
MESURES PROPOSADES PER
PASQUAL MARAGALL

PER AFAVORIR
L’EMANCIPACIÓ DELS JOVES

• Ajut del 50 % del lloguer durant els tres primers anys
de l’emancipació.

• Crèdit a l’emancipació avalat per la Generalitat.
• Beques de formació i ajuts de col·locació.

Les estadístiques ens diuen que els joves s’emancipen molt tard al
nostre país: a una edat propera als 30 anys. Aquest fet té
conseqüències negatives:

ß La postergació de l’inici del projecte laboral i familiar autònom
que, a la vegada, repercuteix en el dinamisme i capacitat
d’innovació d’una societat.

ß L’endarreriment en l’edat en que les dones tenen el primer fill,
la qual cosa repercuteix en la taxa de natalitat (de les més
baixes del món des de fa una colla d’anys)

Amb aquestes mesures pretenem aconseguir l’objectiu de
rebaixar  l’edat d’emancipació i donar l’oportunitat als joves
d’iniciar un projecte de vida autònom així que ho desitgin i,
alhora, afavorir la possibilitat de tenir fills més aviat.

La nostra proposta té tres eixos: HABITATGE, FORMACIÓ I
TREBALL.

Primera mesura: Foment de l’habitatge de lloguer per joves

Una de les principals dificultats pels joves que pretenen emancipar-se
és l’accés a l’habitatge en condicions adequades. L’elevadíssim preu
dels pisos, l’absència de polítiques d’habitatge que faciliti una oferta a
preus assequibles, la insuficiència del parc de lloguer, el biaix a favor
de la compra i en contra del lloguer que ha presidit les polítiques
d’habitatge, les garanties exigides, entre d’altres factors, fan
enormement difícil per als joves accedir a un habitatge.

En aquests circumstàncies, el foment de l’habitatge de lloguer
per a joves esdevé una prioritat de primer ordre.



La nostra proposta consisteix en: concedir un ajut equivalent
al 50% del cost total del lloguer per als joves que desitgin
emancipar-se i formar noves llars.

La mesura s’aplicarà a joves entre 25 i 32 anys durant els tres
primers anys de l’emancipació de la llar familiar. Aquesta ajuda tindrà
un import màxim de 240 € al mes i podrà  se rebuda durant els tres
primers anys de l’emancipació per part de tots els joves d’aquesta
edat que tinguin una renda inferior a 3,5 vegades la salari mínim
(21.035 €/any). Naturalment, només es podrà percebre un ajut
d’aquest tipus per cada unitat familiar.

Segona mesura: crèdit per a la emancipació

L’actual situació del mercat laboral, amb un excés de temporalitat i
treball inestable, les dificultats d’iniciar un projecte autònom per als
joves, els condicionen fortament a l’hora d’iniciar un projecte de vida
independent, ja que no poden disposar de recursos inicials i no
disposen de garanties per accedir al finançament dels seus projectes.

L’objecte d’aquesta segona mesura és el de proporcionar als joves
que volen emancipar-se un volum inicial de recursos suficient per a
iniciar els seus projectes i facilitar-los les garanties que redueixin el
risc en que incorren en les primeres etapes de la seva vida
independent.

La mesura consisteix en facilitar als joves a partir dels 25 anys
l’accés un crèdit per una quantitat màxima de 30.000 €, amb
un termini de 10 anys i amb un màxim de 4 anys de carència.

Per compensar el risc d’una operació de crèdit per al jove, i
per rebaixar els costos financers, el crèdit comptarà amb l’aval
de la Generalitat.

Tercera mesura: formació i treball

A Catalunya, només el 68% dels joves cursen estudis post-
obligatoris. Un 32% dels joves catalans deixen els estudis als
16 anys.

Massa aviat i poc preparats per l’ entorn competitiu en el que
s’hauran de moure. Com a país no ens podem permetre que més del
30% dels nostres joves no estiguin especialitzats professionalment.
(A Madrid només el 24% dels joves abandonen la seva formació als
16 anys i al País Basc només el 14%).



Ens proposem elevar la taxa d’escolarització post obligatòria fins al
80%,  per donar-los una bona formació professional o universitària.
Com?

- Pontenciant els cicles formatius professionals,
especialment els vinculats amb els oficis.

- Creant una xarxa de centres de formació superior no
universitària, que garanteixi formació tècnica i/o professional
a tots els joves.

- Desenvolupant una política de beques que ajudi a les
famílies a fer possible que els seus fills segueixin   la seva
formació més enllà dels 16 anys.

Una part important d'aquest joves amb poca formació són a
l'atur. Un 18% dels joves de menys de 25 anys.

Aquests joves, en una etapa amb massa interrogants,  esperen una
resposta urgent dels poders públics: Feina o formació.

Per això ens comprometem a treballar perquè els joves en
situació d’atur rebin, en el termini de 6 mesos, una oferta
formativa ocupacional, adequada a les seves capacitats, o bé
una oferta de treball a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
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