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Proposta de resolució

La situació de la joventut al Maresme
Els joves són un dels col·lectius que estan patint de forma més severa les
conseqüències d’una crisi econòmica que sembla que no tindrà un final a curt
termini, i que afecta, no només al col·lectiu de joves, sinó que també al conjunt
de la societat. Una de les claus de la suposada recuperació econòmica que
alguns anuncien és, precisament, la precarització del mercat laboral i la
utilització dels joves com a ma d’obra barata, sovint com a substituts d’altres
treballadors amb més antiguitat i, per tant, amb uns costos més elevats per a
les empreses.
Això, acompanyat d’una desinversió en el sistema educatiu públic, que redueix
la qualitat educativa en les etapes obligatòries i encareix el cost dels estudis
post obligatoris, a la pràctica esdevé una estratègia que té com a objectiu
principal eliminar el concepte “igualtat d’oportunitats” per retornar als vells
conceptes conservadors de qui tingui més recursos tindrà més oportunitats.
Així doncs, des que va esclatar la crisi econòmica, els joves han estat un dels
col·lectius més afectats per aquesta, també al Maresme. La pèrdua de població
activa juvenil, la major precarització i temporalitat laboral, les dificultats per a
emancipar-se o l'encariment del cost dels estudis són algunes de les
conseqüències d'aquesta situació que, en definitiva, està provocant que l'actual
generació de població juvenil es situï davant d'un horitzó amb menys
oportunitats per poder desenvolupar el seu projecte vital amb garanties.
En paral·lel, aquesta pèrdua de perspectives vitals està contribuint a provocar
que els joves percebin la política amb un major grau de desconfiança que les
generacions anteriors a la seva, fet que abona el terreny per a ideologies de
caràcter populista o extrem.
En relació a la nostra comarca cal posar de manifest que des de fa una dècada,
aproximadament, el Maresme ha estat perdent població d'entre 15 i 29 anys.
Aquest fenomen es posa de manifest (amb excepcions puntuals) especialment
en els municipis mitjans i petits, com ho són la majoria dels del nostre territori.

En la darrera dècada, el Maresme ha vist minvada la seva població juvenil en
gairebé 15.000 persones, aproximadament. En part, aquesta reducció s'explica
per la pròpia evolució de la piràmide de població, però també influeixen la
migració de joves nascuts a l'estranger (alguns per retornar als seus països
d'origen) i la migració de joves maresmencs que marxen fóra en busca
d'oportunitats de feina i estudis. Aquest panorama ens dibuixa una comarca
que, progressivament, perd dinamisme en el seu conjunt.
Pel que fa a l'àmbit de la formació, a la comarca del Maresme conviuen
diverses realitats. D'una banda, en relació a la mobilitat són molt majoritaris els
casos en que els joves es desplacen fóra de la comarca per cursar estudis
post-obligatoris, especialment en l'àmbit universitari. Durant els darrers anys,
l'encariment del transport públic i del cost de les taxes universitàries han
repercutit de forma molt negativa en aquest col·lectiu i les seves famílies.
Per altra part, al conjunt de la comarca es fa patent l'escassetat dels
anomenats recursos formatius de segona oportunitat, adreçats especialment
als joves que ni treballen ni estudien, o que no van poder acreditar el graduat
d'ESO. Aquest és un col·lectiu amb clares dificultats de transició escola-treball,
que requereix d'un procés d'acompanyament i orientació per part de les
administracions. En relació a això, l'aplicació de la garantia juvenil (que compta
amb finançament de fons europeus), especialment adreçada a aquests joves,
no està resultant prou efectiva com a conseqüència d'un plantejament confús
per part dels governs de l'Estat i de la Generalitat. Resulta especialment
desencertada, per exemple, la distribució de recursos que s'està fent des de la
Generalitat en relació als impulsors de la garantia juvenil, que són figures
destinades a facilitar l'orientació a aquests joves per àmbits territorials.
Concretament a nivell d'impulsors de la garantia juvenil, el Maresme és la
comarca pitjor dotada de Catalunya en relació a la seva població, fet que
repercuteix en una pitjor atenció a aquests casos.
L'accés a l'habitatge per part dels joves en edat de marxar de casa també
resulta complicat i difícil, fet que dificulta els processos d'emancipació. Els forts
increments de preu que darrerament s'estan produint al mercat de lloguer estan
afectant de forma molt negativa la capacitat dels joves per emancipar-se, ja que
precisament el règim de lloguer és la via per la que opten la majoria d'ells quan
s'emancipen. Aquest qüestió, sumada a que a molts municipis de la comarca
no es compta amb un parc d'habitatges amb característiques adequades a les
necessitats dels joves en edat d'emancipar-se, dificulten de forma evident el
desenvolupament del seu projecte vital. En general, es constata un dèficit de
les polítiques públiques per facilitar l'accés a l'habitatge dels joves durant els
darrers anys.
Davant d'aquest panorama, des del PSC Maresme creiem que abordar la
situació de la joventut amb una visió integral, ha de ser una de les grans
prioritats de totes les administracions públiques que intervenen a la nostra
comarca. Hem de ser capaços de donar respostes a tota una generació.

Per això, proposem:










Un increment en els recursos econòmics que les administracions
destinen a la joventut, especialment en matèries com formació,
orientació, ocupació i en definitiva, emancipació. Cal que les regidories
de joventut, més enllà de l'àmbit del lleure, tinguin veu en totes aquestes
qüestions a nivell municipal.
La creació, per part dels ajuntaments, de plans d'ocupació locals per
generar llocs de treball per a la gent jove, donant una especial prioritat a
la inserció al tercer sector.
La creació de subvencions públiques a la contractació de joves per part
del sector privat, amb una especial atenció a la reducció de la precarietat
i de la temporalitat laboral en aquest col·lectiu.
La creació de beques municipals de mobilitat per a joves que cursen
estudis post-obligatoris i que es veuen obligats a desplaçar-se fóra del
seu municipi o de la comarca.
Reforçar el servei comarcal d'assessorament en mobilitat internacional,
amb la incorporació de nous municipis al servei i l'impuls de programes
per donar suport al retorn de la gent jove que ha emigrat a l'estranger.
Demanar a la Generalitat que reforci l'atenció als joves amb dificultats de
transició escola-treball, amb la dotació d'un major nombre d'impulsors de
la garantia juvenil a la nostra comarca, i la creació de nous programes
de segona oportunitat, com els plans de transició al treball o els
programes de formació inicial, per cobrir el dèficit que actualment
existeix al nostre territori.
L'impuls d'una política pública d'accés a l'habitatge per a joves a la
nostra comarca, que inclogui entre d'altres qüestions, la creació d'ajuts
específics i la construcció de promocions d'habitatges amb
característiques adequades a la joventut, especialment a aquells
municipis amb un parc d'habitatges poc adequat en aquest sentit.

