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El Govern aprova el Pla d'Actuació
de Polítiques de Joventut 2017-2020
El Pla traça les línies estratègiques i prioritàries que el Govern de la Generalitat, en
el seu conjunt, impulsa i desplega per donar resposta directa, clara i ambiciosa
als principals problemes i dificultats dels joves.
Aquestes actuacions donen resposta als objectius i als set reptes del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya (PNJCat).
· Els dos reptes amb més inversió són els de treball i ocupació, amb 163 milions d'euros i 90
actuacions, i els de la cohesió, la lluita de les desigualtats i la inclusió, amb 48 milions i 91
actuacions.
· Fomentar el retorn dels joves que han hagut d'emigrar per motius laborals, i facilitar l'arrelament
dels joves al món rural, és també una línia estratègica pionera d'aquest pla.
Les actuacions previstes i els diners que es destinaran als diferents reptes i d'altres actuacions
aquest 2017 són els següents:
Repte 1. Educació: 74 actuacions i 19,50 M€
Repte 2. Treball: 90 actuacions i 163,11 M€
Repte 3. Habitatge: 18 actuacions i 19,30 M€
Repte 4. Salut: 75 actuacions i 17,19 M€
Repte 5. Participació: 49 actuacions i 7,04 M€
Repte 6. Cultura: 74 actuacions i 2,29 M€
Repte 7. Cohesió i inclusió social: 91 actuacions i 48,12 M€
Eix instrumental: 48 actuacions i 5,43 M€
Iniciatives transversals: 10 actuacions i 2,59 M€
Així mateix, el Pla també compta amb unes iniciatives transversals: la Xarxa Nacional
d'Emancipació Juvenil, que l'any passat va atendre 858.217 joves als 296 Punts d'Informació
Juvenil i les 39 Oficines Joves que en formen part; el programa Garantia Juvenil, que fins ara ha
beneficiat 70.844 joves; i la mobilitat internacional dels joves, que compta amb programes com
ara Eurodissea, Erasmus + i el Portal Móncat o, de manera prioritària, l'execució del paquet de
mesures del Govern per afavorir el retorn dels joves que han emigrat involuntàriament per motius
laborals.
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