#JSCalsAjuntaments

MANIFEST MUNICIPALISTA
La Joventut Socialista de Catalunya volem ser la veu dels i les joves dels nostres
municipis, capdavanters en la gestió i en l’impuls de les polítiques juvenils.
Som conscients de la importància dels ajuntaments a l’hora d’impulsar aquestes
polítiques i d’assumir competències, que en molts casos sense ser municipals són
oblidades pel Govern de la Generalitat, obligant als municipis a fer esforços econòmics
i personals per dur-les a terme.

El principal objectiu de les polítiques de joventut és facilitar l’emancipació dels i les
joves i la seva preparació com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Tanmateix, la generació de joves actuals no tenim les coses fàcils. L’elevat atur juvenil,
més del 34% entre menors de 25 anys, les condicions laborals cada cop més precàries:
9 de cada 10 contractes són temporals i gairebé 50 % d'aquests són per dies o per
setmanes. La fuita de talents, les taxes universitàries més cares de l’Estat i l’elevat preu
de l’habitatge fa de nosaltres una generació precària, en molts casos en risc d’exclusió
social i, per tant, fa impossible que puguem decidir en llibertat el nostre present i el
futur. Segurament la generació millor preparada és una generació hipotecada de per
vida davant la inactivitat del Govern de la Generalitat per trobar solucions i donar-nos
una sortida digna.

Des dels Ajuntaments cal fer polítiques que abordin des de la integralitat tots els
aspectes de la vida quotidiana de la joventut, que l’ajudin en aquest camí cap a
l’emancipació, mitjançant polítiques de foment de la participació juvenil, l’accés a la
cultura, el lleure, la mobilitat tant l’obligada com internacional, de creixement social i
personal, de salut i esports…Els ajuntaments socialistes, amb el nostre model
d’oficines d’emancipació i de punts d’informació juvenil són un exemple per a
municipis d’arreu de l’estat i considerem imprescindible la seva creació allà on encara
no existeixin.

La JSC als municipis hem de vetllar perquè s’apliquin les polítiques que els i les joves
necessitem. Cal que ens comprometem des de l’inici sobre allò que creiem prioritari
per tal de garantir que tant el present com el futur dels i les joves a cada ciutat i poble
estigui a les seves mans.

Per tot això la Joventut Socialista de Catalunya proposem:

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

L’educació de qualitat garanteix la igualtat d’oportunitats
És per això que proposem la creació de programes d’acompanyament a l’estudi per
evitar l’abandonament escolar prematur i la creació de PFIs que s’adaptin a les
necessitats del territori que facilitin la incorporació dels joves al mercat laboral.
Foment de l’orientació acadèmica, així com de l’FP i promoure la contractació
municipal dels i les alumnes de l’FP dual.
Realització de cursos i tallers per adaptar-nos i oferir competències en temes
tecnològics punters (robòtica, impressió i disseny 3D, videojocs…).
Promoure els premis excel·lència pels estudiants amb millors expedients acadèmics
d’ESO i Batxillerat, així com promoure ajuts per a la finalització dels estudis
superiors

EMANCIPACIÓ JUVENIL

Dret a un treball digne
Foment de les polítiques actives que generin ocupació i permetin la inserció
laboral. Plans ocupacionals reservats a menors de 30 anys i foment de la
contractació de joves a les empreses locals mitjançant subvencions per a la creació
de llocs de treball.
És imprescindible l’assessorament laboral, així com oferir cursos formatius adreçats
a la cerca de feina.

Dret a l’habitatge i a poder desenvolupar el nostre projecte de vida
Promovem la creació de parcs d’habitatges públics municipals amb un percentatge
reservat per als i les joves dels municipis, siguin de lloguer o compra.
Creació de noves ajudes per a l'emancipació dels joves per part de l'Administració
local. Fomentar les oficines locals d’habitatges i fer que siguin un element útil i
atractiu per al jovent del municipi.

CULTURA I LLEURE

La cultura ens fa més lliures
Hem de garantir l’accés a la cultura, a la creació cultural i a l’oci saludable. Així com
fomentar l’educació en el lleure. Són eines imprescindibles per garantir la cohesió
social.
Proposem un oferta adreçada a joves dels municipis, en tots els àmbits, per
garantir l’accés. Ja sigui de forma gratuïta o mitjançant preus adreçats a joves.
Foment del Carnet Jove Municipal, per obtenir descomptes i generar activitat jove
al municipi.

FEMINISME I LGTBI+

Ciutats i pobles igualitaris, on tothom tingui mateixos drets i oportunitats
Cal posar en marxa polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI+
així com educar en el feminisme.
Creació d'un protocol per establir el circuit d'actuació davant de possibles
situacions de risc en l'oci nocturn i en altres esdeveniments multitudinaris contra
agressions LGTBIfòbiques i masclistes.
Implantar un servei tant de Dones com de LGTBI+ que doni suport a la ciutadania,
assessorament i resposta a les necessitats dels i les joves.
La regidoria LGTBI+ i de feminisme són imprescindibles.

MOBILITAT

Mobilitat sostenible i accessible.
Foment del transport públic, garantint la mobilitat obligada interna i
intermunicipal. Cal fomentar la T-Jove municipal.
Pel que fa a la mobilitat internacional, cal donar el servei mitjançant assessories de
mobilitat i oferir beques per fomentar l’estudi de les llegües estrangeres. Una
millor formació és garantia d’èxit en un futur.

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I TRANSPARÈNCIA

Transformem la relació entre la ciutadania i l’ajuntament
Més participació, més transparència i més eficiència i un compromís ètic per
millorar la democràcia local. És imprescindible fomentar l’associacionisme juvenil
per implicar els i les joves a la societat que els envolta i als seus pobles i ciutats.

