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L‘habitatge és un element nuclear en l‘emancipació
dels i les joves, element que encara es troba fora
de l’abast de les possibilitats del jovent dels Països
Catalans. Tanmateix, el de l‘habitatge no és un
problema aïllat, sinó que està estretament vinculat
a la situació dels altres elements fonamentals de
l’emancipació com són l’atur i la precarietat laboral,
que aboquen al jovent a no poder accedir a un
habitatge digne perquè no pot generar recursos
estables i suficients.
En aquest sentit, hem de continuar apostant
de forma inequívoca pel foment de l’habitatge
de lloguer, davant la política de l‘habitatge
en propietat que va alimentar la bombolla
immobiliària. Tanmateix, la irresponsable praxi de
les administracions ens ha dut a les portes d’una
nova bombolla especulativa, aquesta vegada amb el
mercat de lloguer, que a causa de l’empobriment de
les classes populars i en especial de la desprotecció
del jovent, ha donat peu a un augment de les
pràctiques abusives, dels requeriments addicionals
i del preu mitjà del parc de lloguer. Aquesta situació
s’agreuja a les grans ciutats on el jovent passem a
competir també amb els turistes i els fons dedicats
a l’especulació. Amb tot això, el jovent no només
ens hem d’enfrontar amb una emancipació quasi
impossible, sinó també a una expulsió de les
nostres ciutats, en les quals ens és impossible
independitzar-nos.
És per això que és el deure de l’Administració tenir
com una prioritat urgent la qüestió de l’habitatge,
fomentant el model de lloguer com a modalitat
de tinença més flexible i amb més capacitat
d’adaptació a les necessitats juvenils i que a més
permet una major capacitat d‘acció política a les
mateixes Administracions Públiques per tal de
garantir l’efectivitat del dret a l’accés a l’habitatge.
Cal dedicar especial èmfasi i atenció a l‘habitatge
social específic per a joves i concebre’l com un estoc
social al servei de diverses generacions, en especial
i de forma prioritària, al jovent, ja que és el col·lectiu
més desprotegit davant de la voracitat especulativa
del capitalisme, de manera que es pugui facilitar la
seva primera emancipació.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Garantir el dret a l’habitatge no només perquè
és un dret reconegut, sinó perquè el jovent és
especialment vulnerable davant la situació actual
del mercat, fet pel qual establirem estratègies per
garantir al jovent l’accés a l’habitatge:
●● Garantirem que cap llar es quedi sense
subministraments bàsics per motius econòmics.
●● Estudiarem mesures per impulsar una
mancomunació de serveis domèstics (rentadores,
assecadores, wifi, etc.) i d’altres usos en el parc
d’habitatges de lloguer per a joves, per tal de
reduir les despeses necessàries i així fer que el
jovent pugui emancipar-se.
●● Desenvoluparem mesures específiques com
ajuts i subvencions, o el mètode de l’aval-lloguer
per a la població jove que s’adeqüi a les seves
necessitats.
●● Crearem un sistema d’assessorament i
d’informació per a joves a través de l’oficina
jove local (o comarcal, en funció de la població
i les necessitats), i alhora desenvolupar una
borsa d’habitatge jove encaminada a facilitar
l’emancipació. En cas que hi hagi una Oficina Local
d’Habitatge caldrà especialitzar els tècnics en
habitatge jove de lloguer.
●● Adaptarem les condicions d’adjudicació dels
habitatges de lloguer per a joves a la diversitat dels
processos d’emancipació juvenil, tenint en compte
aquelles persones amb rendes més baixes.
●● Donarem suport a nous models residencials
que afavoreixin l’emancipació i l’accés a l’habitatge
dels i les joves amb diversitat funcional i malalties
mentals.
●● Desenvoluparem mesures específiques
(ajuts, avantatges fiscals i avals públics) per
a la població jove que s’adeqüin a les seves
necessitats per pagar les despeses vinculades a
l’accés a l’habitatge d’acord amb les possibilitats
pressupostàries del municipi.
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FORMACIÓ I EDUCACIÓ
●● Assessorarem i donarem les eines necessàries
per a poder accedir a l’habitatge per mitjà
de models de masoveria tant urbana com
rural, cooperatives d’habitatge en cessió d’ús,
copropietat i dret de superfície a les oficines locals
d’habitatge o dels tècnics que en realitzin les
funcions.

●● Assegurarem la correcta rotació de les persones
arrendatàries, mantenint el model d’habitatge
protegit de lloguer, ja que el seu objectiu és
permetre una primera emancipació perquè el
jovent pugui estalviar els recursos necessaris
gràcies als preus justos per accedir a un
habitatge propi si és possible.

●● Mancomunarem en els municipis més petits el
servei d’habitatge amb els pobles de l’entorn, de
manera que sigui aquesta la que aglutini l’oferta de
les diferents viles i és pugui oferir un servei més
ampli i efectiu.

Per tal que les polítiques d’habitatge per a joves
siguin efectives i encertin les nostres necessitats,
cal que el jovent tinguem veu en els processos de
construcció de les polítiques del nostre municipi.,
Per això, garantirem que el jovent participi
activament en les polítiques d’habitatge:

L’element central de les polítiques d’habitatge és
la mateixa vivenda. Així doncs, cal entendre la
inversió i el manteniment així com també preservar
i augmentar el parc d’habitatge públic específic
per a joves com una inversió a llarg termini i que
incideix de gran manera en el benestar de diverses
generacions de joves. Per això proposem:
●● Fomentarem la construcció d’habitatges de
lloguer específic per a joves. En el cas que l’ens
municipal no hi pugui fer front, estudiarem
alternatives com la concertació amb promotors
privats perquè una part de la promoció sigui
per a lloguer social per a joves tal com indica la
Llei Catalana d’Habitatge (en aquest sentit, es
prioritzarà l‘actuació conjunta del sector públic,
les cooperatives d‘habitatge i les fundacions), o
bé la cessió de sòl públic de titularitat municipal
perquè la Generalitat promogui habitatge de
protecció oficial, etc.
●● Preservarem el sòl i els parcs d’habitatge de
propietat pública mitjançant règims de tinença
que no suposin mai la pèrdua de la propietat.

●● Impulsarem en l’àmbit municipal l’aplicació del
Pla Nacional de Joventut de Catalunya mesures
per garantir l’habitatge a través del Pla Local de
Joventut, així com el Pla Local d’Habitatge amb
especial atenció a les necessitats del jovent vers
la primera emancipació domiciliària.
●● Impulsarem espais d’interlocució i de diàleg
en l’àmbit local amb representació d’entitats
juvenils, professionals d’habitatge de les oficines
locals i representants del món privat, per
incorporar la perspectiva juvenil als Plans Locals
d’Habitatge.
●● Promourem la realització d’estudis,informes i
diagnòstics que tinguin per objectiu detectar les
condicions i necessitats de les persones joves en
relació amb l’habitatge.

L’educació i la formació són l’eix vertebrador del
desenvolupament d’una societat; de manera que
aprofundir en l’adquiriment de coneixements
i habilitats, és el que permet articular una
emancipació total de l’individu i educar en una
ciutadania crítica, participativa i trencadora vers la
perpetuació dels diversos eixos de desigualtat. Així
doncs, no només possibilita l’emancipació en l’àmbit
laboral, sinó que empodera en tots els àmbits de
la vida i de la plena socialització. És per això que
el republicanisme l’entén com una de les màximes
prioritats en l’agenda política, car la formació i
l’educació són els principals elements tant per a
l’emancipació econòmica, intel·lectual, social i
física de l’individu, com l’emancipació col·lectiva
ciutadana. Per aquesta raó ens proposem assolir
una educació integral, participativa i crítica amb
l’objectiu debastir des dels valors republicans una
ciutadania lliure i compromesa.
És per això que des dels ajuntaments, cal fomentar
unes estructures dinàmiques i adaptables a les
necessitats educatives de cada moment i del mateix
territori, tot fomentant la participació ciutadana en
l’educació dels nostres infants i joves al llarg de tota
la seva vida incidint-hi, sobretot, en la seva etapa
educativa. Entenem el fet educatiu com quelcom
que depassa el programa acadèmic, ja que el jovent
ens formem a tots els espais i àmbits de la nostra
vida, com l’associatiu o el domèstic. Per aquesta raó
des dels consistoris s’ha de fomentar una educació
integral que formi en tots els aspectes de la vida.

Per això el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Tal com la formació acadèmica no és prou com
per a abastar tots els àmbits de la vida, cal que els
Ajuntaments posin al servei del jovent eines i espais
per tal de formar-se d’altres maneres i no es redueixi
l’aprenentatge només als continguts de l’educació
formal. Per això proposem:
●● Fomentarem la creació de l’Oficina
d’Emancipació Juvenil en el si de l’Oficina Jove,
des d’on potenciar la formació encaminada a
millorar el coneixement del jovent sobre els
diferents elements que han de tenir en compte a
l’hora d’impulsar el seu propi projecte de vida –per
exemple, cursos d’economia domèstica, d’hàbits
alimentaris, habitatge, etc.–.
●● Fomentarem cursos a tots els centres
educatius sobre sexualitat, salut sexual, drogues,
i qualsevol altre àmbit que afecti la salut jove i al
desenvolupament juvenil.
●● Potenciarem l’associacionisme juvenil com a
espai d’educació integral infantil i juvenil, així com
desenvolupar el potencial educatiu, transformador
i servei de l’associacionisme apropant-lo a les
escoles i instituts.
●● Vincularem l‘alumnat de totes les escoles a la
cultura popular local a través d’un model de gestió
comunitària que apropi els centres educatius a les
entitats culturals, als centres socials i a tots els
agents que participen en la societat.
●● Facilitarem l’accés universal als infants i joves a
les diverses extraescolars que s’oferten al municipi
seguint un model de tarifació social.

