DOCUMENT INCIDÈNCIA POLÍTICA
A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015
INTRODUCCIÓ
El proper 24 de maig 2015 la ciutadania de Catalunya ha estat convocada a participar en les eleccions per tal de renovar els consistoris. Les polítiques públiques
que duen a terme les administracions locals són, per la seva proximitat, les que
afecten d’una manera més directa la vida de les persones. Per aquest motiu, les
entitats englobades dins el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya no volen
romandre’n al marge i han elaborat aquest document d’incidència, que inclou un
seguit de propostes, per tal d’establir un marc de referència de les polítiques públiques en matèria de joventut que duen a terme els ajuntaments del nostre país.
En aquest sentit, el document s’estructura en quatre grans punts prioritaris a
través dels quals les administracions locals han de donar resposta en els pròxims
quatre anys. Es tracta, doncs, de totes aquelles qüestions relacionades amb emancipació, espai públic i participació, salut, gènere i inclusió social. Les propostes
neixen dels espais de participació propis del CNJC i de resolucions aprovades
anteriorment.

1.EMANCIPACIÓ:
En els temps actuals, cada vegada és més difícil que les persones joves puguin
desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives formatives, laborals i/o familiars. Entenem que aquesta és una part fonamental per al creixement
i l’apoderament de les persones joves i és necessari que des dels municipis es
treballi per assolir aquests objectius que, en definitiva, són la garantia d’un futur
millor per al conjunt de la societat.
D’aquesta manera, en aquest punt hem considerat aspectes transversals i fonamentals en la vida de les persones joves com l’educació, l’ocupació o l’habitatge,
que tot seguit desenvolupem.
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Educació
Migració
i interculturalitat
1.1 EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

Educació
Treball

Habitatge
Treball
Reclamem als futurs ajuntaments constituïts
que:
Espai públic
Habitatge

• Facin una aposta veritable per a l’elaboració dels Plans Educatius d’Entorn on tots els agents educatius locals (ja siguin directes com són
Espai
públic
Transport
les escoles, les famílies, l’associacionisme educatiu, entitats de lleure,
com indirectes mitjans de comunicació…) es puguin coordinar i miAssociacionisme
Transport
llorar l’oferta formativa i educativa
del municipi o barri, duent a terme
polítiques educatives integrals amb sincronia entre planificació, equiOci
Associacionisme
paments i recursos.
• Que l’administració local reconegui i faci visibles les competències adOci Salutfent valdre el coneixement asquirides mitjançant l’associacionisme,
sociatiu i processos d’aprenentatge adquirits en el marc de les entitats
SalutEines polítiques públiques
juvenils.
• Promocionin i donin suport a les associacions que treballin l’educació
Gènere
i sexualitat
Eines
polítiques
públiques
en valors, dotant-les d’espais i permetent el seu accés als centres educatius, tal com especifica l’articulat de la Llei d’Educació de Catalunya
Gènere i sexualitat
(LEC).
• Es faci un reconeixement de l›associacionisme educatiu (esplais i agrupaments escoltes de base associativa i voluntària) i el desenvolupament
d›una política pública singularitzada de foment del mateix.
• Ofereixin formacions específiques i vinculades al territori, destinades
als membres de les entitats.
• Incorporin a l’ensenyament reglat l’educació per al desenvolupament
personal i en valors.
• Fomentar l’ensenyament i difusió de la llengua catalana a través de la
creació i foment del Consorci de Normalització Lingüística.
• Potenciïn l’atorgament de beques (com per exemple, les de transport,
material...) per als joves dels centres educatius del municipi.
• En el marc d’estudis de formació professional i superior, es creï un espai de trobada entre centres educatius, empreses i joves.
• Facin un seguiment específic d’aquells infants i joves més exclosos socialment per tal d’evitar que es desvinculin de l’escola pública.
• Fomentin el cooperativisme i l’emprenedoria social. En particular, l’ajuntament hauria de facilitar els processos de creació d’autoocupació i
cooperatives facilitant els tràmits burocràtics i cedint espais per potenciar el “co-working”.
• Despleguin plans d’ocupació de qualitat dins del marc de la Garantia
Juvenil.
• Dotin de prestigi els programes de formació professional dual, adaptant-los a les característiques del territori.
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• Informar, acompanyar i facilitar els processos de re-empresa, especialment entre lesEducació
persones joves.

