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1. Objectius de la jornada
Les sessió participativa realitzada el dia 2 de juliol tenia com a fita donar resposta a les següents
preguntes:
-

Quin és el teu projecte o projectes de vida?
Quins obstacles et trobes per portar-ho a terme?

-

Què faries des de l’Ajuntament si fossis l’Alcaldessa?

A partir dels diferents grups de debat, es pretenia identificar com es connecta el que fa l'Ajuntament
amb els grans temes identificats com a estratègics per treballar en el marc del Fòrum Joves BCN.

2. Idees i propostes de cada un dels temes identificats
TEMA

IDEES CLAU
PROJECTE DE VIDA

Ocupació, treball
i emprenedoria

- Necessitat de
separar vida laboral
de la privada.
- Treballar del que
ens agrada i que
tingui relació amb
els estudis
- Recerca d’un salari
digne
- Arribar a
l’estabilitat
econòmica
- Emprenedoria
vinculada amb els
estudis realitzats

IDEES CLAU
DIFICULTATS

PROPOSTES

- Coneixement de
l’idioma
- Salaris baixos i
despeses elevades
- Manca d’ajuts
- No experiència
laboral
- Precarietat laboral
- Discriminació laboral

- Subvencions per a
contractar a joves en tots
els sectors
- Millorar procés
convalidació estudis
- Assessorament laboral i
econòmic. No només
laboral.
- Borsa treball a
l’administració pública
- Regularització contractes
- Menys burocràcia
- Promoure el teletreball
- Ampliar plans ocupació
sense requisits excloents
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- Esdeveniments públics
per a joves emprenedors
- Apostar per FP Dual
Observacions: necessitat de vincular l’aprenentatge laboral a l’econòmic
- Ajudar i facilitar la tria
d’estudis pensant en un
futur treball.
- Conciliació real en els
- Conciliació laboral,
centres educatius
acadèmica i familiar
- Accessibilitat a estudis
- Poder treballar del
- Demanda de triar
més enllà de la nota de tall
que estudio.
estudis massa ràpid
- Ensenyament de la vida
Educació
- Sentir-nos
- Sector molt centrat en laboral (Declaració de la
reconeguts i
les notes i no les
renda, emissió de
reconegudes
capacitats
factures....)
- Estabilitat
- Estudi de llegües en
- Orientadors laborals i
períodes no lectius
acadèmics
- Accessibilitat
- Incloure educació en
- Processos de
gènere, sexual, ....
convalidació de títols
fomentar el pensament
crític
- Facilitar accés al
mentoring
-....
Observació: estudis i feina futura no estan associats tot i que és el desig o fita comuna
- Lloguer social per a
joventut
- Canvi de pis turístic a pis
- Organitzar una
- Gentrificació
per joves
comunitat
- Preus elevats
- Beques per pagar
autogestionada
- Mala qualitat
habitatge
Habitatge
- Adquirir un
- Manca d’aval
- Lloguers que suposin màx
habitatge
- Manca d’ajuts als
un 20% del sou
- Recerca de
joves
- Protecció per famílies
l’emancipació
joves amb fills i filles
- Millor distribució dels
habitatges socials
Observació: tema vinculat al preu i la manca d’habitatge social per a aquesta franja d’edat
- Disminuir circulació de
vehicles
- Espais verds
- Millora divisió de desfets
Medi Ambient
- Energia solar
- No culpar a les persones
usuàries i consumidores
- Transport públic elèctric
Observacions: Només es recullen propostes.
- Excés de cotxes
- Ampliar edat T16 fins els
Mobilitat
- Transport públic car i
30
ineficient
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- Manca carrils bici i
mala senyalització
-

- No zona blava. Més
pàrquing públic
- Educar els encarregats
de seguretat del
transport públic
- Flexibilitat de pagament
del transport
- Regulació patinet elèctric
Observacions: La mobilitat es relaciona en la qualitat i preu del transport públic. Aspecte que es
vincula a Medi Ambient
- Falta de personal
- Visibilitat i donar accés a
- Generació de cures
la salut mental.
- Poca informació sobre
- Sensibilització i formació
la necessitat de cuidar
- Reforçar el Konsulta’m
la salut mental
Salut
- Acompanyament
- Addiccions a les
psicològic als centres
drogues i alcohol
educatius
- Massa pressió a la
- Promoure l’esport
joventut per prendre
decisions
Observacions: necessitat de fomentar l’accés a la cura de la salut mental post confinament i en
etapa de pandèmia
- Habilitar solars per a pistes
esportives
- Ajudes econòmiques
- Falta industria
- Millorar la seguretat
- Poder viatjar
- Elevat cost
- Abaixar impostos
- Viure íntegrament de - Poca representació
- Canviar la imatge que es té
Cultura / Oci
la cultura
dels col·lectius LGTBI
dels joves
- Poder viure i dedicar- - No hi ha seguretat
- Infraestructures gratuïtes
me al teatre
- Dificultat de
- Més espais d’expressió i
compaginar horaris
oberts
- Forment de la participació
ciutadana en la cultura...
Observacions: Necessitat de dignificar la cultura com a eix de futur per a la joventut
- Salut mental
- Manca d’informació
- Lluitar en contra de la
- Maternitat i vida
discriminació
- No tenir por de
laboral
- Tallers sobre salut afectiva
formar i mantenir a
Gènere /
- Càrrega de
als IES
la família
Masclisme
responsabilitat de la
- Lluitar contra violències
- No tenir problemes
dona de denunciar
masclistes
econòmics
- Cultura patriarcal
- Campanyes informatives
- Micromasclismes
- Seguretat per a les dones.
- Realitats no binàries
Observacions: desconeixement dels recursos actuals. OND, Oficina LGTBI...
- Marginalitat ètica i
Discriminació/
- Centres per ajudar a
econòmica
racisme
col·lectius vulnerables
- Classisme
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- Fòbies estructurals
- Pagaments precaris
Cultura de l’odi i por a
la diversitat

