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L'EMACIPACIÓ, L'HABITATGE, EL TRANSPORT PÚBLIC I LA SALUT MENTAL, 

LES LÍNIES POLÍTIQUES DE LA JSC PEL PLE MONOGRÀFIC DE JOVENTUT  

(12/05/2022) 

Ahir, dimecres dia 11 de maig de 2022, va començar al Parlament de Catalunya el Ple 

Monogràfic de Joventut. Aquest Ple, que durarà fins avui dijous 12, tractarà la situació 

actual del jovent a Catalunya i pretén posar rumb a les polítiques de joventut que es 

duran a terme a Catalunya durant els propers anys.  

Com va declarar el Primer Secretari de la JSC, Ot Garcia, dissabte passat al diàleg sobre 

Europa i Joves: Present i Futur “des del 2013 el Parlament de Catalunya no parla dels i 

les joves. Tenim una generació perduda, que fa més de 10 anys està abandonada pel 

govern de la Generalitat”.  D’aquesta manera, la JSC celebra que després de 10 anys, es 

torni a realitzar un Ple Monogràfic de Joventut.  

Durant aquest Ple Monogràfic, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat diverses 

resolucions amb propostes de la JSC, creades i decidides pel total de la militància de 

l’organització, fruit dels documents que hem anat elaborant en els darrers anys. 

D’aquesta manera, entre aquestes propostes, en trobem de diferents àmbits, 

principalment per acabar amb el precariat i potenciar polítiques emancipatives, verdes, 

feministes i sobretot, per encarar la situació de la salut mental al jovent.  

De totes les propostes cal destacar la gran importància dels ajuts retornables per a joves 

a un interès del 0%, adreçat a aquells joves que hagin de pagar l’entrada a un pis, 

mitjançant la modalitat de propietat compartida. L’ajut així, s’haurà de retornar en un 

termini màxim de 50 anys.  

Una altre proposta vital per la joventut de Catalunya és la creació de la T-16 i T-Jove per 

les persones joves de Tarragona, Lleida i Girona, que en l'actualitat no tenen cap mena 

de bonificació en el transport públic. 

Però no només aquestes dues, sinó que hi ha una gran quantitat de propostes amb 

relació a altres àmbits com: la creació de nous parcs d’habitatge públic per a joves, la 

creació d’un programa de relleu generacional, l'ampliació de la Garantia Juvenil fins als 

35 anys per a polítiques d'emprenedoria i autoocupació,  entre d’altres.  

D’aquesta manera, la JSC pretén que aquestes propostes es tirin endavant per poder 

millorar la vida dels i les joves a Catalunya, mitjançant polítiques concretes que posin al 

jovent al centre.  
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Proposta de resolució 3: Salut Mental. 

Els confinaments deguts a la Covid-19 van posar de manifest, entre d'altres, 
que la salut mental ha de ser tractada amb el mateix rigor i importància que la 
salut física. Després de mesos de tancament i aïllament, son molts els joves 
que van patir angoixa i depressió. Uns problemes i trastorns que avui dia en
cara són presents en el dia a dia del jovent del país. L'atenció a infants, adoles
cents i joves és prioritària i considerem qüe cal posar-hi els mitjans, esforços i 
recursos adients en relació a la seva magnitud i complexitat. Des del Departa
ment de Salut s'estan desenvolupant accions, especialment en l'àmbit infanto-
juvenil, per tal que els serveis s'orientin més a la prevenció i siguin més proac-
tius, accessibles i resolutius de manera que apoderin als joves. Aquesta legis
latura, el compromís del Departament de Salut és incrementar 80 milions 
d'euros el pressupost de Salut Mental. D'aquests recursos, un tant per cent im
portant es destinarà als joves, així com a la millora de l'accessibilitat i la proac-
tivitat dels Centres de Salut Mental Infantil i juvenil. D'altra banda, el Pacte Na
cional per la Salut Mental ha de contribuir a la millora de la intervenció 
intersectorial per tal que els diferents departaments facin una aposta per a la 
Salut Mental. En aquest sentit cal que l'actual pacte incorpori mesures concre
tes amb perspectiva juvenil que s'emprenguin amb la màxima celeritat possi-