●● Desenvoluparem mesures per recuperar
habitatges buits i posar-los al servei de la
ciutadania, en especial als segments de població
amb dificultats, a través de la rehabilitació o de
procurar que promocions privades sense vendre
passin a règim de lloguer joves amb condicions
especials favorables per a aquest col·lectiu.
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L’etapa educativa sovint desemboca en l’entrada
en el món laboral, així doncs des dels ajuntaments
posarem a l’abast del jovent les eines per tal de
formar-se, procurant que entrin sòlidament i
dignament en el teixit productiu del territori:
●● Posarem a disposició del jovent a través
de l’Oficina Jove una oferta d’activitats
extracurriculars que permetin complementar la
seva formació en altres àmbits fora de les escoles,
garantint l’accés universal mitjançant la tarifació
social.
●● Posarem a disposició del jovent una oferta de
formació contínua al llarg de la vida per adaptar
els coneixements i competències del jovent als
requisits del teixit productiu del territori, tot
garantint a través de convenis amb les empreses
del territori que l‘alumnat dels diversos centres
puguin accedir a unes pràctiques dignes.
La democratització de l’educació i la participació
ciutadana són un dels pilars fonamentals per a
aconseguir una educació de qualitat, és per això que
prendrem les mesures necessàries per a assolir una
comunicació fluida amb tots els agents educatius i la
seva participació en la construcció de les polítiques
educatives del territori.
●● Crearem una plataforma on hi participin tots
els agents educadors del municipi, docents,
alumnat, equips directius, ajuntament, entitats
de lleure educatiu, entitats de cultura, escoles de
música/dansa, etc. per tal de consensuar les línies
pedagògiques del municipi.
●● Fomentarem la creació d’un consell d’alumnat
municipal com a ens de representació de l’alumnat
i procurar, així, fomentar l’associacionisme i
la participació juvenil en tots els àmbits dins
dels centres educatius per tal de construir una
ciutadania crítica i compromesa
●● Dotarem d’una importància bàsica el consell
escolar municipal com a ens indispensable per a
l’educació dels infants i joves i com a vertebrador
de projectes cooperatius entre centres educatius,
famílies i alumnat.
6
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●● Impulsarem la col·laboració entre el jovent,
tractant de garantir mecanismes d’ajuda entre
el mateix alumnat, com la creació de borses de
repàs o la promoció de grups d’estudi a les sales
habilitades per als estudiants.
●● Fomentarem la cooperació entre l’Administració
Pública, els centres educatius, les famílies i els
especialistes per tal d’atendre les necessitats
educatives especials concretes aportant els
recursos necessaris. Creant un servei d’atenció als
infants en les necessitats educatives especials,
on de forma gratuïta podran rebre un servei de
psicologia i logopèdia a nivell municipal, en els
municipis. En cas que no sigui viable, mancomunar
el servei entre diferents municipis i/o institucions
supramunicipals.
L’Administració ha d’evitar que l’alumnat esdevingui
individualsta i acrític, es per això que afavorirem
l’educació com la millor eina per fomentar un
pensament més crític i lliure, un esperit ciutadà
col·lectiu i alhora trencar amb la perpetuació dels
diversos eixos de desigualtat com els de classe,
gènere, etc.
●● Fomentarem l’associacionisme i sindicalisme
juvenil als centres educatius en defensa dels
drets de l’alumnat i incentivar-ne la participació
en els consells escolars. Mantidrem un contacte
permanent amb els diferents col·lectius de joves,
organitzant activitats a les escoles i instituts per
donar a conèixer els drets de l’alumnat.
●● Fomentarem programes a les escoles i instituts
que incentivin la participació juvenil en els
processos de decisió del municipi, que ensenyin
la importància de tenir un jovent partícip, i que
facilitin als joves ser coneixedors del funcionament
polític de les seves poblacions.
●● Fomentarem cursos i xerrades sobre les
desigualtats de classe, de gènere, LGTBI, etc.
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●● Fomentarem el cooperativisme, l‘economia
social i el pensament crític de l’economia entre
el jovent que es troba en l‘etapa educativa,
mitjançant cursos d’economia crítica als instituts.
Els consistoris han de vetllar perquè tothom pugui
estudiar efectivament i alhora potenciar al màxim
l’educació pública, per això des dels consistoris
establirem les estratègies necessàries per a garantir
la universalitat de l’educació dins de les possibilitats
dels municipis:
●● Buscarem mecanismes i eines a través de
les possibilitats municipals per tal d’oferir ajuts
o beques perquè cap jove es quedi exclòs dels
estudis superiors per motius econòmics
●● Crearem beques de transport urbà i interurbà
per tal d’ajudar a aquell alumnat que necessita
el transport públic per a arribar als seus centres
d’estudi.
●● Evitarem la cessió de terrenys públics per a
la instal·lació d’escoles privades o concertades
i garantir que el sòl destinat a instal·lacions
educatives l’ocupen centres públics.
●● Consolidarem les beques menjador com a
eina per combatre la malnutrició infantil i juvenil
i les ampliarem incloent l’esmorzar i el berenar
en aquestes. També garantirem que el servei de
menjador als centres educatius del nostre municipi
siguin de productes de proximitat i adequats a la
nutrició que necessiten els infants per tenir una
dieta equilibrada.
●● Promourem en els serveis de menjador escolar
del municipi projectes solidaris de distribució
d’aliments i reducció del malbaratament
alimentari, de manera que un cop acabat el servei
diari del menjador de l’escola, el menjar disponible
apte pel consum es prepari com a àpats complerts
en unes carmanyoles facilitats pels ens socials.
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●● Dotarem els municipis amb biblioteques o,
en cas que no sigui possible, fomentarem els
bibliobusos com a eina d’apropament a la cultura.
Dinamitzarem l’activitat de les biblioteques
mitjançant activitats que fomentin l’ús per part del
jovent.
●● Habilitarem sales d’estudi, en especial en
èpoques d’exàmens, tot adaptant els horaris a les
necessitats de les persones joves.
●● Crearem una xarxa de patis oberts per fomentar
que els infants i joves juguin als patis de les
escoles en horari no lectiu.
●● Donarem resposta a aquelles necessitats locals
concretes per tal de lluitar contra les desigualtats
i procurar una educació el màxim d’equitativa, no
sexista i socialment justa.
●● Crear un sistema de tarificació social pel que fa
a les activitats culturals que realitzen els centres
educatius en l’àmbit escolar, així com també amb
les colònies. D’aquesta forma incrementant l’accés
a la cultura per part dels infants.
●● Fomentar que les escoles i centres educatius
del nostre municipi fomentin o apliquin el
concepte de les escoles “Rainbow” són centres
inclusius en la diversitat familiar i sexual, on es
treballa la realitat LGTBI de manera transversal.
●● Crear un pla educatiu transversal municipal per
eradicar dels centres educatius qualsevol tipus
de discriminació o violència, creant protocols
on participin tots els agents educatius del
municipi contra les agressions i assetjaments
als centres per raons de gènere, classe, ètnia,
LGTBIfòbia, etc. fomentant la coeducació de
forma efectiva i integral en l’àmbit educatiu del
municipi.d’exàmens, tot adaptant els horaris a les
necessitats de les persones joves.

●● Formarem la comunitat educativa sobre
mediació per als casos d’abús escolar, així com en
la prevenció de totes les violències entre el jovent.
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TREBALL I OCUPACIÓ
Després de més de 10 anys de l’esclat de la crisi,
el jovent continuem patint cruament les seves
conseqüències en el món laboral. El neoliberalisme
ha aprofitat la crisi que ell mateix va provocar i les
darreres reformes laborals del PP i del PSOE (amb
el suport de CiU) per laminar drets i precaritzar el
mercat laboral. En una societat on el treball ocupa
encara un paper central, és imprescindible apostar
per un canvi ambiciós del sistema productiu que es
basi en l’economia social i solidària, que permeti al
jovent emancipar-nos. Només fent un canvi des de la
base i emancipant-nos de les empreses extractives
de l’IBEX-35 podrem teixir una economia que giri
entorn dels interessos de la persona i no al revés.
Les competències municipals permeten als
Ajuntaments incidir de forma significativa en el
mercat laboral local que impacta de forma directa en
la vida quotidiana del jovent. Els Ajuntaments tenen
un paper cabdal a l’hora d’apostar per l’economia
social i solidària, tot propiciant una ocupació
extensiva i digne pel jovent a nivell local. Si bé és
cert que des dels Ajuntaments no canviarem el
sistema econòmic imperant, sí que s’ha de fer la
imprescindible tasca de conscienciació de base.
Malgrat ser una de les generacions més formades de
la història, el jovent som un col·lectiu especialment
sensible als capricis del sistema neoliberal.
Rarament podem escapar de l’atur, la precarietat,
la temporalitat i la inseguretat laboral i ens veiem
forçats a marxar a l’estranger. És per això que és
imprescindible que des dels Ajuntaments s’avanci
cap a l’emancipació de les grans empreses de
l’IBEX-35 que espolien les classes populars, ja
que és l’única manera de construir una xarxa
d’economia social i solidària que democratitzi el
treball digne. Dinamitzar el teixit productiu local de
forma conscient afavorirà que aquestes reinverteixin
els beneficis al mateix territori, generant un major
desenvolupament econòmic arrelat al municipi.
Altrament, cal apostar per totes aquelles qüestions
tan essencials com la reforma horària, la conciliació
laboral, familiar, personal i formativa han quedat
relegades i invisibilitzades en pro del rendiment
empresarial i la recuperació econòmica.
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Per això el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Apostarem pel foment i la dinamització de xarxes
d’economia social, solidària i sostenible local
i per la municipalització d’aquells serveis que
sigui possible. D’aquesta manera podrem trencar
progressivament amb la dependència respecte a les
grans multinacionals i recuperar la sobirania.
●● Impulsarem anàlisi de l’economia del municipi
des de les agències de desenvolupament local per
detectar els nous sectors econòmics sostenibles
que es puguin desenvolupar al territori.
●● Fomentarem i dinamitzarem l’economia social i
solidària local i, especialment, el cooperativisme,
tot tendint a contractar els seus serveis i posant
a disposició recursos econòmics i tècnics per
fomentar la proliferació d’aquestes xarxes, a través
de cursos, tallers i fires.

●● Posarem a disposició del jovent una oferta de
formació contínua al llarg de la vida per adaptar
els coneixements i competències del jovent als
requisits del teixit productiu del territori.
Garantirem un treball digne i democratitzat, que
sigui accessible al jovent. Cal enfrontar de cara l’atur
i la precarietat per revertir l’estancament del jovent
en els contractes de pràctiques encadenats, feines
precàries lluny de la seva formació o l’atur.
●● Fomentarem o crearem borses de treball
municipals per a joves, garantint que aquestes no
esdevinguin una font de precarietat laboral pel
jovent.
●● Fomentarem la contractació directa per part de
l’ajuntament de treballadors i treballadores per
a la realització de les competències municipals,
mitjançant plans d’ocupació.

●● Municipalitzarem aquells serveis bàsics i
estratègics del municipi que sigui possible, sempre
realitzant els estudis de viabilitat econòmica i
jurídica previs pertinents.

●● Facilitarem al jovent la informació i les eines
necessàries perquè tingui accés al programa de
Garantia Juvenil, adaptant la seva aplicació a la
realitat del territori amb la col·laboració de les
entitats juvenils.

●● Fomentarem les entitats de l’Economia Social
com les cooperatives a l’hora d’assessorar sobre
nous projectes, garantint d’aquesta manera
l’arrelament de l’economia al territori i la reinversió
dels recursos en benefici del territori.

●● Aplicarem la iniciativa “Anem a mil”. Garantirem
progressivament que totes les persones
treballadores de l’Ajuntament i d’empreses
subcontractades percebin un salari mínim de mil
euros per 14 pagues.

Apostarem per una orientació professional individual
i que acompanyi al jovent al llarg de la transició del
món formatiu al món laboral.

●● Establirem un sostre salarial mínim brut
vinculat al salari màxim amb una proporció d’112 o, en deferència, el salari mínim intercomarcal
a l’administració pública i a les empreses
subcontractades.