- Fomentar inclusió a les
escoles
- Generar oportunitats
- Representació política dels
col·lectius immigrants
- Garantir equitat
- Polítiques inclusives
- Perspectiva de gènere a
tots els àmbits de ciutat
Observacions: destaca la demanda de fer des de la intervenció representativa en la política
- Abaratir cost vida
- Accés a l’habitatge
- Pujar salari mínim
- Estabilitat econòmica
- Ajuts a la contractació
- Dependència familiar
- Reservar el 30%
- Dificultat de
- Acabar amb la
d’habitatge públic per a
Emancipació
desenvolupament
incertesa econòmica
joves
personal.
- Informació i orientació en
- Migrar com a solució
la presa de decisions
- Els salaris i els preus
- Regular preus i salari
no es corresponen
Observacions: tema vinculat a l’economia.

3. Agrupació dels temes identificats d’interès







Els principals gran temes objecte d’interès dels diferents grups van ser l’Ocupació i treball; la
Salut psicològica i emocional; l’Educació i l’Habitatge.
L’Emancipació apareix com a gran tema que implica principalment el Treball i l’Habitatge.
Aquests blocs són travessats i alimentats per d’altres de caire transversal com
Gènere/Masclisme i Discriminació/racisme.
Medi ambient i mobilitat, es perceben com a temes més aliens i sobre els quals no
s’aprofundeix; es demana especialment, igualtat d’oportunitats des de la vessant econòmica.
Destacar però, la proposta de Cultura/Oci com a nova via laboral per a la joventut.
4

4. Transcripció de les aportacions agrupades per temes
A continuació, es recull cada una de les transcripcions realitzades de les aportacions dels i les
participants.
Ocupació/ Treball/ Emprenedoria (Diagnosis)
Projecte de vida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trobar una feina per guanyar-me la vida.
Que la meva situació laboral no interfereixi en la meva vida privada (estabilitat, benestar).
Trobar un treball que tingui a veure amb el que he estudiat.
Trobar un treball estable ben ubicat amb un salari digne i que sigui interessant.
Vull poder comprar-me un pis.
Entrar a l’exercit espanyol.
Trobar la feina ideal que et faci feliç, ja que si treballes tota la vida en alguna feina que no
t’agrada, a la llarga t’avorrirà i ho acabaràs deixant. Fins i tot encara que no acabis deixant la
feina t’amargaràs i viuràs estressat tota la vida. La meva ambició es entrar a un cicle de
ciberseguretat per després ser mosso d’esquadra.
8. Tenir una carrera professional i aconseguir una estabilitat econòmica. Una feina on es valori
l’esforç realitzat i no el país d’origen.
9. Estudiar el que vull i treballar.
10. Crear una start-up que aporti valor a la societat i que em permeti generar ingressos per obtenir
una estabilitat econòmica preferiblement al sector aeronàutic.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Emprenedoria:
Muntar el meu propi negoci.
Obrir el meu propi taller.
Aconseguir una bona feina entre totes les opcions possibles.
El meu projecte personal és ser scouting. Estic titulat però es difícil accedir-hi. Organitzar una
xarxa d’scouting conjuntament amb un grup d’amics apassionats es un altre objectiu.
El meu projecte de vida es poder treballar del que he estudiat (enginyeria ambiental) i ser
autosuficient. Seguir formant-me com a professional.
Desenvolupar un pla de treball per aconseguir l’objectiu .
Guanyar un sou que em permeti independitzar-me i estalviar. Aconseguir una plaça pública via
oposicions.
Aconseguir una cadena de restauració apta per a totes les restriccions alimentaries basades
en els meus estudis de nutrició i dietètica.

Dificultats:
1.
2.
3.
4.
5.

