Què proposen
ELECCIONS 14 F

pels i les joves?

Programes electorals
JUNTS PER CATALUNYA

EN COMÚ PODEM

· Garantir equitat accés universitat

· Pla de xoc contra l’atur juvenil
· Ampliar parc públic habitatge de lloguer
· Matrícules progressives a la universitat
· Reforma Renda Garantida per majors de 21 anys
· Incrementar recursos per a la salut mental dels joves

PPC

CUP

· Establir una renda d’emancipació juvenil
· Habitatge social públic a joves
· Pràctiques universitàries remunerades
· FP dual amb dinamitzadors territorials

· Programa juvenil per accedir 1r habitatge
· Impuls contrucció habitatge de protecció de lloguer
· Creació d’un complement a les beques Erasmus
· Adequar programes de formació a indústria 4.0
· Més deduccions IRPF a joves pel lloguer d’un habitatge
CIUTADANS

·
·
·
·
·

Fer efectiva una renda bàsica de 735 euros
Pla de xoc contra l’abandonament dels estudis universitaris
Fixació d’un salari mínim a 1.239 euros
Eliminar les ETT i recuperar la gestió del SOC
Impulsar una xarxa educativa pública única i gratuïta

ERC

· Abonament cultural i esportiu jove
· Préstecs per l’entrada de la compra d’habitatge
· Creació d’una renda d’emancipació
· Pla prevenció del suicidi amb atenció als joves
· Protecció de les persones joves davant el joc

· Pla d’emancipació juvenil
· Garantir la figura de l’orientador a cada centre educatiu
· Desplegar un programa de noves oportunitats
· Establir un salari català de referència
· Programa de prevenció de salut mental i el suïcidi

PDeCAT

PSC

· Establir beques de 2a oportunitat
· Crear ajuts pels estudiants de zones rurals
· Reconèixer competències associacionisme
· Política d’habitatges de lloguer per a joves
· Mentoria per integració joves d’origen estranger

· Pla per detecció i tractament de noves addiccions
· Modernitzar i donar impuls a la FP dual
· Model propi de beques i ajudes a l’estudi
· Ajuts per pagar l’entrada d’un pis
· Pla de formació en habilitats digitals

Número de propostes adreçades als
i les joves segons partit

Consulta els programes electorals de tots els partits : http://bit.ly/PropostesJoves14F