●● Afavorirem l’acompanyament al jovent en la
cerca de feina, a través de les eines disponibles:
oficines joves, punts d’informació juvenil i
plans locals d’ocupació. Per tal de reforçar
l’orientació professional, caldrà introduir aquest
acompanyament als centres educatius, d’acord
amb el consell escolar i els representants de
l’alumnat, millorant l’accés dels i les joves a la
informació sobre oportunitats professionals.

●● Fomentarem la visió juvenil als convenis
col•lectius i apostarem per mesures que
encoratgin al jovent a presentar-se com a delegats
sindicals.
●● Incrementarem i millorarem els mecanismes
públics d’intermediació laboral, per tal d’evitar
el recurs a empreses de treball temporal (ETT)
i agències de col·locació privades, per tal de
garantir que no es produeixin pràctiques que
contribueixin a la precarització del treball juvenil.

Treballarem per erosionar les desigualtats socials
que tenen gran impacte en el mercat laboral i
en la vida quotidiana del jovent. Fomentarem la
conciliació laboral amb les altres esferes de la
vida, posarem especial èmfasi en dignificar aquells
sectors laborals feminitzats i garantirem la paritat de
gènere en els alts càrrecs.
●● Impulsarem la contractació amb igualtat
de gènere i vetllarem perquè les empreses
concessionàries de serveis públics també
l’apliquin.
●● Garantirem la igualtat d’oportunitats a l’hora
d’accedir a llocs de major responsabilitat,
tant a l’administració com a les empreses
concessionàries. Cal evitar els sostres de vidre i
terres de fang.
●● Potenciarem els projectes on existeixi una
inserció social real per a persones amb situació de
risc d’exclusió social, garantint que no hi hagi cap
tipus de discriminació i apostant per la diversitat
dins del treball.
Des de l’ecologisme municipalista apostarem per la
creació de llocs de treball basats en la reducció de
la mobilitat de treballadors, potenciarem sectors
laborals de baixa agressió ambiental i que valoritzin
(nova vida) els residus, cobreixin les necessitats
dels ciutadans i assegurin la salut pública (ex.
contaminació atmosfèrica), així com també
potenciarem sectors i empreses que no agreugin
l’espoli Nord-Sud. En definitiva, fomentarem la
consciència socialment verda.
●● Promocionarem les empreses d ‘I+D lligat a
la formació professional en temes de reutilitzar
residus per temes energètics o materials (com
reciclar asfalt o materials de construcció).
●● Que les empreses agrícoles que entrin dins
d’una consciència socialment verda, que els seus
productes es puguin subministrar als menjadors
públics (escoles i altres).
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ESPAI PÚBLIC, OCI I LLEURE
Davant una situació en què les empreses existents
els costa contractar treballadors i treballadores,
una opció real però amb riscos que pren el jovent
és l’autoocupació i l’emprenedoria. Des dels
Ajuntaments és important fomentar l’emprenedoria i
dotar-la d’uns mínims de seguretat.
●● Proporcionarem assessorament a aquelles
persones que volen iniciar un projecte empresarial,
perquè coneguin totes les oportunitats, ajuts,
subvencions, però també els possibles riscos que
comporta iniciar un negoci.
●● Crearem i fomentarem iniciatives i espais
de co-working jove que ajudin a les persones
emprenedores a reduir les despeses de local i
manteniment.

L’espai públic és allà on ens relacionem, on
compartim els nostres barris, viles i ciutats amb
el conjunt dels nostres veïns i veïnes. Cadascú de
nosaltres li dona un ús: jugar, sortir a fer activitats
de lleure, sortir de festa, passejar, córrer, etc. En
definitiva, on passem gran part del nostre temps
d’oci i lleure.
Però actualment l’espai públic no respon a les
necessitats de tota la ciutadania. Aquest ha estat
dissenyat i segueix sent dissenyat des d’una única
perspectiva que exclou a gran part de la ciutadania:
dones, persones amb diversitat funcional, gent
gran, infants i també joves, que no podem gaudir
o anar segures pels carrers i places. Un exemple
clar són la quantitat d’agressions masclistes que es
donen a l’espai públic i on no es fa res per reformarlo amb perspectiva de gènere; o també la manca
d’accessibilitat de molts dels nostres pobles o
ciutats; i el màxim exponent d’aquesta situació,
que fins i tot la ridiculitza, són les places on no
es pot jugar a pilota. L’espai públic ha d’allunyarse dels interessos exclusivament productivistes i
mercantilistes, respondre a les necessitats de tota la
ciutadania i ha d’evolucionar en conseqüència.
A l’espai públic ha de ser on tota la ciutadania ens
relacionem, participem, realitzem activitats, etc.
Hem de garantir el dret a l’oci i al lleure i l’espai
públic és essencial per aconseguir-ho. Com a
societat no ens podem permetre uns espais públics
de pas, que només serveixin perquè la ciutadania
vagi de casa seva a la feina i la inversa. No ens
podem permetre uns espais públics destinats només
a terrasses. Cal aplicar el model republicà de l’espai
públic, no mercantilista i on s’inclogui la mirada
interseccional des del primer moment.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Defensarem l’espai públic com a espai de
convivència i creació de comunitat. Garantint i
prioritzant l’ús que la ciutadania i les entitats facin
de les places i carrers així com dels equipaments
públics.
●● Apostarem per la gratuïtat de preus en l’ús de
l’espai públic i dels equipaments municipals per
a aquelles entitats i organitzacions sense ànim de
lucre.
●● Garantirem l’ús cívic de les places i els carrers.
●● Iniciarem la instal·lació de pistes o elements
esportius a l’espai públic per fomentar la pràctica
esportiva entre la ciutadania.
●● Promocionarem activitats culturals i
comunitàries a l’espai públic, especialment en
èpoques de festes majors.
Farem un espai públic inclusiu. Feminitzarem
les viles i ciutats, incorporarem la perspectiva
interseccional en la definició o remodelació de nous
espais i eliminarem tot rastre de feixisme.
●● Canviarem tots els noms del nomenclàtor o
d’equipaments municipals que tinguin relació
amb el feixisme, així com la retirada de símbols
feixistes de l’espai públic.
●● Realitzarem avaluacions amb perspectiva
interseccional de tots els espais públics
municipals, carrers i places. Incorporant així totes
les perspectives en la definició o remodelació dels
espais municipals.
●● Feminitzar el nomenclàtor de les viles i ciutats
estipulant si fos necessari una quota de gènere.
●● Avaluarem tots els espais públics per eliminar
les barreres arquitectòniques existents i garantir
que l’espai públic sigui accessible per a totes les
persones amb diversitat funcional.
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Donarem veu a les entitats juvenils en tots els
àmbits de la vida municipal, tenint sempre present
una visió transversal, amb l’objectiu de promocionar
l’oci responsable i la creació d’espai pel jovent on
puguem desenvolupar les activitats d’oci i lleure
apoderant el màxim possible al jovent del territori.
●● Garantirem espais on les entitats juvenils i el
jovent no associat puguin participar, de forma
transversal, en la definició de les polítiques
públiques locals.
●● Garantirem un espai de festes gestionat pel
propi jovent del territori en el marc de les festes
majors.
●● Promocionarem la creació de consells locals
de joventut, allà on sigui possible, sempre
acompanyant a les entitats i organitzacions
juvenils que són qui l’hauran de constituir i
mantenir.
●● Fomentarem la gestió cívica dels equipaments
municipals.
●● Realitzarem campanyes contra l’assetjament i
les agressions per motius de gènere o orientació
sexual, sobretot en el marc de les festes majors.
●● Fomentarem models alternatius d’oci i lleure
que no sexualitzin o mercantilitzin a les persones
així com apostarem i promocionarem també
models més saludables d’oci.
●● Promourem uns serveis públics de transport
nocturn ràpids i segurs.
Garantirem que cap infant o jove es quedi sense
accés a activitats de lleure, fora de l’horari escolar,
per motius econòmics.
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●● Acordarem amb la l’Administració competent
la possibilitat d’obrir els patis escolars per a la
realització d’activitats en el seu interior, fora de
l’horari escolar.
●● Garantirem la viabilitat de les activitats d’oci
i lleure que realitzin les entitats i organitzacions
sense ànim de lucre.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
La participació ciutadana, la transparència i el
bon govern són pel republicanisme els pilars
fonamentals d’un sistema democràtic sa i els
elements vertebradors del nostre tarannà polític.
Una participació accessible, real i de qualitat,
conjuntament amb un compromís sincer i ferm
amb la transparència i el bon govern són la clau de
volta per diluir la barrera que distancia la política de
les classes populars i, així, garantir que els poders
públics responguin als interessos públics.
Els Ajuntaments són una institució eminentment
protagonista pel que fa a la participació ciutadana.
És des dels ajuntaments, l’Administració Pública
més propera a la ciutadania, que es pot treballar
de forma més ambiciosa per una participació
ciutadana de qualitat. És doncs un espai sensible a
la implicació ciutadana on el jovent hi tenim molt a
dir i aportar.
La cultura de rendir comptes i de fiscalitzar
estrictament la classe política, són les premisses
que donaran peu a teixir confiança i permetran
aspirar a una participació ciutadana plena, és a dir:
accessible, de qualitat i real. L’accessibilitat implica
garantir el dret a la participació de tothom i que les
desigualtats socials no en limitin el seu exercici,
desenvolupant diferents mecanismes de participació
i sent proactius en la difusió. La qualitat de la
participació reclama d’un treball de fons per avançar
cap a una societat cada vegada més informada,
formada i amb un esperit crític esmolat. Que sigui
real, exigeix el compromís de l’Administració Pública
per apoderar la participació ciutadana, dotar-la
d’incidència real i garantir-ne la fidelitat amb la
voluntat popular.
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Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
El Jovent Republicà com a garant incorruptible del
bon govern. Apostarem per totes aquelles mesures
que tallin de soca-arrel les pràctiques corruptes. No
tan sols és una premissa indispensable per teixir la
confiança amb les institucions públiques, sinó que
és una mesura cabdal per la redistribució:
●● Farem auditories públiques per desenterrar
totes les trames de corrupció que hi pugui haver.
Estarem especialment amatents en aquelles
administracions que han estat gestionades per
partits que han estat permissius amb la corrupció
al llarg de la història.
●● Ampliarem els mecanismes de control del
finançament dels partits polítics limitant les
quantitats de les donacions i fent públiques
totes les aportacions que reben, es facin o no en
campanya electoral.
●● Publicarem la situació patrimonial i de
rendes càrrecs electes i de lliure designació al
començament i al final del mandat. Facilitarem
l‘accés públic als currículums dels càrrecs
electes, de lliure designació i directius d‘empreses
públiques; farempúblics els certificats d’hisenda
de la declaració de la renda dels càrrecs electes i
dels càrrecs de lliure designació.
●● Farem amb especial visibilitat i transparència
els processos d’adjudicació d’obres i serveis i
desenvoluparem taules de contractació obertes
a la ciutadania i amb presència de mitjans de
comunicació.