Si ets estranger, la llengua és un problema per trobar feina.
Descompensació entre salari i gestos.
Excessiva burocràcia.
Sense experiència és difícil accedir al mercat laboral.
No controlar les despeses en funció dels ingressos.
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6. Falten ajudes pels joves.
7. Demanen experiència laboral. Primers treballs poc rentables. La oferta de treball no correspon
amb els estudis. Les primeres feines no son prou estables i no estan ben remunerades.
Carreres trampa a les universitat que t’obliguen a fer un màster. Sous precaris.
8. Dificultat d’accés/promoció mercat laboral.
9. Experiència laboral.
10. Falta d’orientació laboral. Treballar del que he estudiat. Estar be amb un mateix. Falta de
recursos.
11. Manca d’oportunitats laborals. L’experiència com a requisit.
12. Precarietat laboral. Falta de contractes, feines en negre, absència de contractes a jornada
completa i indefinits. No contractació més enllà de contractes de pràctiques, feines per
contractes i no per mèrits, exigència de massa anys d’experiència a l’hora de contractar joves.
13. Sous baixíssims no compatibles amb una vida digna i moltes hores de feina no remunerades.
14. Costos lloguers. Elevats impostos. La pandèmia.
15. Poca confiança en els joves recentment graduats.
16. Falta finançament, coneixements tècnics, administratius, financers, etc. Ignorància sobre on
hem d’anar a buscar ajuda. Ajuda a autònoms i microempreses. Elevats impostos. Segregació
d’empreses versus start ups.
17. Es difícil trobar treballs ben remunerats sense experiència.
18. Es dona massa importància a la experiència i no als estudis. Les empreses no tenen motius per
prioritzar a algú jove vs algú amb estudis.
19. Estatus migratori. Que es convalidi el títol universitari.
20. Estabilitat econòmica com a principal barrera per a poder adquirir els teus objectius.
21. Falta visibilització del mercat laboral.
22. Discriminació segons gènere, ètnia, orientació sexual, etc.
23. Els serveis i recursos existents no ajuden ni resolen els reptes i dificultats actuals als quals ens
enfrontem.
Propostes:
1. Subvencions per a contractar a gent jove a tots els sectors (No pràctiques).
2. Inversió cultural per crear nous llocs de treball, i que aquests siguin d’igual accés per tothom,
despersonalitzar les empreses.
3. Més oportunitats de treball per als joves.
4. Més facilitats per als joves (sense ingressos) a l’hora de rebre préstecs bancaris per a
emprendre.
5. Que es confiï més en les persones recentment graduades.
6. Formar més i millor als joves. Capacitar-los.
7. Agilitzar el procés per convalidar títols universitaris. Brindar oportunitats de treball per
contractar a joves migrats.
8. Fer o crear plans d’organització per tenir estabilitat laboral y econòmica.
9. Treballs més estables per poder seguir estudiant.
10. Incentivar a les empreses per contractar a més joves (descomptes, beneficis, etc ).
Implementar centres educatius que puguin aportar experiència i apropar-nos al mon laboral.
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11. Destinar més recursos/serveis a la inserció sociolaboral de la joventut, incloent diverses ajudes
als més vulnerables. Visualització i finançament per erradicar el problema.
12. Proporcionar més facilitats per trobar treball fixe amb possibilitat d’ascens.
13. Millorar els accessos als treballs per joves sense experiència.
14. Borsa de treball duta a terme per l’administració local amb empreses privades que vulguin
contractar a gent. Més ajuda per a les empreses privades per contractar.
15. Ajudes econòmiques per a projectes joves.
16. Aconseguir els mitjans necessaris per a poder emprendre.
17. Construir polítiques culturals sòlides que protegeixin i impulsin la cultura i els seus
professionals.
18. Formació en competències soft skills que ens facin més “empleables “. Lideratge,
emprenedoria, negociació, etc.
19. Més treball per joves a l’administració pública.
20. Treball per a joves de 17.
21. Més borses de treball. Més garanties al acabar els estudis. Convenis de la universitat amb
empreses. Treballs millor pagats.
22. Protegir més al emprenedor.
23. Garantir una entrada el món laboral digna.
24. Que l’administració faciliti més llocs de treball.
25. Regularització de contractes.
26. Facilitar la connexió entre estudis i món laboral.
27. Garantir serveis de suport la inserció laboral dels joves.
28. Polítiques culturals que protegeixin els professionals del sector.
29. Garantir que es compleixin els drets dels treballadors (convenis)
30. Publicitar/informar millor de les eines ja existents.
31. Pràctiques remunerades en relació al cost de la vida i treball realitzats.
32. Flexibilitat i polítiques de conciliació real, vida laboral i vida personal.
33. Foment del teletreball.
34. Eliminar traves burocràtiques per la emprenedoria.
35. Incidir en programes de fp dual.
36. Plataformes web adaptades al llenguatge d’avui dia. Fàcils i útils.
37. Figures representatives dels serveis i recursos del col·lectiu jove més presents als centres
educatius a cada una de les etapes.
38. Més serveis destinats al assessorament. Més acció.
39. Visibilitzar i comunicar els serveis i recursos existents a les XXSS o altres canals utilitzats i
comuns per als joves. No arriba la info.
40. Ampliar plans d’ocupació. Ratio i places. Molts requisits son excloents.
41. Programes a mida personalitzats que et preparin per al món laboral. Acompanyament integral.
42. Crear/ampliar treball públic. Llocs de treball cíclics on els joves puguem ser assignats a un lloc
de treball temporal on estar uns mesos i poder agafar experiència.
43. Crear més país co-working.
44. Realitzar més esdeveniments públics per a joves emprenedors.
45. Incloure emprenedors a l’ajuntament per desenvolupar polítiques acord amb les necessitats.
46. Invertir en joves per millorar la qualitat de vida a Barcelona.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.

