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Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana,
Pau Morales i Romero, portaveu a la Comissió de Polítiques de Joventut del
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableixen els
articles 1 54 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta
de resolució subsegüent al Debat sobre l'emancipació juvenil (tram. 25500004/13).

Exposició de motius

L'emergència sanitària viscuda, acompanyada de greus conseqüències socials i
econòmiques, han afectat especialment les persones joves en una etapa que,
per definició, és de transitorietat cap a l'edat adulta i implica una intensificació
de les relacions socials i un procés de desenvolupament vital, que s'ha vist
amenaçat per la incertesa del present. Davant d'aquesta situació, que ha afec
tat un col·lectiu juvenil que ja vivia en una situació de pràctica precarietat es
tructural, la resposta de les institucions catalanes ha de ser clara, contundent i
integral.
Cal definir unes polítiques de joventut transversals en tots els àmbits, cal ferho des de la situació de present i amb propostes de canvi en la mateixa línia
de les quatre transformacions proposades pel Govern de la Generalitat: social,
feminista, verda i democràtica. Però aquestes s'han de fer, sobretot, posant les
persones joves al centre. És a dir, han de ser polítiques definides per les pròpi
es persones joves. Davant d'un estat espanyol que no ofereix res a les genera
cions joves, han de ser aquestes mateixes, en cooperació amb les institucions
catalanes, que facin valer les seves propostes per assegurar un present i un
futur en condicions en un país que ha de ser per a joves.

Per aquests motius, presenta la següent:
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al de
l'Estat:
1. Avançar cap al reconeixement del dret de vot als setze anys. De manera
que insta al Govern a exigir a l'Estat una reforma de la LOREG per fer re
alitat una equiparado justa de drets i deures de les persones joves
d'entre 16 i 18 anys, estenent el dret a sufragi a aquesta edat.
2. Derogar la Llei d'estrangeria, per tal de lluitar contra la institucionalitza
ció del racisme, per assegurar una acollida en condicions i en català, de
fensar els drets de totes les persones independentment de la seva con
dició administrativa i combatre l'explotació laboral i sexual protegint les
persones víctimes de màfies.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
3. Dotar els territoris rurals de les infraestructures, serveis i incentius ne
cessaris per a garantir el retorn i assentament de les persones joves al
medi rural, i que hi puguin desenvolupar el seu projecte professional i
vital. Aquest marc d'actuació hauria de permetre ampliar els recursos
d'orientació professional i laboral -com el programa Odisseu-, facilitar
l'accés a la terra amb projectes d'acompanyament (registre de terres,
cessió de terrenys sense ús per la creació de parcel·les agràries, estudi
ar possibilitats de mediació entre propietaris de sòls en desús i pagesos
i pageses joves, o de facilitació de préstecs públics, entre d'altres) i es
pais d'interconnexió com els obradors cooperatius que facilitin tancar la
cadena del producte. El conjunt de mesures han de permetre reactivar
les comarques en procés de repoblament.
4. Impulsar l'assemblea ciutadana pel clima de forma territorialitzada amb
protagonisme de l'associacionisme juvenil, per tal de participar tant a la
conscienciació en aspectes com la promoció del consum de proximitat i
ecològic com al disseny de campanyes institucionals i polítiques públi
ques preventives, mitigadores i adaptatives per fer front a l'emergència
climàtica.
5. Introduir, en el marc del Pla d'acció per combatre la pressió estètica, la
prevenció i conscienciació

davant la publicitat que contingui patrons

estètics, relacionals i d'assignació de rols o estereotips de gènere als lo
cals d'oci, mitjans de comunicació i qualsevol altre establiment o local
que pugui fomentar ies.
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6. Elaborar un protocol de prevenció d'odi i discriminació en l'àmbit de la
seguretat privada, per tal de prevenir violències masclistes, LGBTIfòblques, racistes i qualsevol altra violència basada en qualsevol forma de
discriminació directa o indirecta d'acord amb la llei 19/2020. Promou
re'n l'adopció en tots els grans esdeveniments i locals d'oci nocturn, i
estudiar els canvis normatius necessaris per establir l'obligatorietat
d'adoptar-lo. Continuar promovent i millorant la implantació del Proto
col de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci.
7. Garantir programes d'equitat menstrual per tal d'assegurar que l'accés
als productes d'higiene menstrual i a la informació sobre la menstruació
i el propi cos esdevingui un dret a Catalunya per les joves del país, en el
marc dels treballs de l'Estratègia de Drets Sexuals i Reproductius.
8. Implantar a tots els formularis dirigits a persones joves l'Acord de Go
vern aprovat per incloure el no-binarisme, el nom sentit i la diversitat
familiar.
9. Establir programes educatius per tal de promoure consciència i conei
xement sobre la memòria antifeixista, els crims comesos pel franquis
me, els drets humans, la cultura de la pau fent especial incidència a les
dones combatents i víctimes, les quals han estat més invisibilitzades.
El Parlament de Catalunya considera:
10.Reforçar la perspectiva juvenil en els treballs

de la Comissió d'Estudi

del Model Policial per situar mesures de suport i acompanyament a tots
aquells casos en què hi hagi víctimes d'abusos policials i repressió polí
tica. Fer complir els protocols d'actuació dels Mossos d'Esquadra per ga
rantir una policia democràtica i exemplar que eviti sancionar l'exercici
no violent de drets democràtics, i alhora exigir a l'Estat la derogació de
la llei mordassa.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022

Pau Morales i Romero
Portaveu del GP ERG

Portaveu a la CPJ del GP ERG
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