●● Constituïrem un conjunt de beques i
descomptes en activitats de lleure infantil i juvenil.
●● Realitzarem campanyes promocionant
els beneficis i la importància de la realització
d’activitats de lleure.
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Apostarem decididament per una gestió transparent
i d’una exposició pedagògica d’aquesta per tal de
fomentar i facilitar la comprensió i fiscalització de
la gestió. Així mateix, un exercici de transparència
rigorós també garanteix una participació ciutadana
conscient.
●● Garantirem que tota la informació sigui
oberta a tothom. Farem accessible i intel·ligible
la informació de l’administració a la ciutadania
i especialment al jovent, servint-nos de webs i
aplicacions estructurades i clares.
●● Simplificarem i acompanyarem d’explicacions
entenedores la burocràcia administrativa al servei
de la ciutadania i de les entitats per facilitar la
seva activitat i garantir la capacitat ciutadana de
participar i fiscalitzar la política.
●● Serem proactius, a l’hora d’informar i formar
a la ciutadania en tot allò que els afecti sempre
garantint una comunicació no sexista, ni
LGTBIfòbica, ni racista, ni classista i proporcionant
una visió plural de la societat.
Treballarem per garantir que el dret a la participació
ciutadana sigui accessible per a tothom. Cal que les
desigualtats socials no siguin un impediment per
participar. Només si tothom se sent interpel·lat per
la participació ciutadana i se la sent seva, la política
podrà respondre als interessos de les classes
populars.
●● Potenciarem l’ús de les noves tecnologies en
l’àmbit municipal per incrementar la participació
ciutadana, ja que permet una comunicació més
directe, la creació de nous espais de participació
i l’oportunitat d’arribar a sectors de la població
que normalment es mantenen allunyats dels ens
públics.
●● Fomentarem el dinamisme juvenil, a través
de persones dinamitzadores socioculturals,
als diferents espais on concorre el jovent per
promoure la participació i l‘associacionisme.
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●● Garantirem que els processos participatius
siguin bidireccionals i promourem que des de la
ciutadania es prenguin iniciatives participatives i
que, per tant, es pugui respondre a les diferents
inquietuds i interessos del jovent.
Treballarem per una participació ciutadana
ambiciosa i de qualitat. Desenvoluparem diferents
mecanismes i fórmules per tal d’explotar totes
les potencialitats de la participació ciutadana.
Així mateix, també treballarem la formació en la
participació i fomentarem l’esperit crític.
●● Impulsarem consells participatius en els cicles
de secundària i potenciarem els ja existents. Cal
que, gràcies a un acompanyament especialitzat,
siguin espais autònoms i d’apoderament amb
capacitat deliberativa i decisòria. D’aquesta
manera, fomentarem una cultura participativa i
la predisposició del jovent a adoptar posicions
més actives, compromeses i crítiques amb el seu
entorn.
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Garantirem que la participació ciutadana tingui una
incidència real i sigui fidel a la voluntat popular. Que
la participació ciutadana sigui útil i es percebi útil
pel jovent és el mitjà i la finalitat d’una participació
plena.
●● Destinarem els recursos tècnics i
pressupostaris necessaris perquè els processos
participatius siguin àgils i efectius.
●● Desenvoluparem espais de participació al llarg
dels processos participatius per tal de permetre
fer el seguiment oportú, així com aprofundir
en la corresponsabilitat i complicitat en el
desenvolupament dels projectes.
●● Acompanyarem de forma pedagògica amb
assessoria tècnica els diferents espais de
participació per tal de fomentar una major
consciència i autonomia ciutadana de la gestió
pública.

●● Impulsarem la creació de Consells Locals
Joventut (CLJ) i potenciarem els ja existents.
Cal que siguin espais autònoms de participació i
d’apoderament que aglutinin les organitzacions
juvenils de l’àmbit local de forma plural i
integradora per defensar els interessos del jovent,
així com coordinar i donar suport al moviment
associatiu juvenil. Els CLJ seran un interlocutor
necessari en totes aquelles polítiques que duem a
terme des dels ajuntaments i que afectin el jovent.
●● Fomentarem la cogestió de projectes
i equipaments amb el jovent i les entitats
juvenils, i sempre que sigui possible fomentar la
corresponsabilitat, tant del disseny dels projectes
com dels esforços de la gestió i la realització i del
manteniment en el cas dels equipaments.
●● Aprofundir en la llei de consultes populars
per garantir la participació ciutadana explotant
totes les fórmules de participació, des de les més
expansives fins a les més profundes.
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ASSOCIACIONISME
Un dels objectius que tenim com a organització
republicana és que el jovent pugui dur a terme
els seus projectes de vida en llibertat, alhora que
es preocupa pels afers comuns. Això es vehicula,
especialment, a través de les entitats i associacions.
És per això que esdevé cabdal potenciar aquelles
inquietuds d‘un jovent cada vegada més actiu i que
vol participar del seu entorn mitjançant associacions
i entitats juvenils. Hem d’aconseguir vincular els
i les joves del nostre municipi amb les polítiques
de joventut, no només com a tall consultiu, sinó
per fomentar una cogestió que trenqui amb el
tradicional paternalisme que únicament condueix el
jovent a l’apatia.
Els municipis són el territori on el jovent s’hi sent
més arrelat, i l’Ajuntament l’ens públic que li és
més proper, és per això que des del municipalisme,
l’associacionisme esdevé cabdal per tal de dotar
d’un dinamisme propi a cada vila. Tal com el jovent
està majoritàriament vinculat a les entitats dels
seus barris i viles, els consistoris municipals són el
territori des d’on més s’hi pot avançar i des d’on hi
ha més per a fer. Creiem fermament en la necessitat
d‘implementar des dels municipis estratègies
per promoure‘l, donar-li suport i fomentar el
reconeixement de la seva contribució social. Tot això
es vehicula potenciant la Regidoria de Joventut des
d’on donar suport als projectes liderats per entitats
juvenils del municipi, a nivell econòmic, tècnic i
d’infraestructures.
L’emancipació col·lectiva que el republicanisme
pretén assolir s’articula a través la participació en la
vida pública. Així doncs, entenem l’associacionisme
juvenil com l’espai idoni des d’on aconseguir-ho i el
municipalisme des d’on aconseguir-ho de manera
més propera i efectiva. Per tot això l‘associacionisme
juvenil del territori s’erigeix com un agent de
transformació social i un espai des d’on bastir la
cohesió social i l’arrelament, alhora que s’educa en
l’autoorganització i la multimilitància.
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Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Cal que els consistoris garanteixin l’activitat de les
entitats per l’enorme contribució social que suposen,
per això posarem a disposició del teixit associatiu els
recursos econòmics, tècnics i materials necessaris
per a reforçar la seva tasca transformadora:
●● Ajudarem, amb tots els recursos tècnics i
econòmics que tinguem a l’abast, a aquelles
persones que estiguin interessades a organitzar-se
associativament.
●● Facilitarem l’ús i garantirem que hi hagi
suficients equipaments per donar resposta a
les necessitats del jovent organitzat, així com
permetrem i facilitarem l’ocupació de la via
pública per part d’aquestes entitats joves quan
així ho necessitin per a les seves activitats o
esdeveniments derivats de la seva tasca, tenint en
compte l’afectació al veïnat i als comerços.
●● Reconvertirem el sistema d’adjudicació de
subvencions de caràcter finalista –per a projectes
concrets– i establirem un sistema de subvencions
de caràcter ordinari per al funcionament regular de
l’entitat o bé mitjançant convenis a mitjà termini
entre l’entitat i l’Administració.
●● Posarem a la disposició de les entitats
personal tècnic que els ajudi a desenvolupar
els aspectes que es deriven de l’activitat d’una
associació formalment constituïda –presentació de
subvencions, enllaç amb l’Administració, etc.–.
●● Crearem una borsa de recursos per a les
entitats en què trobin tot aquell material que
poden necessitar de forma puntual per dur a terme
les seves activitats.

●● Promourem la creació d’equipaments juvenils al
municipi i garantirem la participació de les entitats
juvenils en el disseny i l’ús d’aquests espais per tal
d’adaptar els equipaments a les seves necessitats,
com per exemple els casals de joves, els centres
d’estudi, bucs d’assaig per a grups musicals,
etc. Per aquest motiu, hi vincularem els òrgans
de participació juvenil, com el Consell Local de
Joventut.
Per tal de fomentar els valors intrínsecs de
l’associacionisme entre el jovent, cal que els
ajuntaments el promoguin activament, per això
posarem de manifest arreu del nostre municipi els
valors de l’associacionisme per tal d’augmentar el
seu reconeixement social:
●● Permetrem i fomentarem l’entrada de
l’associacionisme democràtic i voluntari als
centres educatius. En aquest sentit, promourem
que es doni informació a l’alumnat sobre el món
associatiu i vetllarem per una major vinculació
entre les organitzacions juvenils i els centres.
●● Treballarem per a donar un suport addicional
a aquelles organitzacions de base associativa,
democràtica i voluntària que eduquen a través
del lleure i la cultura, entesos com a espais que
permeten l’educació integral dels infants i joves.
●● Fomentarem el dinamisme juvenil, a través de
dinamitzadors i dinamitzadores socioculturals, als
principals espais on concorren els joves i les joves
per promoure la participació i l’associacionisme. En
aquest sentit, farem especial atenció als centres
de secundària com a punt de confluència de joves.