Crear més organitzacions per a emprendre a més a més de Barcelona Activa.
Ajudar a microempreses joves.
Oferir consultories per la sostenibilitat de les empreses en el temps.
Borsa d’emprenedors.
Salari mínim per aquells que emprenen i creen una empresa i no obtenen beneficis.
Menys impostos per a emprenedors i autònoms.

Educació
Projecte de vida:
1. Acabar els estudis a un centre de Barcelona. Cicle formatiu de grau superior DAW
(àudio digital)
2. Finalitzar estudis superiors . Erasmus (Alemanya, etc). Formació extra (anglès, física,
matemàtiques, carnet de conduir). Grau en química. Inserció laboral + formació
continuada. Realitzar projectes independents al meu treball principal.
3. Estudiar al estranger i poder viure d’això. Treballar a una gran empresa on la meva
presencia sigui de gran ajuda.
4. Trobar un grup amb iniciativa en el que ens sentim reconeguts amb la finalitat de
derrocar aquells mateixos discursos que ens impedeixen viure de manera digna. Amb
això em refereixo a que el meu projecte de vida a Barcelona seria desnaturalitzar i per
conseqüència deslegitimar la estructura de classes. No és una qüestió de visibilitzar
altres maneres de viure, sinó de reestructurar de manera justa .
5. Tenir una carrera professional. Estabilitat econòmica i accés a treball de qualitat.
Emancipació.
6. Acabar els estudis. Posar-me a treballar. Estalviar. Invertir els meus estalvis. Fer-me
milionari.
7. Dedicar-me i treballar d’allò que em faci feliç i m’agradi. Tenir poques preocupacions
econòmiques, socials...
8. Entrar a estudiar dret i aportar justícia.
9. Participar/treballar a una organització que treballi la discriminació de gènere.
10. Fer un doctorat a l’àmbit econòmic/ social. Aconseguir una beca per finançar el
projecte.
11. M’agradaria arribar a ser doctora a Urgències.
12. Acabar la carrera de pedagogia. Fer dos màsters (psicopedagogia + pedagogia
hospitalària). Parlar diverses llengües (anglès, alemany, francès, italià).
13. Ser professor d’universitat.
14. Vull aconseguir un projecte doctoral.
15. Adquirir una posició d’estabilitat i reconeixement social sense tenir obstacles que
impedeixin aquesta meta. Poder aconseguir accés a un habitatge que permetin el
desenvolupament familiar.
Dificultats:
1. Ens fan escollir massa ràpid el nostre futur sense tenir suficient experiència en els
diferents àmbits.
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2. No hi ha suficients places però moltes persones interessades. No hi ha suficients fons
per a la investigació. La investigació no esta ben pagada.
3. La nota de tall d’algunes carreres impedeix que molts no puguem demostrar el nostre
amor per que ens agradaria que fos el nostre treball.
4. Discriminació social mitjançant conductes d’altres companys. Pressió social i
normalització de conductes retrogrades, xenòfobes i violentes.
5. Temps per conciliar treball, estudi i maternitat.
6. No convaliden títols superiors degut a no pertànyer a la UE. Estudis públics molt cars.
Poques ajudes per pagar els estudis.
7. La llengua. A l’estiu les escoles no estan obertes per aprendre.
8. Poques beques. Poca informació. Poca accessibilitat. ESO molt teòrica.
9. Idioma com a impediment de comunicació.
10. La nota de tall per accedir a la carrera de dret.
11. Canviar el sistema. Compatibilitzar la vida laboral amb la vida acadèmica. Falta
d’educadors socials.
12. Molta pressió i poc temps.
13. Tot està massa centrat en la selectivitat i les notes.
14. Pocs pressupostos per a R.H.