Treball
1.2 HABITATGE

Habitatge

Espai
públic
De la mateixa manera,
demanem
que des de l’àmbit local:
Transport

• Es faciliti l’accés i es faci major difusió de les oficines de promoció de
l’accés a l’habitatge, perquè aquestes oficines es converteixen en eines
Associacionisme
eficients per assessorar i acompanyar les persones joves en el procés de
transició domiciliària.

Oci

• Creïn borses de joves amb la voluntat de compartir pis o casa.

Salutde promoció del cohabitatge amb una reducció
• Elaborin polítiques
d’impostos i bonificacions.

Eines
polítiques
• Elaborin un cens
d’habitatges
buits ipúbliques
incentivin i facilitin la seva entrada al mercat a través del lloguer o dels models alternatius d’accés
sexualitat
a l’habitatge.Gènere
A banda, il’ajuntament
hauria d’implantar mecanismes
sancionadors a la tinença de pisos buits, l’import de la recaptació dels
quals podria destinar-se al fons juvenil d’habitatge, i en casos extrems
l’expropiació dels pisos o habitatges.
• Fomentin el lloguer entre les persones joves fent que l’administració
atorgui ajuts i faci d’aval per aquelles persones joves que vulguin signar
un contracte de lloguer.
• Informin i promocionin els diferents models d’accés i tinença de l’habitatge, com ara, el dret de superfície, la cessió d’ús, la masoveria urbana
la copropietat, etc. Veieu estudi sobre habitatge del CNJC.
• Incrementin el parc d’habitatge públic en diferents modalitats (dret a
superfície i cessió d’ús, lloguer…), destinat a joves, gent gran i a persones en situacions vulnerables, com ara aquelles persones que han partit
un desnonament.
• Cedeixin solars municipals a través del dret de superfície prioritzant
cooperatives sense ànim de lucre en els concursos.
• Desenvolupin polítiques de sostenibilitat en els habitatges del municipi
(energies netes i descentralitzades, rehabilitació, aïllament, aprofitament de les aigües grises…).

3

Habitatge
Espai públic
Transport
2. PARTICIPACIÓ I ESPAIS PÚBLICS

Associacionisme

Oci
El CNJC creu en una ciutadania activa, amb capacitat d’organitzar-se
col·lectivament i ser protagonista en la resolució de les seves necessitats. Convé recordar el
Salutd’una ciutadania
paper que exerceix l’associacionisme juvenil en la configuració
compromesa i, en particular, destaquem la tasca dels Consells Locals de Joventut
com a vertebradors de la participació en el territori i com a espais
depolítiques
diàleg i pacte.
Eines