Tal com és a les associacions juvenils on s’hi
concentra el jovent, cal apoderar-lo mitjançant
les formes d’organització associativa del municipi,
per això promourem una actitud proactiva i un
colideratge de les entitats pel que fa a la construcció
de les polítiques locals de joventut:
●● Fomentarem la coneixença mútua entre
entitats i reforçarem projectes interassociatius,
per tal d’articular una xarxa cohesionada
entre les diverses entitats per tal d’assolir un
associacionisme més fort, cohesionat i participatiu,
prioritzant el Consell Local de Joventut com a
espai privilegiat per a assolir-ho.
●● Garantirem la participació de les entitats i de
la gent jove de cada municipi en l’elaboració del
Pla Local de Joventut, com també garantirem
l’heterogeneïtat dels grups que participen en
l’elaboració del Pla local per tal que les polítiques
de joventut s’ajustin al màxim a la realitat i
necessitats del jovent del municipi.
●● Promourem les diverses eines per fomentar
la participació del jovent en el Consell Local de
Joventut, com són les assemblees de joves, els
fòrums de joves, els grups de discussió i altres
processos participatius.
●● Promourem la cogestió dels equipaments
municipals de joventut amb entitats o plataformes
juvenils, de manera que el jovent participi i lideri el
funcionament ordinari de l’equipament per tal que
l’adapti a les seves necessitats i alhora fomentar el
coneixement i treball interassociatiu. Estudiarem
la possibilitat d’establir convenis de col·laboració
entre entitats, plataformes o grups de joves i
l’Administració per tal de dur a terme la gestió i la
dinamització compartida de l’equipament juvenil.
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CULTURA
La cultura és un dels béns col·lectius més
importants d’una societat, ja que no només la
caracteritza i li dóna singularitat sinó perquè és
el millor antídot per combatre l’individualisme
essent un potent element cohesionador i alhora
una gran eina per fomentar l’esperit crític, la
inclusió i el respecte a la diversitat. És per això
que el republicanisme la necessita per bastir una
societat crítica i compromesa i és per això que la
democratització de la cultura és un dels pilars de
l’emancipació social que proposem. Com a jovent
socialista, republicà i independentista, volem una
política cultural ambiciosa, que permeti un accés
universal, que fomenti l’obertura i el respecte
vers les altres cultures i que reforci el projecte de
construcció de la identitat nacional dels Països
Catalans.
En això els consistoris tenen una importància cabdal
per tal de promoure la cultura tant local, nacional
i universal entre el jovent del territori, essent a
l’abast dels diversos ajuntaments la construcció
de polítiques culturals que siguin de i per al jovent.
Així doncs la programació i l’organització d’activitats
de caràcter cultural han de promoure la iniciativa
juvenil, donant suport a la pròpia producció cultural
dels i les joves i de les associacions basant-se en
la premissa “Fomentar, Mantenir i Facilitar” que
promogui i asseguri la preponderància jove en el
món cultural.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Tal com entenem la promoció i la inversió en cultura
com la garantia que el territori disposi d’una oferta
cultural àmplia i diversa, hi dedicarem abundants
recursos i esforços per tal de facilitar a les entitats la
seva tasca cultural, .
●● Promourem un augment de les despeses
corrents en cultura, així com les inversions en
equipaments culturals per tal de garantir un bon
accés i unes bones condicions de l’oferta cultural
a tota la ciutadania, amb especial atenció a les
necessitats culturals del jovent.
●● Fomentarem els vivers d’entitats culturals
d’àmbit municipal de manera que es puguin obrir
diversos espais adequats a les necessitats de
les entitats culturals locals. El model de la gestió
d’aquests espais serà el de cogestió, tot apostant
per la mancomunació dels serveis per a entitats.
●● Recuperarem els espais buits de propietat
municipal, o bé municipalitzarem espais històrics
buits amb l’objectiu de convertir-los en espais
per a la creació, experimentació i exhibició
cultural, així com en sales polivalents d’ús públic
destinades a usos socials, culturals i cívics.
●● Farem un cens municipal d’edificis públics d’ús
cultural de la ciutat, per valorar les demandes
existents i convertir-los en espais útils per a les
associacions culturals, amb especial atenció a les
necessitats del jovent en el món cultural.
●● Fomentarem la mancomunació de l’oferta
cultural entre grans ciutats i pobles més petits, o
entre els mateixos pobles del territori per poder
diversificar l’oferta cultural per al jovent d’arreu del
territori.

18

La tasca cultural l’entenem com una eina contra
l’exclusió i el foment d’un esperit cultural ampli,
compromès i obert, per això promourem una cultura
catalana que edifiqui el projecte de construcció de la
identitat nacional dels Països Catalans i alhora sigui
oberta i inclusiva:
●● Fomentarem iniciatives com les parelles
lingüístiques per tal d’afrontar la realitat cultural
dels Països Catalans. Per tal d‘afavorir la integració
d‘aquesta diversitat cultural a la realitat cultural
catalana, cal fomentar la convivència i l‘intercanvi
cultural entre joves de diferents orígens, utilitzant
la llengua catalana com a llengua vehicular.
●● Obrirem casals culturals i organitzarem
jornades de descoberta dels Països Catalans.
També fomentarem l’existència d’entitats de
cultura popular i tradicional dels Països Catalans,
facilitant l’accés d’aquestes als recursos
municipals.
●● Facilitarem l’accés del jovent a la història del
territori, entesa com un element d’integració
dins de la realitat del mateix territori. Aquesta
integració a la realitat històrica local cal
promocionar-la des de les aules, amb la creació de
tallers, activitats, premis, etc, relacionats amb el
descobriment i la investigació de la història local.
●● Promourem la creació d’intercanvis locals entre
joves dels Països Catalans i de la resta de països
com una manera d’enriquiment cultural per part
dels joves de la nostra localitat, i al mateix temps
afavorir l’aprenentatge i la tolerància cap a cultures
i tradicions diferents de la nostra.

Per tal d’acostar la cultura al jovent cal adequar
l’oferta cultural al jovent de manera que s’estableixin
relacions bilaterals entre el consistori, les entitats
culturals, i el jovent on aquest tingui un paper
significatiu, no només com a consumidor de cultura
sinó com a element proactiu en la construcció de les
polítiques culturals locals:
●● Crearem esdeveniments periòdics per descobrir
la cultura al jovent que hi té un difícil accés i,
alhora facilitar que el seu interès pugui introduirlos en diferents camps de la cultura, com podria
ser les humanitats o l’art, entre d’altres.
●● Oferirem una programació cultural àmplia i de
qualitat per a tots els públics amb descomptes per
al jovent en els esdeveniments i espais culturals.
●● Fomentarem les activitats culturals del municipi
a les escoles i instituts, amb la creació de tallers i
activitats que impliquin les escoles i instituts amb
les entitats culturals del territori obrint i acostant
al jovent l‘oferta cultural local.
●● Planificarem els futurs espais polivalents
amb bucs d’assaig per als artistes joves del
territori, alhora també oferir locals amb lloguers
preferencials a disposició dels joves artistes a
preus per sota dels de mercat.
●● Donarem suport logístic, material i econòmic a
les iniciatives culturals elaborades per les entitats
juvenils.
●● Vincularem el jovent a l’elaboració del programa
cultural del municipi. D’aquesta manera, es
garanteix una oferta cultural adequada a les
necessitats del jovent.
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FENINISMES
●● Facilitarem l’accés de la gent jove a la cultura
a través de la creació i la potenciació de carnets
culturals per a joves que impliquin descomptes
significatius o bé la gratuïtat de les diverses
activitats de l’oferta cultural local. A més, des de
l’Ajuntament s’establiran convenis de col·laboració
amb empreses culturals del municipi perquè
s’acullin als descomptes del carnet. Aquest
carnet també pot tenir una àrea d’influència
supramunicipal, sobretot en els municipis més
petits.
●● Desenvoluparem el Consell de Cultura del
municipi, un espai de participació i col·laboració
de les entitats culturals, el consistori, artistes del
municipi, i els diversos recursos municipals de
cultura amb l’objectiu d’explorar les possibilitats
de generar nous projectes culturals amb vocació
municipal o estimular i canalitzar la participació
ciutadana, de les entitats i associacions, en la
gestió d’afers relatius a l’àmbit cultural.

En els últims anys la mobilització que reclama
l’assoliment de la igualtat de gènere ha experimentat
un creixement exponencial. Un augment que ha sigut
tant quantitatiu del feminisme, arreu dels Països
Catalans on el jovent hem estat protagonistes,
com a l’hora de desemmascarar desigualtats,
discriminacions i violències normalitzades pel
sistema cisheteropatriarcal capitalista.
És cabdal que posem les institucions al nivell del
carrer i assolim una igualtat efectiva, que no només
estigui sobre el paper. Les desigualtats de gènere
causen estralls a tots els nivells, així doncs cal fer
Ajuntaments expressament compromesos amb els
feminismes, tot aplicant una perspectiva feminista
transversal en totes les polítiques públiques.
Les joves vivim l’opressió del sistema
cisheteropatriarcal capitalista en totes les esferes
i espais. Des de la divisió sexual del treball que ens
genera bretxa salarial, sostres de vidre, terres de
fang i efectes canonada, la pressió estètica que
ens objectivitza, la interseccionalitat, el desprestigi
social per la condició de dona, etcètera. Són molts
els motius per apostar de forma decidida per unes
polítiques feministes transversals i ambicioses que
apuntalin l’alliberament i apoderament de les dones.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Apostem per feminitzar les institucions a tots els
nivells. No ens conformem amb que les dones
ocupin més llocs de treball, anem molt més enllà.
Garantirem que a tots els llocs de treball públic
hi hagi igualtat d’oportunitats entre gèneres, que
s’aposti per un llenguatge no sexista, desenvolupant
polítiques de conciliació amb les altres esferes.
●● Crearem d’una regidoria d’Igualtat que treballi
contra la discriminació per raó de gènere. És la
primera passa per garantir la presència de les
dones en tots els àmbits administratius i de gestió
municipal.
●● Oferirem una assistència social integral i
adaptada a les necessitats de les dones del
municipi: potenciarem la coordinació entre tots els
serveis municipals que treballen amb i per a les
dones per aprofitar els recursos i millorar l’atenció
a les usuàries: salut, serveis socials, ocupació, etc.
●● Elaborarem un Pla d’Igualtat, amb el suport de
les associacions socials i feministes del municipi.
Aquest pla fixarà els objectius concrets en matèria
d’igualtat que s’hauran d’assolir, així com també
les estratègies i les pràctiques transversals que
s’adoptaran des de l’acció municipal per assolirlos. També s’establiran diferents sistemes de
seguiment i avaluació per fer efectiu el dret a
la igualtat i la no discriminació per raó de sexe,
en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de
la vida. Aquesta eina servirà per implementar la
transversalitat del gènere en el disseny de totes
les polítiques municipals: joventut, urbanisme,
mobilitat, serveis socials, educació, polítiques
socials, etc.
●● Elaborarem un protocol d’actuació
contra agressions masclistes amb el suport
d’associacions feministes, moviments socials,
cossos policials municipals i els altres serveis
d’emergències.
●● Crearem un espais de suport a les víctimes de
violència masclista: tant dones com fills.
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LGTBI
Treballarem per visibilitzar la lluita feminista i
apropar-la tant als infants i joves com als adults.
●● Garantirem que els espais d’oci siguin lliures
de sexisme: mitjançant campanyes amb l’ajuda
d’associacions feministes del municipi.
●● Realitzarem tallers i xerrades per la
sensibilització social.
●● A les escoles, proporcionarem material nosexista perquè els professors tinguin més recursos
per educar l’alumnat en la igualtat de gènere i en
els diversos models de família presents a la nostra
societat.
●● Realitzarem formacions de prevenció de la
violència de gènere amb la participació de pares i
mares.
●● Promourem jornades de sensibilització sobre
la distribució de les responsabilitat familiar i
domèstiques, potenciant el valor de les feines
quotidianes de la llar.
Facilitarem la participació de les dones en la vida
activa del municipi, sobretot a l’hora de conciliar la
vida familiar amb altres activitats.
●● Impulsarem en el teixit empresarial economies
feministes, socials i solidàries de consum
responsable i iniciatives que possibilitin la
coresponsabilitat, la redistribució equitativa del
treball productiu i reproductiu i combatre la divisió
sexual del treball.
●● Donarem suport a les iniciatives emprenedores
encapçalades per dones.
●● Proporcionarem un espai d’infants a les
activitats dirigides a dones i/o organitzades per
col·lectius feministes.
Treballarem incansablement per la visibilització i
reconeixement de les dones
●● Reconeixerem i posarem en valor el paper i la
contribució de les dones al municipi: activitats,
homatges, noms a carrers i espais públics, etc.
22