15. No volem veure’ns pressionats en escollir el nostre futur i desitgem tenir més temps
per construir la nostra vida/professió.
Propostes:
1. Incloure assignatura troncal a les escoles d’educació moral, sexual, de gènere, que
fomenti el pensament crític i la sensibilització.
2. Assignatura troncal de cultura que inclogui tots els arts.
3. Adaptació i suport en les formacions.
4. Canviar el sistema d’avaluació.
5. Avaluar altres competències i no les de les típiques assignatures de les PAU. Més
flexibilitat a l’hora d’oferir els graus i màsters en diferents idiomes. Cursos i graus amb
horaris adaptats a la gent que treballa o no te recursos.
6. Més formació i contingut de cara al món laboral. Flexibilitat als centres públics
(conciliació).
7. Ajudes a l’administració per afavorir pràctiques remunerades.
8. Xerrades i ajuts externs per tal de facilitar l’elecció i reduir les preocupacions de cara
a l’elecció en els futurs estudis. Facilitar i ajudar a la trobada de treball.
9. Plantejar millor la situació socioeconòmica relacionada amb el codi postal, no tindria
ninguna dificultat encara que no si canviaria alguna cosa. Estalviar, treballar molt y
créixer faci el que faci.
10. Més xerrades i sensibilització sobre salut mental.
11. Fomentar el pensament crític.
12. Augmentar el numero de places per carreres universitàries amb nota de tall alta, al
calcular la nota de tall només tindria en compte les PAU i 2n de batxillerat.
13. Facilitar l’accés al mentoring o a fons directament.
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14. Integrar temes de ciutadania/futur laboral a la conciliació obligatòria. (soft skills, futur
laboral, renta..)
15. Incloure un programa d’informació als instituts. Beques, projectes, ajudes,
emancipació, etc.
16. Més practica a la vida laboral a l’ensenyament post-obligatori. Com fer una factura,
declaració de la renda, etc.
17. Ensenyar als docents en certs aspectes socials necessaris a l’hora de tractar els
estudiants. Personal que acompanyi als alumnes amb trastorns.
18. Més educadors de carrer als barris més vulnerables.
19. Educació cultural.
20. Educació sexual i de gènere.
21. Menys burocràcia i menys tecnologia.
22. Ampliació de la oferta d’universitat pública.
23. Impartir classes en educació obligatòria i superior dedicada a la política i educació que
lluiti en contra o fomenti el pensament crític respecte al gènere i el sexe. Més
sensibilització i conscienciació.
24. Alternatives laborals.
25. Programes d’ajuda per estudiants.
26. Ajudes a l’emprenedoria.
27. Especialització en sectors que els alumnes vulguin aprendre. Més practicabilitat.
28. Posar més orientadors laborals als centres educatius.
29. Millorar la informació d’accés a les persones sense nacionalitat. Molt car accedir a la
educació superior.
30. Mes facilitats per estudiar i compaginar treball amb estudi. Modificar els aspectes de
la educació que poden afectar al nostre futur: economia, futur, economia.
31. Convalidació de títols universitaris a països estrangers. Desenvolupar el projecte
fitness.
32. Tenir un impacte positiu sobre el medi ambient. Abaratir el preu del transport públic.
33. Hores de treball comunitari a la ESO.
34. Inversió en educació/investigació científica. Millorar l’accés al treball. Millorar l’accés
a l’habitatge.
35. Destinar més recursos.
36. Crear figures, programes que ens formin en mediadors culturals/dinamitzadors.
37. Programes de coeducació des de la infància.
38. Programes d’assessorament laboral.
39. Més remuneració.

