
Reclamem un govern metropolità transparent i d’elecció directe, amb competències reals 
sobre matèries com indústria, ocupació, formació, emancipació i mobilitat. 

Reivindiquem Barcelona Activa com a organisme municipal referent en la transició 
Formació-Ocupació-Emancipació, capaç de donar resposta a les necessitats reals dels i les 
joves. Ha d’esdevenir un espai d’acompanyament durant el desenvolupament del  seu 
projecte vital, sent un organisme proper, amb seus a diferents districtes.

Barcelona ha de ser capital de coneixement, innovació i recerca. Per això, caldrà reforçar i 
augmentar els ajuts i beques per a la formació del jovent a la ciutat, aconseguint la 
universalitat d’accés,  independentment dels ajuts provinents d’altres administracions, 
evitant així les desigualtats de formació existents entre barris. 

Barcelona ha de ser promotora i creadora d’ocupació juvenil, oferint noves places de treball 
públic, pràctiques a l’administració pública per a joves i bonificacions per a concursos 
públics amb contractació de personal jove. També caldrà impulsar l’auto-ocupació a través 
de bonificacions per a joves autònoms i cooperatives formades per gent jove. 

Crear una Renda Garantida d’Emancipació i impulsar polítiques d’habitatge per a joves, 
incrementant el patrimoni municipal d’habitatge i aplicant mesures per l’ocupació 
d’habitatges buits i en desús a la ciutat, especialment per al lloguer. 

El transport públic és el sistema de mobilitat més emprat per la gent jove. Caldrà assegurar 
la seva universalitat a través de preus accessibles en els abonaments més freqüents i  amb 
la possibilitat d’abonaments gratuïts en casos de necessitat.

Barcelona, ciutat Olímpica, ha d’apostar per l’esport al carrer i a l’espai públic, com en 
carrers, places, parcs, platges i muntanyes. És per això que cal assegurar un entorn 
saludable, lliure de pol·lució, augmentant els carrils bici i les zones verdes, reforçant també 
l’esport de base com a eina fonamental de cohesió social. 

La cultura ha de ser accessible per a tothom. És per això que reclamem una cultura 
enfocada a usuaris i usuàries joves, amb un abonament per a joves que permeti l’accés 
gratuït a tots els centres i espais culturals que rebin algun tipus de subvenció municipal i un 
descompte en la resta d’activitats culturals del 50%.

Apropar l’Administració a la gent jove, creant òrgans de codecisió amb el teixit associatiu 
juvenil i generant nous equipaments juvenils públics de gestió ciutadana a tots els districtes. 

Per tal de ser més representatius de la societat civil, considerem que cal incorporar, sempre 
que les condicions ho permetin, un representant jove menor de 30 anys entre els 5 primers 
llocs de la llista electoral.
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