El col·lectiu LGTBI pateix diàriament discriminacions
per raó d’orientació sexual i d’identitat i expressió
de gènere. La causa és que encara vivim immersos
dins un sistema normatiu, el cisheteropatriarcat, que
reprodueix un sistema econòmic, cultural, educatiu,
social i històric basant en la cisheterosexualitat
obligatòria i la masculinitat com a centre i mesura
de totes les coses. Aquest model es retroalimenta
amb mecanismes socials de repressió com la
marginalització, invisibilització o persecució de
persones gays, lesbianes, transexuals, etc.
El primer pas perquè aquest col·lectiu pugui assolir
tots els drets i la igualtat real és la visibilització.
El que no s’anomena, no es coneix i per tant,
socialment, no existeix. Necessitem que la seva
realitat i la seva lluita formi part del nostre imaginari
col·lectiu. Hem d’aconseguir que, socialment, es
visibilitzi, es normalitzi i s’accepti que existeixen
relacions no normatives i diferents maneres de viure
i concebre la pròpia sexualitat i el gènere.
Des dels ajuntaments, el Jovent Republicà
volem apostar per fer polítiques combatives amb
l’homofòbia, la disfòbia i la transfòbia. Denunciar
fermament qualsevol tipus d’agressió que
persones d’aquest col·lectiu puguin patir. Per això,
la línia estratègica principal anirà encaminada
en la visibilització i la denúncia de conductes
LGTBIfòbiques. A partir d’aquí, s’ha de fer molta
pedagogia per visibilitzar el col·lectiu i que formi
part del dia a dia del nostre municipi, no com un
col·lectiu aïllat de tot el que passa, sinó una part
activa.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Les polítiques LGTBI han de tenyir totes les àrees
dels nostres ajuntaments de forma transversal.
Només si es parteix d’aquesta perspectiva podrem
garantir que la nostra acció política, des de la
més transcendent fins a la més rutinària respecti i
normalitzi la realitat del col·lectiu LGTBI.
●● Promourem la creació de plans municipals
que englobin el conjunt de polítiques i mesures
per promoure, defensar i garantir els drets de les
persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals
i intersexuals i els desplegarem plenament en
aquells municipis que ja comptin amb plans
municipals. Així mateix, vetllarem perquè aquests
plans incorporin la perspectiva juvenil.
●● Impulsarem la signatura d’acords amb la
Direcció General d’Igualtat per tal d’implementar
Serveis d’Atenció Integral LGTBI dins de la
Xarxa del Servei d’Atenció Integral que està
desenvolupant la Generalitat.
●● Desenvoluparem les accions necessàries per
tal que aquells municipis que encara no en formen
part, s’incorporin a la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya.
●● Ens comprometem a desplegar i fer complir la
Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a
tots els municipis.
●● Elaborarem un protocol contra l’assetjament
per identitat sexual.
●● Vetllarem per tal que tant l’Ajuntament com els
mitjans de comunicació del municipi ofereixin uns
continguts i materials no lgtbifòbics i garanteixin
una visibilitat normalitzada de tot el jovent amb
identitats sexuals LGTBI en l’esfera pública.
●● Vetllarem perquè els formularis i registres
municipals contemplin la diversitat d’identitats
o expressió de gènere i dels diferents models
familiars.
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ECOLOGISME I SOSTENIBILITAT
●● Incorporarem fons documental i material LGTBI
a totes les biblioteques municipals i als centres
educatius.
●● Commemorarem les dates assenyalades per
al col·lectiu LGTBI: el 28 de juny –dia mundial de
l’Alliberament LGTBI–, el 17 de maig –dia mundial
contra l’homofòbia–, i l’1 de desembre –dia
mundial de lluita contra la SIDA.
●● Farem visible a l’Ajuntament, de forma
simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí el dia
28 de juny.
El primer eix on volem fer incidència en la formació
i la informació. Com a Jovent Republicà volem que
tots els i les adolescents siguin conscients dels
drets de les persones que formen part del col·lectiu
LGTBI.
●● Dotarem de pressupost polítiques que vagin
dirigides a pal·liar les problemàtiques dels
col•lectius LGTBI, fent incidència a l’àmbit
educatiu per poder eradicar l’assetjament escolar
LGTBIfòbic i educar la infància i el jovent en la
igualtat i el respecte.
●● Fomentarem el teixit associatiu juvenil LGTBI
amb subvencions i ajudes econòmiques.
●● Durem a terme campanyes de denúncia de
comportaments LGTBIfòbics i que promoguin
comportaments i actituds de respecte i igualtat.
●● Crearem un espai d’atenció als joves LGTBI
perquè puguin expressar la seva situació a
personal professional o simplement denunciar
actituds de rebuig o bullying. Que sigui com un
espai de protecció i així evitar problemàtiques
derivades com la baixa autoestima, la depressió,
etc.
●● Construïrem espais de relació i trobada
d’adolescents i joves LGTBI dins dels equipaments
juvenils.

Impulsarem projectes educatius integrals per a
la prevenció de la violència masclista, la violència
homòfoba i transfoba, amb la implicació de tota la
comunitat educativa.
●● Vetllarem per l’aplicació efectiva als centres
educatius del protocol específic per a la lluita
contra l’assetjament escolar a l’alumnat LGTBI
aprovat pel departament d’Ensenyament.
●● Durem a terme tallers a les escoles amb
testimonis i experts sobre el tema. Com a Jovent
Republicà apostem per una educació pública
inclusiva i igual per tots i totes, sense discriminació
per raó de gènere, classe social o orientació sexual
i identificació de rols de gènere.
●● Promourem l’educació específica a instituts en
temàtiques LGTBI. Així mateix, proporcionarem
material als centres escolars sobre diversitat
afectiva i sexual, tot assegurant la presència
normal de l’homosexualitat, la bisexualitat
i transexualitat en les accions de formació i
d’informació sobre salut sexual, adreçada a joves i
adolescents.
●● Farem xerrades i tallers sobre salut sexual
incloent la diversitat sexual, bullying lgtbifòbic,
etc.. i promourem xerrades a les AMPA sobre
estereotips de gènere i la diversitat sexual.
●● Facilitarem l’atenció psicològica al jovent que
ho demani i al seu entorn, per tal de millorar
l’acceptació social de la seva orientació sexual.

Vivim en un món en què si quelcom es fa malbé
surt més barat comprar-ho de nou que reparar-ho,
però en cap cas se’ns ensenya què passa amb els
residus. No se’ns ensenya realment la realitat a la
qual l’actual sistema ens està abocant. L’any 2016,
al conjunt dels països catalans, es van generar més
de 6,3 milions de tones de residus. Això significa
que cada habitant genera diàriament 4,34kg de
residus. Altres dades alarmants són que segons
dades de 2016 al País Valencià, per exemple, només
es reciclen el 40% dels residus que es generen; o
a Catalunya aquell mateix any es van generar més
residus que a Grècia, Itàlia o que a la resta del
conjunt de l’Estat espanyol. Aquesta és una realitat
que és essencial revertir i, de nou, els municipis són
una eina imprescindible en la construcció de noves
realitats.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:

Tots els municipis s’encarreguen de la neteja viària i
recollida de residus i tots aquells amb més de 5.000
habitants també s’ocupen del tractament d’aquests.
Així com també tots els municipis s’ocupen de
l’enllumenat públic. Això fa que els municipis
tinguin eines per realitzar canvis a nivell local que
garanteixin un món més ecologista i sostenible.

●● Promourem la instal·lació de sistemes de
recollida d’aigua de la pluja per a circuits d’aigües
grises.

Pensar globalment, actuar localment. Aquesta és
la línia que el Jovent Republicà tenim clar que cal
seguir al conjunt dels Països Catalans. Uns municipis
ecologistes són l’única manera de garantir-nos el
futur.

Garantirem l’aigua com un dret humà i apostarem
per fomentar i fer-ne ús de forma eficient i racional.
No permetrem que un dret tant bàsic i fonamental,
com el dret al subministrament d’aigua i energia,
sigui considerat com un bé de mercadeig per part de
certes empreses.
●● Municipalitzarem el servei d’aigua, allà on sigui
possible i on no ho puguem fer a nivell municipal
instarem a l’Administració competent a fer-ho.
●● Realitzarem campanyes de sensibilització
sobre la gestió eficient de l’aigua i realitzarem
avaluacions municipals per comprovar que es fa un
bon ús des de la pròpia administració.

Promourem la reducció dels residus que generem
i una major eficiència en la recollida d’aquests.
Farem que totes les administracions municipals
i supramunicipals prenguin consciència de la
necessitat de contribuir en tots els aspectes a reduir
la gran quantitat de residus que generen les nostres
viles i ciutats.
●● Tendirem cap al residu zero seguint la regla de
les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar.
●● Municipalitzarem els serveis de recollida i
gestió de residus.
●● Realitzarem campanyes que fomentin la
reducció dels residus que generem.
●● Ens coordinarem amb comerços i establiments
del municipi per eliminar els envasos de plàstic,
aplicar descomptes per aquelles persones que
reutilitzen envasos i promocionarem els productes
a granel amb envasos reutilitzables.
●● Incorporarem elements tecnològics i de big
data municipal en la recollida de residus per
promocionar el correcte reciclatge i la reducció
dels residus generats a les llars.