Habitatge:
Projecte de vida:
1. El meu projecte de vida ideal seria muntar una comunitat autogestionada capaç de viure de
manera sostenible amb el medi ambient.
10

2. El meu projecte de vida es poder adquirir un habitatge.
3. Poder independitzar-me gràcies a tenir els mitjans necessaris.
4. Comprar un habitatge i que el preu de la mateixa no sigui tan elevat degut a la potencia
turística que és la ciutat i com això es veu afectat per agents com poden ser hotels, plataformes
de lloguer per temporades o dies.
5. Trobar feina relacionada amb els meus estudis i poder independitzar-me a una edat d’entre
25-29 anys.
6. Muntar el meu propi negoci, independitzar-me.
Dificultats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gentrificació.
Preus alts. Habitatge precari.
Masses requisits a l’hora de llogar. Discriminació racial.
Necessitat de compartir pis.
El preu del habitatge significa una part molt important dels ingressos.
Viure sol és prohibitiu.
Difícil accés a l’habitatge per joves.
Preu excessiu dels lloguers.
La mala qualitat.
Accés al món laboral: demanen molta experiència, contractes precaris, explotació, etc.
Falta d’aval.
Falta d’ajudes als joves.

Propostes:
1. Fer lloguers socials per joves i facilitar les seves opcions de compra.
2. Controlar el preu de la habitatge i donar major accés als joves.
3. Destinar part del pressupost a joves estudiants i no estudiants per obtenir residencia
estudiantil o habitatge habitual.
4. Designar un departament on presentar queixes per racisme o classisme al moment d’arrendar.
5. Que el municipi sigui l’aval del préstec per la hipoteca.
6. Menor tassa d’interès anual.
7. Beneficis fiscals per aquell que canviï un habitatge turística a una de lloguer per joves.
8. Més habitatge públic.
9. L’ajuntament pot comprar habitatge de la banca en deute.
10. Beques per pagar lloguer a gent jove.
11. Sous que permetin pagar un lloguer.
12. Regular els lloguers.
13. Ampliació oferta habitatge social.
14. Ajudes als joves que viuen sols.
15. Ajudes als pagaments de les entrades.
16. Accés més fàcil a la habitatge sense necessitat de compartir i que pugui ser pagat amb més
comoditat.
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17. Que es poguessin fer lloguers socials o més oportunitats a l’hora de que els joves puguin
independitzar-se.
18. Accedir a un habitatge de compra digne i a un preu ètic o a un habitatge de lloguer públic.
19. Subvenció en part del lloguer en funció del perfil o l’edat.
20. Habitatge públic per a joves i residencies públiques per a joves estudiants.
21. Millorar la distribució de la ciutat.
22. Millorar la qualitat de vida dels habitants que resideixen a la ciutat.
23. Preu especial i rebaixat pels joves/estudiants.
24. Regular el numero de pisos turístics.
25. Hipoteques sense demanar el 20% del valor del pis i que una persona amb salari mínim pugui
accedir a elles.
26. Lloguers que suposin com a molt el 20% del salari mínim.
27. Pisos que funcionin amb energia solar. Panells solars.
28. Ajudar a gent amb propietats per la gent que té més problemes econòmics.
29. Més beques i més quantitat d’habitatges per la gent que ho necessiti.
30. Regular d’alguna manera el preu de l’habitatge perquè sigui accessible al jovent.
31. Incentius fiscals per a propietaris que lloguin a joves dintre d’uns paràmetres econòmics.
32. Penalització per pisos tancats del banc o grans tenedors.
33. Protecció per famílies joves amb fills.
34. Millor distribució dels habitatges socials (a més barris).

Medi ambient
Propostes:
1. Aprofundir en la creació de illes per tal de disminuir la circulació de vehicles.
2. Legislacions que controlin la quantitat de plàstic que generen les empreses distribuïdores
alimentaries.
3. Recuperar els espais verds de les ciutats.
4. Millorar la divisió de desfets.
5. Augmentar punts verds.
6. Elaborar la plans educatius sobre sostenibilitat.
7. Energia solar/plaques fotovoltaiques
8. Protegir espais verds.
9. Prohibir l’ús de plàstics d’un únic us.
10. Incentius ajudes per l’accés a vehicles elèctrics.
11. Major i menor distribució dels punts de reciclatge.
12. Integrar verd als edificis.
13. Intercanvi reciclatge per diners.
14. Repensar la recollida de brossa.
15. Exigir més responsabilitats a les empreses.
16. Incentivar botelles de vidre a causa de la ineficiència del model reciclatge.
17. No culpar a los usuaris y consumidores.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Incentiu econòmic per reciclar envasos.
Impulsar la venda de productes a granel.
Major i millor distribució dels punts de reciclatge.
Subvencions i incentius per a cotxes i altres mitjans eco.
Més ‘superblocks’ i tenir-los nets.
Més parcs.
El transport públic hauria de ser elèctric. Més motos elèctriques i bicis
Reduir brutícia i ampliar el manteniment.
Invertir en renovables, fotovoltaiques.
Millor distribució dels punts de reciclatge.
Impulsar la venda de productes a granel.
Incentiu econòmic per reciclar envasos.
No culpabilitzar a usuaris ni consumidors.
Energies renovables. Autosuficiència elèctrica.

Mobilitat
Dificultats
1.
2.
3.
4.

Excés de cotxes.
Ineficiència transport públic.
Preus cars del transport públic.
Pocs carrils bici i mal senyalitzats.