públiques

Així doncs, el teixit social de cada municipi pot estar enfortit i estimulat mitjanGènere i sexualitat
çant les següents propostes:
• Fomentar la fórmula del Govern Obert i la cogovernança a les administracions locals, per tal de facilitar la interlocució de la ciutadania amb
l’administració, especialment joves i infants, i garantir que la participació sigui més directa i decisiva i no tan sols consultiva.
• Accés als instituts per part de les associacions com a referents en l’educació en la participació.
• Elaborar i implantar un pla de dinamització de la participació i l’associacionisme juvenil a cada municipi.
• Que les diferents plataformes associatives del municipi (com les Associacions de Veïns i els Consells Locals de Joventut) siguin considerats
com els agents vàlids d’interlocució per aquells temes que afectin el
municipi o barri.
• Fomentar convenis econòmics que permetin als Consells Locals de Joventut un funcionament diari i la seva estabilitat financera.
• Potenciar la creació d’hotels d’entitats per tal que les associacions registrades al municipi comptin amb espais autogestionats.
• Revisar les ordenances de civisme i recuperar l’espai públic privatitzat
per retornar-lo a la ciutadania.
• Que en l’espai públic reformat o de nova construcció es compti amb
canals participatius que permetin articular les aportacions de la ciutadania més propera. I que, de la mateixa manera, es planifiqui preveient
tots els usos possibles que l’espai públic pugui arribar a tenir.
• Elaboració de noves estratègies de consens per afavorir una gestió inclusiva de l’espai públic, potenciant l’autogestió i la flexibilitat d’ús
dels espais públics.
• Que les ordenances municipals incloguin mesures que facilitin la realització d’activitats a l’espai públic per part de les entitats juvenils.
• Que tots els municipis de més de 10.000 habitants comptin amb un
espai públic específic per a les persones joves, com ara un equipament
juvenil propi.
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Oci
Salut
Eines polítiques públiques
Gènere i sexualitat

3. GÈNERE

Les desigualtats de gènere, la violència masclista i l’LGBTfòbia són, malauradament, fenòmens molts presents a la societat actual, que ens allunyen
de la igualtat de drets, d’oportunitats, de les llibertats d’opció sexual i del
respecte entre les persones.
D’aquesta
manera, el Consell Nacional de la
Migració
i interculturalitat
Joventut de Catalunya proposa que les administracions locals treballin per
tal d’avançar cap a Educació
la transformació social en matèria d’igualtat, no discriminació i eradicació de les violències envers les dones i els col·lectius
LGBTQI+, fruit de laTreball
cultura patriarcal i heteronormativa.

FONT: resolució
DESTERRANT
DESIGUALTATS:
JOVES LLIURES
DE VIOLÈNCIES
MASCLISTES I
DISCRIMINACIONS DE
GÈNERE, aprovada el
15 de març de 2014.

En aquest sentit, creiem que els nous consistoris han de:

Habitatge

• Promoure que els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) desenvolupin una
Espai públic
formació de gènere, dirigida tant a l’alumnat com als equips docents
dels instituts del municipi.

Transport

• Promoure l’educació en la igualtat de gènere entre col·lectius professionals d’alta influència i en contacte habitual amb els i les joves, per
Associacionisme
exemple, personal docent, mèdic i de seguretat.

Oci
4. SALUT

Salut

polítiques
El camp de la salut Eines
no es pot
abordar com públiques
aspecte puntual o estàtic, sinó que
cal adoptar una perspectiva de procés multidimensional, considerant les tant les
condicions físiques, Gènere
com les psicològiques,
i de llarga durada.
i sexualitat
En aquest sentit, en el treball amb les persones joves cal tenir en compte l’educació i la sensibilització centrades en la prevenció i l’assoliment d’uns bons hàbits
que permetran la realització del seu projecte vital.
Proposem:
• Promoure que els PIJ entrin a les aules per tal de realitzar formacions
en salut, dirigida tant a l’alumnat com als equips docents dels instituts
del municipi.
• Potenciar els serveis d’assessoria en tàndem amb diferents entitats per
tal de permetre als i les joves desenvolupar de forma integral i saludable el seu projecte vital.
• Promoure l’educació en la diversitat i la igualtat, l’educació en hàbits
saludables, l’educació sexual i la planificació familiar per tal de prevenir situacions d’assetjament escolar (bullying), trastorns alimentaris i
l’estigma vers el VIH+.
• Promoure espais i activitats esportives i de foment dels hàbits saludables accessibles al jovent i que responguin a les seves necessitats.
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SOBRE ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
Per acabar, les entitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya emplacem als futurs ajuntaments, encarregats de la implementació de les polítiques
públiques de joventut, a tenir en compte els espais naturals de participació que
ofereixen les entitats i associacions juvenils del territori i en especial els Consells
Locals de Joventut.
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