24

25

Joventuts
d’Esquerra Republicana

Fomentarem la producció a nivell local de fonts
d’energia verda així com l’augment de la nostra
eficiència energètica amb l’objectiu de reduir la
nostra petjada ecològica. Farem valer el pes dels
municipis en la contractació pública per evitar
enriquir encara més a les grans elèctriques.
●● Formalitzarem contractes d’energia elèctrica
amb proveïdors que ofereixin una energia de baixa
emissió de contaminants, sostenible i de producció
local.
●● Avançarem cap a la constitució, a nivell
supramunicipal, d’una comercialitzadora elèctrica
amb energia 100% verda.
●● Realitzarem campanyes de conscienciació,
principalment entre infants i joves, per tal de reduir
la nostra petjada ecològica i augmentar el nostre
nivell d’eficiència energètica.
Garantirem l’entorn natural com un espai de treball,
d’oci, de coneixement i de socialització, sempre
des del respecte envers el medi. Així com també
treballarem per la conscienciació, fent especial
èmfasi en la infància, i la constitució d’un municipi
ecològic.
●● Promourem l’activitat agrària a les zones
urbanes i periurbanes per tal de donar l’oportunitat
a la ciutadania d’adquirir aliments de proximitat
apostant per la sobirania alimentària.
●● Promourem a les ciutats l’anomenada cinquena
façana verda.
●● Eliminarem l’ús de plaguicides i herbicides
perjudicials pel medi ambient.
●● Realitzarem campanyes de promoció
d’activitats a les zones verdes que ajudin, sobretot
a infants, al coneixement del medi des del
respecte cap a aquest.
●● Aplicarem condicions de sostenibilitat i
ecologisme en la contractació pública.
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●● Realitzarem un anàlisi exhaustiu sobre
la petjada ecològica que provoca la pròpia
administració municipal i aplicarem mesures per
tal de reduir aquest impacte sobre el medi.
●● Apostarem per un paisatge urbà format per
espècies autòctones, evitant així l’entrada de
possibles espècies invasores i la degradació
d’hàbitats de zones naturals properes.
●● Establirem criteris en l’enllumenat urbà per
reduir la contaminació lumínica i el consum, així
com protegir les poblacions d’espècies nocturnes.
●● Protegirem els hàbitats naturals dels processos
d’urbanització i construcció.
●● Durem a terme campanyes de promoció dels
productes de quilòmetre 0 i ecològics.
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PERSONES NOUVINGUDES
I INTERCULTURALITAT
A causa del canvi climàtic, les desigualtats NordSud, la inestabilitat alimentada pels interessos
d’Occident,... els fluxos migratoris han anat en
augment en els últims anys. És als municipis on
autòctons i nouvinguts tenen més contacte i per
tant creiem que és en aquest espai on cal fer la
major tasca de formació i conscienciació sobre la
inclusió de les persones nouvingudes. Per tal de
combatre el feixisme i la xenofòbia creixent en el si
de les societats europees, és primordial apostar per
unes polítiques d’inclusió efectiva dels nouvinguts
de manera transversal des dels Ajuntaments, que
alhora entenguin la diversitat com un valor social i
d’enriquiment cultural.
Tal com les persones migrades són un grup molt
heterogeni i tant pel seu origen com per la seva
situació a Catalunya, com alhora és el col·lectiu
on més s’accentuen les desigualtats de gènere i
de classe, cal garantir que les polítiques d’inclusió
garanteixin que totes les persones nouvingudes
tinguin les mateixes oportunitats que els seus
conciutadans, i puguin exercir els seus drets i deures
degudament. Aquest tipus de polítiques tenen
la voluntat de crear una societat que reconegui i
acomodi la diversitat i, alhora, enforteixin llaços
comuns entre les persones, tant a l‘esfera pública
com a la privada.
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Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
Impulsarem polítiques d’acollida dirigides a
prestar acompanyament en els primers moments
de contacte de les persones joves amb la societat
d’acollida.
●● Farem una diagnosi sobre les violències
quotidianes i el racisme institucional que
s’exerceix des de l’administració local, com seria el
cas dels tràmits burocràtics, per tal de revertir la
situació.
●● Garantirem una adequada interrelació entre
l’Oficina Municipal d’Acollida i l’Oficina Jove,
de manera que s’assoleixi la millor i més ràpida
inclusió per a les persones joves que siguin
nouvingudes.
●● Inclourem la perspectiva interseccional en totes
les accions entenent, reconeixent i visualitzant les
diverses realitats de les dones.
●● Potenciarem el paper de la mediació cultural
dins dels instituts per tal de tractar els problemes
de convivència de forma personalitzada i
constructiva.
●● Promourem campanyes municipals de
convivència, tolerància, respecte, així com vetllar
perquè els serveis de Joventut del municipi tinguin
incorporada la perspectiva intercultural.
●● Desenvoluparem Plans Locals d’Immigració i
garantirem que s’insereixi la perspectiva jove en
els plans procurant la participació dels centres
educatius, AFEs, el teixit associatiu jove i personal
docent específic, per tal de poder millorar l’oferta
formativa, la participació i la comunicació, i
alhora detectar les mancances dels programes de
convivència existents.
●● Vetllarem perquè el teixit associatiu del
municipi sigui un espai de convivència i
participació on hi puguin tenir cabuda les persones
migrades amb l‘objectiu de facilitar i millorar la
cohesió social. Cal potenciar el teixit associatiu
com a eina per trencar els estereotips racistes a
totes les franges d‘edat.
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SALUT
●● Garantirem l’adaptació de l’alumnat nouvingut,
donant suport a les aules d’acollida dels diversos
centres de la ciutat, amb recursos tècnics i
econòmics per tal que aquestes puguin realitzar la
seva tasca amb les millors condicions.
●● Realitzarem xerrades i tallers dirigits a fomentar
la inclusió i el respecte a la diversitat en l’alumnat
del territori.
●● Potenciarem la creació de programes de
parelles culturals en el si dels centres educatius
per tal de fomentar la cohesió entre l’alumnat i
l’intercanvi cultural.
●● Potenciar la creació de programes transversals
per tal d’afavorir la convivència social, que
siguin capaços de donar una resposta integral i
comunitària a les necessitats de les persones joves
nouvingudes, com ara els plans educatius d’entorn.
●● Fomentarem la coneixença de la diversitat
cultural del territori mitjançant jornades
interculturals i punts de trobada per tal de
fomentar la cohesió ciutadana i l’enriquiment
cultural.

La salut és un dret fonamental de totes les persones.
Per tal d’enfocar aquest tipus de polítiques de
manera holística hem de tenir en compte els
components biològics, psicològics, socials i culturals
de les persones, i situar la salut com un assumpte
polític, econòmic i social en els nostres municipis. La
desigualtat, la pobresa, l’explotació, la violència i la
injustícia són a l’arrel de la mala salut. En la societat
actual, els problemes de salut deriven sobretot
de les desigualtats en salut, diferències injustes i
evitables que es donen per raó de gènere, ètnia,
edat, territori i, sobretot, de classe. La salut per a
totes les persones implica doncs canvis econòmics i
polítics que actuïn sobre els determinants de salut:
els factors socials, d’estil de vida i ambientals que la
condicionen.
És necessari promoure una transformació del
paradigma assistencialista de salut per generar un
nou model centrat en les necessitats col·lectives
i en la plena realització de les persones en tota la
seva diversitat. Això passa per un model de salut
comunitària amb gestió i propietat plenament
públiques; un model universal, equitatiu i lliure
d’estereotips. Per fer-ho, en línies generals, és
necessari assegurar que la prestació de serveis es
dóna de forma descentralitzada i arriba a tots els
ciutadans independentment del lloc on visquin i
sobretot invertir més en personal
El sistema sanitari actual promou una desvinculació
del jovent vers l’assistència mèdica i sovint queda
fora de totes aquelles polítiques relacionades amb
la salut, infantilitzant-nos o estigmatitzant qualsevol
conducta fora de la normalitat. El municipalisme ens
dóna camp d’acció per capgirar aquesta situació a
través de la pedagogia i la prevenció.
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Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
En el camp de les drogodependències, promourem
l’educació i la coneixença dels efectes de les
diferents substàncies per a poder impulsar un
consum responsable efectiu, garantint també
polítiques de reducció de danys. Treballarem també
a nivell comunitari per reduir l’estigma cap a les
persones consumidores i cap a les seves vides.
●● Treballarem per tal que el jovent tingui
tota la informació sobre els efectes, riscos i
conseqüències de l’abús dels tòxics a través
de campanyes informatives i tallers als centres
educatius i socials. Així com també treballarem
per revertir l’estigma que la societat imposa a les
persones consumidores. Paral·lelament seguirem
lluitant per la legalització de les drogues que
encara no han estat legalitzades, per tal que
hi hagi un control i la regulació sobre aquestes
substàncies i es pugui donar una resposta efectiva
des del sistema públic.
●● Impulsarem, allà on hi hagi problemàtiques de
consum elevades, les sales de consum habilitades
amb professionals que supervisin i garanteixin
consums higiènics i en condicions dignes, tant
pels usuaris com per la comunitat. El treball amb
professionals interdisciplinars dels camps socials i
de la salut garantitza un consum conscient i des de
la perspectiva de la reducció de danys. Garantirem
també les mesures de desinhibició i desintoxicació
per les usuàries que així ho desitgin.
●● Procedirem a la difusió d’alcoholímetres en les
zones d’oci i consum d’alcohol per tal d’assegurar
que qui condueixi estigui en condicions d’agafar
el vehicle, així com també treballarem amb les
diverses entitats que es dediquen a la reducció de
danys per tal de que les persones puguin fer un
consum responsable i conscient en els espais d’oci
generats al municipi. En aquesta mateixa línia,
poden ser interessants propostes com la millora de
la xarxa de transport públic nocturn o la promoció
d’alternatives a l’oci normatiu que no impliquin el
consum de drogues.
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MONILITAT
En el camp de la salut sexual i reproductiva, a través
de campanyes informatives i tallers educatius
podem generar una consciència individual i
col·lectiva sobre del propi cos, així com treballar per
l’autogestió de la pròpia salut.

●● Potenciarem l’esport com una eina de foment
de la salut física i mental del jovent, així com un
important element socialitzador, integrador i de
promoció de valors de cooperació i treball en
equip.

●● Apostarem per una política d’educació en
la sexualitat, posant a l’abast del jovent tota la
informació sobre mètodes anticonceptius i hàbits
per desenvolupar una sexualitat saludable, tot
trencant tabús i estereotips de gènere en les
relacions sexuals.

●● Impulsarem l’assesorament per part de
professionals als centres educatius i juvenils amb
recomanacions de menús complementaris per al
dia a dia a la llar.

●● Continuarem apostant per donar a conèixer
les Malalties de Transmissió Sexual en l’entorn
juvenil, per a la prevenció o la detecció precoç de
la malaltia, a través de campanyes informatives.
També impulsarem una consulta de salut juvenil
atesa per professionals sanitaris als punts joves de
la nostra localitat.
●● Proporcionarem informació sobre els diferents
mètodes d’IVE i realitzar acompanyament durant
el procés i postintervenció a través de personal
mèdic, psicològic i social especialitzat.
●● Impulsarem campanyes educatives de la
salut menstrual, oferint diverses alternatives
sostenibles i saludables com la copa menstrual i
les compreses de tela i promoguent-ne el seu ús.
El camp de la salut mental l’hem d’entendre com
una part substancial de la salut. Una dimensió de
la salut que històricament s’ha deixat de banda, i
s’ha estigmatitzat fins l’extrem de que cada 3 de 4
persones han patit, pateixen o patiran un trastorn
mental al llarg de les seves vides, i que afecta en
major mesura a les dones degut a la càrrega que el
patriarcat els hi oposa. Per una bona Salut Mental
Col·lectiva ens cal començar per trencar amb el
tabú de les problemàtiques de salut mental i amb
l’estigma que es genera cap a totes les persones que
en pateixen.
●● Treballarem amb programes on es fomenti
l’autoestima i les habilitats socials. La violència
que genera el sistema actual fa que el jovent
trobem enormes dificultats per desenvolupar els
projectes vitals.
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●● Promourem hàbits alimentaris saludables, per
tal d’evitar trastorns de la conducta alimentària
com l’anorèxia, la bulímia o la vigorèxia. Regulant
la venda de productes rics en sucres lliures
i greixos saturats tal i com proposa la OMS,
promovent el comerç cooperatiu, de proximitat i
ecològic i vigilant la publicitat que es troba a l’espai
públic per tal de regular els models normatius
de bellesa i cànons irreals que hi apareixen i que
comporten la pressió estètica, pas previ als TCA.