Propostes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Preus accessibles per a joves
Ampliar edat transport. Hauria de ser fins als 30 perquè ens consideren joves fins aquella edat.
Millor comunicació amb la perifèria.
Preu de l’abonament en funció dels ingressos.
Més transport elèctric.
Flexibilitat de pagament.
Polítiques de civisme al transport públic.
Millorar la seguretat.
Educar als encarregats de la seguretat. No racisme.
Ampliació i millora de les rutes per bicicletes.
Regulacions més efectives per a patinets elèctrics.
Polítiques de consciencia ciutadana amb agrupacions de persones que reconeguin carteristes.
T-jove de plàstic.
Més mapes al metro i sobretot al bus.
Ampliar la t-16 fins als 18. T-jove més barata. UAB zona Barcelona. Parades de “bicing” als
instituts. Afegir bicis.
16. Elitisme de segons quines mesures, que acaben repercutint sobre les classes treballadores.
17. No zona blava. Més pàrquings públics.
18. No abusar de les zones verdes i blaves a zones costeres y específiques de certs barris. Que no
només et facin descompte si estàs empadronat.
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19. Fraccionar els pagaments de títols de transport públic. Arribar a un acord amb les marques per
promoure la venta de vehicles acord amb la normativa vigent de contaminació (zona baixes
emissions).
20. Que la ciutadania sigui més cívica.
21. No hi ha flexibilitat als pagaments del transport públic. No hi ha plans per canviar comprar un
vehicle privat acord amb la normativa.
22. Més pàrquings per a treballadors i estudiants.
23. Ajudes per als nous plans mediambientals (canvi de cotxe). Ajudes per a les persones que no
viuen dins de l’àrea metropolitana. Ajudes als plans de pagament de les targetes de transport.
24. Abaratir les zones blaves i verdes.
25. Flexibilitat en el pagaments de títols unipersonals.
26. Millorar la connexió i l’accés.
27. Millorar la connexió amb l’exterior de l’àrea metropolitana.
28. Més carrils bici i zones vianants.
29. T-16 ampliada als 30.

Salut:
Dificultats:
1.
2.
3.
4.

Falta de personal, generació cues, falta de gestió, poc personal sanitari...
Poca informació sobre les necessitats de cuidar la salut mental.
Addiccions a les drogues i l’alcohol.
Massa pressió per la joventut a l’hora de prendre decisions.

Propostes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Millorar la gestió del personal.
Normalitzar i oferir visites al psicòleg.
Recuperació salut mental post-covid.
Estar bé amb un mateix.
Promoure i informar als joves sobre salut mental. Necessitat de cuidar-se física i mentalment.
No retallar en salut ni educació.
Fer campanyes esportives per fomentar la salut física. Promoure activitat física.
Educar sobre una vida equilibrada i sostenible.
Reforçar el Konsulta’m. Allargant l’edat i comunicant-se millor amb els joves
Cap salut mental.
Xerrades a partir de primària continues.
Accés a info per a famílies i pares.
Destinar més recursos per al sistema sanitari. Que sigui de qualitat.
Reforçar les institucions per ajudar a la salut dels joves.
Augmentar el personal psicològic en centres educatius.
Espais que permetin parlar sobre salut mental.
Ampliar l’esport als espais públics.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Visibilitzar els programes ja existents.
Destinar més fons i diners.
Teràpies i tallers creatius (esport, música, teatre, pintura).
Més psicòlegs als instituts.
Promoure l’esport.
Accés a més professionals de qualitat.
Accés a mes professionals de qualitat per atendre les necessitats dels joves.
Pedagogia a les institucions educatives. Pedagogia el fracàs.
Apropar la psicologia i la rehabilitació a la gent amb menys recursos.
Formacions a adolescents per la prevenció del consum de drogues i alcohol.

Cultura/oci
Projecte de vida:
1. M’agrada molt viatjar, així que m’agradaria tenir molts records viatjant.
2. Viure de la cultura íntegrament, i que això em permeti cobrir les meves necessitats bàsiques i
d’oci. (contractes dignes i estabilitat laboral). La cultura és una feina, no un hobbie.
3. Poder viure i dedicar-me al teatre.
Dificultats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Falta industria.
Difícil accés per la situació actual (Covid).
Canviar la imatge.
Problemes d’horaris per treball i estudis.
Poques ajudes.
Falta de tallers que ajudin a conèixer la cultura de la ciutat.
Elevat cost de la cultura.
Poca representació dels col·lectius comunitaris LGTBI.
No hi ha seguretat.

