diu, hi han moltes 

propostes que es fan en l’àmbit de joventut. De fet, recordo el 2013 Ple monogràfic 

sobre joventut, i moltes d’aquestes propostes a dia d’avui, 2022, segueixen sense 

implementar. 

I, per tant, és bastant descoratjador, en aquest sentit, perquè ens fem un fart de 

presentar propostes, no només aquí, al Ple del Parlament, sinó també a la Comissió 

de Joventut, que, a més a més, tenen suport i un suport bastant ampli per part de 

diversos grups i que després queden en no res. Per tant, espero que avui, en aquests 

punts que s’aconsegueixin aprovar d’aquesta moció, doncs, realment el Govern es 

posi les piles en aquest sentit. 

Nosaltres donarem suport pràcticament a la totalitat dels punts. Estem d’acord amb 

gairebé tots. Jo crec que tenim un problema també amb el tema del jovent, que està 

molt relacionat amb el tema de la inserció laboral o d’aquesta manca d’inserció 

laboral, que és un problema amb l’orientació. I moltes vegades hem apuntat ja que 

potser cal fer una orientació laboral més clara amb el jovent, potser en els darrers 

cursos de l’ESO, implicant..., ha de ser d’una manera transversal, implicant la 

comunitat educativa, però també les empreses, també les cambres de comerç, els 

serveis d’orientació, les entitats locals, no?, com una mena..., com el que es fa també 

amb l’FP dual. Aquí a la moció al punt 2, que s’aposta per l’FP dual, amb aquesta 

campanya de promoció. Jo crec que és la gran desconeguda i, per tant, hem d’insistir 

en aquest tema, perquè estem generant una frustració en els joves, amb les dades 

que tenim d’atur, que són esfereïdores. 

En el punt 3 també, que parlem de continuar promovent polítiques d’inclusió social, 

parla precisament d’aquest tema, de les dificultats per a la inserció laboral, de la 

formació professional. Nosaltres hi estem plenament d’acord. I a l’incís en l’apartat 

número 2 es parla de la garantia juvenil, que també n’hem parlat sovint àmpliament 

en aquesta comissió i que jo crec que és el gran fracàs del Govern de la Generalitat: 

no aplicar de manera correcta aquests fons que ens venen d’Europa de la garantia 

juvenil. 
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A més a més, hi ha bastanta manca de transparència i d’opacitat. Per tant, estem 

d’acord amb l’apartat que diu que es publiquin aquestes dades per saber realment 

quants joves participen en el programa de garantia juvenil i quants d’ells han 

aconseguit trobar feina dins del mercat laboral. Però insisteixo que és un tema que 

hem parlat molt sovint i que no s’està fent la feina que correspon. La garantia juvenil 

és encara molt desconeguda per gran part de la joventut de Catalunya. I, per tant, 

potser hem de fer també campanyes per apropar aquestes mesures i donar-les a 

conèixer i saber que també tenim aquesta opció. 

Més coses. Per exemple, amb el tema de..., bé, la manca o els problemes per 

emancipar-se del jovent. En el punt número 5 parla de crear un parc d’habitatges 

públics amb un vint-i-cinc per cent reservat als joves. Estem plenament d’acord amb 

aquest tema. També amb el següent punt, per tal d’augmentar aquesta bonificació 

del lloguer a l’IRPF. 

De fet, nosaltres, des del nostre grup, vam presentar una proposta molt semblant en 

el debat sobre l’orientació política general. I, per tant, creiem que és indispensable 

poder facilitar l’accés a aquesta primera «vivenda» dels joves perquè es puguin 

emancipar, perquè la mitjana d’edat realment és molt preocupant. 

I ja per acabar, en el darrer minut que em queda, vull centrar-me en el punt número 

10, que parla d’aquests problemes, l’augment dels problemes d’addicció, 

comportamentals, dels joves en els entorns digitals, diu, com a conseqüència de 

l’afectació de la covid. Jo crec que ve de molt abans. Sí que és veritat que la covid-

19 encara ho ha potenciat més, però el fet de tenir accés online i, per tant, les vint-i-

quatre hores del dia, en qualsevol moment, doncs, a les apostes, al joc, etcètera, ha 

propiciat que aquests problemes hagin augmentat. I, per tant, doncs és un tema que 

a nosaltres també ens preocupa, també juntament amb el tema de la salut mental. 

De fet, la setmana passada vam posar en marxa ja aquesta comissió d’estudi sobre 

la salut mental i també les addiccions, i és un tema del que estic segura que en 

parlarem amb els experts, perquè hem d’intentar pal·liar, d’alguna manera, tot aquest 

augment que tenim en el jovent i que sovint i massa vegades acaba amb 

conseqüències i desenllaços que són fatals. 

Moltes gràcies. 
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La presidenta 

Finalment, per pronunciar-se sobre les esmenes torna a tenir la paraula el diputat 

senyor David González. 

David González Chanca 

Gràcies, presidenta. Resposta molt ràpida, en dos minuts. Junts per Catalunya. De 

fet, compartim les causes que expliquen algunes de les situacions tan difícils que 

actualment pateix la joventut de Catalunya, no? Les dues crisis estructurals de les 

que som hereus. L’espoli fiscal, no?, aquesta causa únicament l’expliqueu vosaltres; 

nosaltres la desmentim, però és veritat, és una situació compartida també amb altres 

comunitats autònomes i amb altres territoris. 

De fet, nosaltres mai hem dit que els governs de Junts i Esquerra per Catalunya 

siguin els provocadors de la situació difícil que actualment pateix la joventut, però sí 

que diem que són els responsables de no donar cap resposta efectiva als problemes 

del jovent dels deu darrers anys. 

Esquerra Republicana. És cert que no hem acceptat algunes de les esmenes que 

estàvem comentant, i crec que ho ha definit molt bé, no? Amb aquella tendència de 

«ho hem de fer al Parlament i ho hem de fer a tot arreu». És que amb aquesta 

tendència que moltes vegades interpel·la directament els ajuntaments com a norma 

general no hi estem d’acord, si el que significa és que els ajuntaments, que ja estan 

sobrecarregats actualment, han d’agafar encara més competències sense recursos 

que els acompanyin. 

I hi ha una crítica... Moltes vegades no coincideixen Junts i Esquerra, però en 

aquesta crítica sí que hi coincideixen, que és en el bonus jove. Nosaltres no hem dit 

mai que potser aquesta sigui la millor solució; segurament tampoc sigui l’única, però 

com a mínim sí que som conscients que el bon ús de lloguer jove, com a mínim, obre 

les portes a moltíssimes persones joves de forma immediata a poder emancipar-se 

i a començar un projecte de vida autònom. I aquesta és una mesura que mai cap de 

les mesures que ha pres el seu Govern en els deu darrers anys ha donat aquestes 

conseqüències. 
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I, per finalitzar, també. Me había concienciado para no contestar a VOX en este 

debate, pero les tengo que reconocer que, si algo saben hacer bien, es provocar en 

el resto de las personas unas ganas muy grandes de darles algún tipo de respuesta. 

Yo no sé hasta qué punto la gente progre hacemos las cosas mejor o peor. Lo que 

no me extraña en absoluto es que votaremos en contra de todas sus propuestas, 

porque desde nuestro grupo, con Vox, ni a la vuelta de la esquina. 

(Aplaudiments.) 

La presidenta 

Acabat el debat, també recordin que durem a terme la votació aquest migdia abans 

de suspendre la sessió. 