Les problemàtiques de mobilitat afecten
específicament al jovent, de manera que dificulta
la vida social, laboral i estudiantil així també com
la participació del jovent a la societat. Per això,
necessitem desenvolupar una xarxa de mobilitat
extensa i eficaç que s’adapti a les necessitats de
totes les persones.
Per garantir una participació plena s’ha d’evitar la
monofuncionalitat dels barris i tendir cap a la barreja
d’usos al mateix espai. Garantint la diversitat i la
interrelació entre la ciutadania. Així evitarem la
segregació territorial i l’aïllament social d’algunes
zones.
Tendir cap a la democratització del transport públic
i col·lectiu ens assegura difuminar les diferències
socials i de gènere que es donen actualment quan
hi ha una gran dependència del transport privat.
Tot garantint d’aquesta manera l’autonomia de les
persones.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:
La millora de la xarxa de transport públic i col·lectiu
és l’eix principal per garantir la igualtat de persones
en temes de mobilitat, donant la possibilitat
de l’accés a les mateixes oportunitats a tota la
ciutadania.
●● Treballarem per reduir la necessitat de
desplaçament lluny del lloc de residència. Cal
fomentar la diversificació de serveis als pobles
i barris crean ofertes de formació, laborals, de
consum i d’oci en els nuclis de població.
●● Garantirem l’existència de busos escolars
públics des de tots els nuclis i municipis on no hi
hagi educació secundària i per tant els estudiants
s’han de desplaçar forçosament per estudiar ESO,
Batxillerat i Formació Professional.
●● Introduirem les parades en perspectiva de
gènere, sobretot en els autobusos nocturns i que
tenen connexió amb els espais d’oci. Aquestes
parades les poden sol·licitar únicament les dones
en qualsevol moment del recorregut per a que
l’autobús fagi la parada. L’objectiu és, sobretot en
el transport nocturn, donar seguretat i intentar
evitar qualsevol agressió.
●● Fomentarem, mitjançant campanyes a instituts i
escoles, l’ús de transport públic i sostenible.
Un altre punt important és garantir l’accessibilitat a
totes les persones en la seva diversitat eliminant les
barreres arquitectòniques i adaptant els vehicles de
la xarxa de transport públic a totes les necessitats.
●● Eliminarem les barreres arquitectòniques per
facilitar la mobilitat de totes les persones, així com
adaptar els vehicles de transport públic a totes les
necessitats.
●● Implementarem senyals sonores als semàfors
de vianants.
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ESPORT
Promoure l’ús de vehicles no contaminants, com la
bicicleta, a través d’una xarxa específica de mobilitat
promou una manera més sostenible de desplaçarnos. Així també com facilitar l’ús de vehicles
elèctrics en pobles i ciutats.
●● Afavorirem l’ús de vehicles no contaminants.
Establirem un pla per incrementar l’ús de transport
d’emissions 0, creant illes de vianants a les
ciutats i pobles, aparcament segur per a bicicletes
properes a equipaments públics i estacions de
transport públic i creació de carrils bici funcionals.
●● Instal·larem punts de càrrega de vehicles
elèctrics als aparcaments dels pobles i ciutats.
●● Promourem, a través de la creació d’una borsa
de mobilitat, sistemes per compartir el vehicle
privat. Incentivarem al jovent a compartir-lo per
tal de disminuir el trànsit en àrees amb molta
influència d’automòbils i emissions de carburants.
●● Facilitarem aparcaments dissuasius gratuïts als
afores de la ciutat per descongestionar el centre,
connectats estratègicament mitjançant la xarxa de
transport públic.
●● Municipalitzarem les zones blaves de tots els
pobles i ciutats que tinguin el servei externalitzat, i
el compromís de que aquest ingressos reverteixin
en la millora de la xarxa de transport públic del
municipi.
Per fomentar l’ús de la xarxa de mobilitat pública
i col·lectiva ens cal tenir un preu accessible que
no generi diferències econòmiques, i també és
necessari garantir una freqüència que sigui d’utilitat
per la població. Des del municipalisme ho podem
garantir a través de bonificacions, subvencions i un
sistema tarifari integrat entre els serveis municipals,
i si és possible intermunicipals.
●● Subvencionarem la tarifa estàndard adreçada
a estudiants i joves, per exemple, amb una targeta
jove del transport. Per a les zones on el sistema
és el tarifari integrat, crear una tarifa única
integrada per a l’alumnat universitari, de formació
professional i joves en situació atur, i que es
diferenciï del criteri actual de les corones.
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●● Fomentarem les beques de mobilitat des dels
ajuntaments per garantir que tots els estudiants
puguin accedir als seus centres d’estudi sense
dificultats.
●● fomentar l’ús de la xarxa de mobilitat pública i
col·lectiva ens cal tenir un preu
●● Ampliarem els serveis del sistema tarifari
integrat, per exemple, el servei de bicicletes
públiques. On no hi hagi aquest servei, cal estudiar
la possibilitat d’implementar-lo.
●● Ampliarem els horaris i la freqüència del
transport públic per tal de facilitar la mobilitat al
lloc de feina o d’estudi del jovent.
●● Treballarem per ampliar l’oferta de transport
públic nocturn per facilitar la mobilitat del jovent
durant la nit, a través d’una oferta de transport
públic adaptada a les seves necessitats. En el cas
de les regions metropolitanes, potenciarem el
transport públic nocturn mitjançant l‘ampliació
de l’horari del metro i ampliant la freqüència de
servei de bus nit. Fora de la regió metropolitana,
treballarem per implementar el sistema del bus
nit enllaçant els pobles de referència de la zona,
per aquest motiu cal cercar la col·laboració
intermunicipal per a la creació d’aquestes noves
vies de transport nocturn.
●● Promourem el servei de transport col·lectiu
gratuït entorn a les festes dels pobles per tal
de minimitzar l’ús del vehicle privat en aquests
desplaçaments, conjuntament amb campanyes de
responsabilització.

El Jovent Republicà concep l’esport no només com
a font de benestar sinó també com un espai de
cohesió social, integració i transmissor de valors,
i les entitats esportives són la via per aconseguirho. L’esport és un dels espais on el jovent més hi
participa, així doncs és cabdal explotar totes les
potencialitats de l’esport per tal d’avançar cap a una
societat més cohesionada i saludable.

Per això, el Jovent Republicà considerem les
següents línies estratègiques i mesures d’actuació:

Des dels Ajuntaments hi tenim un paper cabdal per
tal de potenciar les entitats esportives i fomentar
l’esport saludable. Cal apostar per una gestió
participativa de l’esport i adoptar un paper proactiu
en el foment de l’esport i els seus valors entre el
jovent.

●● Desenvoluparem Plans Locals d’Esport per tal
de conformar les polítiques esportives garantint
la participació del jovent i des d’una perspectiva
interseccional a través de les plataformes
d’entitats juvenils, com el Consell Local de
Joventut, o les mateixes entitats.

Un dels grans problemes que trobem és que
progressivament el jovent va abandonant la pràctica
de l’esport. La principal raó d’aquest problema és la
seva elitització. L’esport ha de ser accessible per a
tothom, i especialment per al jovent. Per tal d’assolir
un canvi de perspectiva, s’ha de potenciar l’aparició
d’equips no competitius (separats per sexes, mixtos
i de totes les categories) i que la oferta esportiva
cobreixi també els esports minoritaris (tant si és
a nivell municipal com supramunicipal). Aquesta,
juntament amb la intensificació dels estudis (FP,
universitat o altres) o l’ingrés al món laboral, és
un dels motius pels quals els i les joves deixen
gradualment de practicar esport.

●● Garantirem la preponderància jove en el Consell
d’Esport del municipi a través les plataformes
d’entitats juvenils, com el Consell Local de
Joventut, o les mateixes entitats.

Gestionarem les polítiques esportives de forma
participativa. Treballarem colze a colze amb les
entitats esportives i el jovent que en sigui usuari
per tal de teixir unes polítiques esportives que
responguin als seus interessos:

●● Donarem a conèixer els clubs esportius de la
ciutat i la seva oferta d’activitats.
●● Dotarem de subvencions a entitats esportives
que promoguin activitats esportives pels més
joves, tant a dins com a fora de les escoles.
Apostarem per un esport accessible per a tot el
jovent. Així mateix també treballarem per gaudir
d’una oferta esportiva diversa (incloent els esports
minoritaris) i fomentarem especialment l’esport
no competitiu, com a reflex dels nostres valors
republicans.
●● Garantirem que ningú resti al marge de la
pràctica esportiva per motius de classe mitjançant
beques, subvencions o preus adaptats a través del
sistema de tarifació social.
●● Facilitarem l’accés a l’esport a joves i a
col·lectius potencialment vulnerables.
●● Facilitarem recursos perquè els joves amb
diversitat funcional puguin accedir a realitzar
activitats esportives adaptades per ells.
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d’Esquerra Republicana

●● Promourem l‘extensió dels plans d‘esport
escolar a tots els centres educatius, creant
associacions esportives escolars als centres
i promovent l‘activitat física i esportiva no
competitiva per a tot l‘alumnat. D‘aquesta manera,
apostarem per l‘educació i la formació.
●● Habilitarem més espais públics gratuïts on
es pugui practicar esport. Treballarem amb
la Generalitat per tal d’obrir les instal·lacions
esportives dels centres educatius fora de l’horari
lectiu al públic allà on sigui possible.
●● Incorporarem noves modalitats esportives als
parcs i zones de lleure, com per exemple, pistes de
patinatge o camps de criquet.
Potenciarem la vessant integradora i cohesionadora
de l’esport entre el jovent. Treballarem per fomentar
l’esport com a una via de transmissió de valors i
un espai de comoditat que se sentin seu tots els
col·lectius amb tot tipus de condició.
●● Establirem mesures de prevenció contra la
violència i la discriminació dins de l’esport.
●● Dotarem d’ajuts econòmics als clubs i a les
entitats esportives. D‘aquesta manera es facilitarà
la seva tasca i podran implementar programes
esportius de més qualitat.
●● Fomentarem l’esport femení per tal que
aquest sigui més visible mitjançant subvencions
específiques per equips femenins o d’esport mixt
que no segregui per gènere.
●● Formarem als monitors i monitores en temes
de rols de gènere i prevenció de la violència dins
l’esport.
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Fomentarem elshàbits, pràctiques i dietes
saludables en l’esport, per tal de que aquest es
dugui a la pràctica de forma conscient i que sigui
beneficiós per la nostra salut i el nostre entorn.
●● Realitzarem xerrades a les escoles i instituts
per tal de conscienciar al jovent de la importància
de mantenir una dieta alimentaria equilibrada.
●● Durem a terme campanyes de foment de
l’esport entre els i les adolescents, així com també
entre el jovent que entra en l’etapa post estudis
obligatoris.
●● Realitzarem tallers a les escoles i instituts
públics del municipi per tal d’educar en la pràctica
esportiva saludable.