Propostes:
1. Habilitar solars en desús per fer pistes esportives. Escassegen a la ciutat. Que aquestes
serveixin com a espais de convivència comunitària.
2. Ajudes econòmiques.
3. Instal·lar infraestructures gratuïtes o amb un cost únic per manteniment. Mobilitzar més
cossos de seguretat nocturna. Sistematitzar i regular amb exàmens psicològics a la gent que
treballa de seguretat privada periòdicament. Descomptes en activitats per a la gent jove.
Promoció d’activitats gratuïtes per a la gent jove. Promoció d’activitats gratuïtes per promoure
la cultura com a forma d’oci.
4. Potenciar la cultura i art local.
5. Regularitzar turisme.
6. Rendició de comptes a les institucions.
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7. Millorar la seguretat de la ciutat. Que Bcn estigui més regulada.
8. Abaixar els impostos. Incrementar els recursos econòmics.
9. Habilitar més espais. Regularitzar el sector cultural i crear un sistema de cobrament per les
minories.
10. Fomentar el teatre. Més activitats culturals als col·legis. Adaptar la cultura a la situació actual
del Covid.
11. Seguretat en espais d’oci.
12. Fomentar activitats culturals al aire lliure. Fomentar activitats gratuïtes, fer descomptes.
13. Canviar la imatge que la gent té sobre la joventut i l’oci. Criteris d’admissió (discoteques i bars).
Seguretat nocturna.
14. Més seguretat en espais de lleure i transport públic.
15. Infraestructures gratuïtes. Ajudes en activitats no grupals. Descomptes en activitats. Ajudes en
activitats no grupals.
16. Més espais d’expressió. Més recursos perquè hi hagi més representació i visibilitat.
17. Més difusió de la cultura. Descomptes. Dignificar als professionals. Potenciar el que ja tenim.
Dignificar el treball. Poder tenir més facilitat per viure de la cultura.
18. Més espais oberts, més esdeveniments culturals.
19. Foment de la participació a activitats culturals.
20. Impuls dels talents artístics emergents de la ciutat.
21. Garantir i protegir la vida laboral dels professionals del sector cultural (actors, tècnics, pintors
directors, ballarins, guionistes, etc).
22. Incentivar l’interès dels joves per la cultura i les arts.
Gènere/ masclisme
Projecte de vida:
1. No tenir por de formar i mantenir a la família.
2. No tenir problemes econòmics.
Dificultats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Falta de informació interna del ajuntament.
Em preocupa ser mare i que això afecti a la meva carrera professional.
Desigualtat de tracte.
Carrega de responsabilitat en la dona a l’hora de denunciar.
Que a classe es menyspreïn les nostres aptituds per ser dones. Modificar el pla curricular
visibilitzant a les dones en aquests àmbits.
Falta d’equitat en els alts càrrecs públics i empreses privades.
Cultura patriarcal.
Abús de poder.
Problema estructural.
Micromasclismes.

Propostes:
1. Salud mental
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Discriminació per gènere, origen o procedència.
Destinar més ajudes als grups socials més desfavorits.
Tallers sobre salut afectiva als instituts.
Lluitar contra les violències masclistes.
Desconstruir rols de gènere.
Educar en clau perspectiva de gènere.
Visibilitzar les diferents masculinitats.
Lluitar contra les discriminacions a les activitats d’oci.
Fer campanyes informatives constants.
Sumar forces aprofitant per afegir info.
Programes per a mares solteres.
Una sala de xerrades per a parelles que vulguin formar famílies i tinguin informació de les
responsabilitats del que significa una família.
Entendre el càrrec dels fills com a un equip.
Seguretat per les dones. Educació amb perspectiva de gènere per les institucions que ens
protegeixen des de inst. Educatives fins a força pública.
Educació sobre gènere sobre masclisme interioritzat.
Realitats no binaries.

Discriminació/racisme
Dificultats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marginalitat ètica/econòmica
Classisme. Estigma de barri
Prejudicis
Fòbies estructurals
Cultura del odi i por a la diversitat.
Es demanen masses requisits.
Pagaments precaris.
Males condicions de treball.

Propostes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Centres específic per ajudar a col·lectius socials vulnerables.
Fomentar inclusió en escoles.
Inclusió
Més opcions educatives, ampliar el ventall.
Mateixes oportunitats.
Respectar les diferencies.
Més representació i diversitat a les institucions.
Integració
Regularització de persones sense papers.
Representació política de col·lectius immigrants.
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11. Sensibilització als instituts.
12. Tenir més referents a institucions. Educació com a mitjà de comunicació. Professors d’altres
ètnies per exemple.
13. Educació a la diversitat.
14. Igualtat de raça i gènere naturalitzada, sense forçar.
15. Garantir l’equitat.
16. Més atenció a les situacions vulnerables.
17. Lluitar contra les discriminacions i la violència masclista.
18. Fomentar polítiques inclusives: xerrades a les escoles, creació de punts de refugi específics per
a cada col·lectiu vulnerable (dins els espais joves).
19. Publicitat sobre la diversitat als espais públics.
20. Introduir la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la vida de la ciutat.
Emancipació:
Projecte de vida:
1. Acabar amb la incertesa econòmica. Difícil plantejar-se habitatge, família, etc, a curt-mitjà
termini.
Dificultats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accés a la vivenda.
Estabilitat/seguretat econòmica.
Sous baixos/preu habitatge elevat.
Dependència familiar.
Por a les responsabilitats de viure sol.
Falta orientació.
Difícil entrada al marcat laboral
Dificultat en el desenvolupament personal. Emigrar com a solució.
Afecta a la salut. Estrès econòmic.
Els salaris no corresponen amb els preus.

Propostes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Abaratir el cost de la vida.
Pujar el salari mínim.
Facilitar accés a pràctiques remunerades per tots els estudis.
L’obstacle més important per l’emancipació és l’economia.
Condicionar ajuts a la contractació.
Construcció de noves promocions d’habitatge exclusives per a joves.
Reserva del 30% dels habitatges públics per a persones joves.
Ajudes econòmiques per a gent que just acaba els estudis.
Borses d’habitatge.
Informació i orientació en la presa de decisions.
Regular els preus o els salaris.
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