
 
 

Pla de xoc per les polítiques de joventut – Les 25 
propostes de la CUP 

 

  Treball i administració pública. 
1. Reformulació de la Regidora de Joventut. Creació d'una regidoria pròpia i exclusiva 

de Joventut. És necessari un regidor i un equip plenament dedicats a les polítiques 

de. Apart, cal aplicar el principi de subsidiarietat, traslladant i les polítiques de 

joventut als districtes i als barris. Calen polítiques de proximitat i donar valor als 

districtes tant per a la implementació com sobretot per a la interlocució i participació 

dels i les joves i de les seves entitats. Calen mecanismes i òrgans d’avaluació 

contínua i rendiment de comptes amb el jovent de cada districte o barri, amb 

capacitat per exigir responsabilitats i proposar la revocació de càrrecs. 

 

2. Formar a la joventut en matèria laboral i de drets laborals. Molt sovint els i les joves 

entren a l'etapa laboral sense ser conscients de quins són els seus drets com a 

treballadors/es i també desconeixen el paper dels sindicats.  

 

3. Fer pedagogia de l'associacionisme i fer difusió de les diferents entitats que actuen 

en el territori des dels instituts. 
 

4. Introduir formació laboral a l'educació formal, entenent que aquesta manera és la 

més eficaç d'arribar al major nombre de joves. 

 

5. Creació de brigades joves de treball. Brigades municipals permanents o puntuals 

només amb gent jove contractada que s'encarregarien de tasques puntuals 

necessàries per la ciutat (neteja d'un tros de bosc, rehabilitació d'un equipament...) 

que subsituïrien la subcontractació d'algunes empreses que realitzen aquestes 

tasques. 



 
  Habitatge 

6. Implementar Oficines d’Habitatge Juvenil per districtes i que aquestes gestionin les 

borses de lloguer d’habitatge aplicant filtres de qualitat i de llindar econòmic, sobre 

els pisos que s’ofereixen. 

7. Garantir en les promocions d’habitatge protegit un percentatge mínim destinat a les 

joves.  

8. Reconèixer l’okupació com una via més per fer efectiu el dret universal a l’habitatge 

i incloure-la en els programes o materials d’assessorament sobre habitatge per 

joves.  
 

    Drets i Llibertats 
9. La derogació de la llei del civisme. 

10. Habilitar els carrers peatonals els caps de setmana perquè entitats i ciutadans en 

general puguin organitzar les seves activitats sense través administratives. 

11. Potenciar, amb les mesures de seguretat adients, les fogueres al carrer la nit de 

Sant Joan. 

12. Un carnet jove sense vinculació a cap entitat bancària amb descomptes per 

transport públic, per comprar als mercats municipals, per visitar museus, 

exposicions, descomptes en gimnasos i altres instal·lacions esportives i en la 

compra de productes d’higiene femenina i anticonceptius. 

13. Dret a vot als 16 anys a les eleccions municipals. 

 

 

Associacionisme i Equipaments 
14. Exigir el compliment del Pla d’Equipaments Juvenils del 2008-2015 que té com a 

objectiu construir un Casal de Joves per barri. Un barri un Casal de Joves”. 

15. La promoció per part de l’Ajuntament de la cultura popular catalana en els actes, 

celebracions i festes dels barris i la ciutat de Barcelona. Assegurar un mínim de 

presència de la música en català a totes les activitats on participa de forma implícita 

o explícita l’Ajuntament de Barcelona. Així també fer promoció dels grups de 

música novells i amateurs dels barris de Barcelona a través d’un circuit musical 

anual i continuat arreu de la ciutat. 

16. Crear espais d’interlocució real amb les plataformes juvenils que representin cada 

territori. Aquestes plataformes interlocutores, tindran legitimitat quan estiguin 



formades pel teixit associatiu/ organitzatiu de la zona. 

17. Cessió d’equipaments públics a les associacions, col·lectius...per tal de que puguin 

desenvolupar el seu projecte amb el màxim de qualitat. 

18. Canviar el model de gestió dels equipaments. Definició d’una nova política de 

gestió dels equipaments, amb la participació directa de les entitats, per evitar la 

privatització de l’espai públic. 

19. Augmentar els recursos econòmics destinats a les associacions/organitzacions 

juvenils. 

 

Llengua i llibertats nacionals 
20. Promoció de l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida pública, per tal 

que el català assoleixi la seva condició de llengua pròpia oficial del territori català, 

promocionant-la com a eina l’integració i foment de la cohesió social. 

21. Divulgació de la realitat dels Països Catalans així com del coneixement i la defensa 

del dret a l’autodeterminació entre el jovent barceloní.Foment de les activitats 

culturals catalanes així com de les activitats de coneixença i respecte al medi 

natural i al país. 

 

     Salut 
22. Elaborar un programa d'accés a l'esport per joves gratuït. És necessari que la 

joventut, un col·lectiu amb un baix nivell adquisitiu, pugui accedir amb facilitat a un 

estil d'oci saludable. 

23. Accés lliure i gratuït a preservatius als instituts, equipaments juvenils i tots aquells 

llocs públics que utilitza la gent jove. 

 
Transports 
24. Creació d'una borsa per compartir cotxes, accessible també a la gent que 

recentment s'ha tret el permís de conduir. 

25. Parkings de bici públics coberts, per evitar robatoris. 

26. Nova T-Jove amb preus realment assumibles pel total del col·lectiu de joves de la 

ciutat, sense necessitat que estiguin cursant estudis formals. 

27. Adequació i dignificació del servei de Bicing a les necessitats de la ciutat, amb una 

tarifa de preus adequada al sector de població jove. 