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 

1. Assegurar la continuïtat assistencial entre la infantesa i l'edat adulta pel 
que fa a la salut mental infanto-juvenil, reforçant la promoció de la salut 
i la prevenció, treballant intervencions intersectorials i transversals co-
creades amb els joves i el seu entorn amb la implicació del jove i la fa
mília per assolir el correcte seguiment del tractament. 

2. Garantir l'atenció psicològica a la gent jove, posant especial èmfasi en la 
prevenció i en la detecció precoç d'aquelles situacions que poden supor
tar risc especialment en aquelles patologies preeminents entre la pobla
ció jove, com poden ser els trastorns de conducta, els alimentaris o les 
addicions al jocs, videojocs i dispositius mòbils. 

3. Abordar els casos de joves que es troben en situació de sensellarisme o 
en situació administrativa irregular en coordinació amb serveis socials i 
destinar recursos per a joves en aquesta situació, ja que moltes d'aques
tes poden tenir un impacte negatiu sobre la salut mental. 

4. En el marc del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya elaborar un Pro
grama amb accions concretes , en col·laboració amb professionals de la 

ble. 
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salut i entitats expertes, dirigit a la prevenció del suïcidi juvenil amb es
pecial incidència a l'àmbit escolar dins del Programa Salut i Escola. 

5. Elaborar estudis d'arreu del territori català sobre l'evolució de la salut 
mental juvenil, per tal de prioritzar aquestes com una línia 
d'investigació prioritària per al Departament de Salut i l'Observatori Ca
talà de la joventut. Que tingui especialment en compte l'impacte de la 
pandèmia de la Covid en la salut mental dels joves, així com la diversi
tat territorial, la perspectiva de gènere i intercultural. 

6. Dur a terme campanyes públiques de sensibilització respecte la salut 
mental, la prevenció del suïcidi juvenil i la lluita contra l'estigma, que no 
caiguin en el paternalisme institucional i on s'utilitzin també canals de 
comunicació d'ús habitual entre els joves com ara les xarxes socials. 

7. Generar des del Departament d'Empresa i Treball un programa per a l'a
companyament de les persones joves de 16 a 29 anys amb problemes 
de salut mental per a la seva inserció al món laboral o per la seva rein
corporació adequada a la feina que feien abans de patir un problema de 
salut mental. 

8. Vetllar per la difusió del decàleg de bones pràctiques adreçat a profes
sionals dels mitjans de comunicació i de xarxes socials, per informar 
sobre la salut mental juvenil, tenint en compte la seva perspectiva i ge
nerant l'impacte necessari. 

9. Combatre la pressió estètica i la gordofòbia, que pateixen fonamental
ment les dones joves, i que deriva en una pèrdua de benestar emocional 
i pot ser el detonant de trastorns com els Trastorns de Conducta Ali
mentària. 

10.Promoure el lleure educatiu i les associacions esportives com a espai de 
canalització de les emocions, detecció i prevenció de trastorns mentals i 
espais respir amb suport terapèutic per als joves. Així com realitzar 
formacions per tal de poder prevenir i detectar-los precoçment. 

* La proposta de resolució 1 computa a JxCAT 

* La proposta de resolució 2 computa a ERC 

* La proposta de resolució 3 computa al PSC 
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Palau del Parlament, 11 de maig de 2022 
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Alícia Romero Llano 
Portaveu del GP PSC-Units 

Mònica Sales de la Cruz 
Portayim del GP JxCat 

David Cid^CoTorher 
Portavéi^ ael GR ECP 

/""notàveu del GP ERC 

Eulàlia Reguant i Cura 
Portaveu del GP CUP-NCC 
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