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Introdución
O obxectivo do Encontro de participación para a xeración de propostas de cambio social e 
mellora das políticas públicas era xenerar un Diálogo Estructurado entre a mocidade con 
menos oportunidades e persoas expertas e con capacidade para a toma de decisións 
políticas no ámbito da xuventude, fomentando deste xeito a participación dos mozos e 
mozas na vida democrática, a cidadanía activa, o diálogo intercultural, a inclusión social e 
a solidariedade.

As actividades centradas habitualmente no Diálogo Estruturado teñen como destino ás 
organizacións xuvenís que participan activamente nos debates sobre temas de Xuventude 
a nivel local, rexional, nacional ou europeo. Así e todo, estes encontros organizados dende 
EAPN-ES van máis alá, xa que teñen como obxectivo o desenvolvemento de formas 
innovadoras e eficaces para facer frente e involucrar a outros grupos, en particular, á 
mocidade que non participa activamente na sociedade, como é o caso da xuventude en 
situación de maior vulnerabilidade social.

Neste Encontro participou xente nova das diferentes Comunidades e Cidades Autónomas 
de España pertencentes ás Redes Territoriais e Entidades Estatais de EAPN, co obxectivo 
de debatir e reflexionar as propostas e medidas traballadas polas mocidades no ámbito 
local e autonómico con responsábeis da toma de decisións, técnicos/as e expertos/as 
no ámbito da xuventude. Na primera parte de benvida e inauguración reflexionouse sobre 
a situación, as dificultades, e os retos da xuventude ante o impacto socioeconómico do 
COVID-19 en España. Por outra banda, a través de dinámicas participativas, os mozos e 
mozas traballaron na priorización de propostas e medidas de cambio social relacionadas 
con catro áreas temáticas principais, e por último, os/as participantes tiveron a 
oportunidade de trasladar e debatir sobre as medidas e propostas prioritarias de cada 
tema clave con representantes políticos, tomadores/as de decisións e expertos/as no 
ámbito da xuventude nun formato de mesa de Diálogo Estructurado. O obxectivo principal 
é  que EAPN traballe sobre estas propostas e faga incidencia política para que se produzan 
as melloras suxeridas.

Neste documento presentaránse as principais preocupacións e 
propostas realizadas polos mozos e mozas participantes ao redor de 
catro áreas temáticas:

Emprego e Educación Vivienda Xénero e Igualdade Cultura, Ocio e Saúde
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A xuventude debe ser a impulsora e o motor de cambio 
e transformación social. Hoxe en día, a sociedade 

non pode, nin debe, avanzar sen escoitar á poboación 
xove, e sen promover que actúen de forma activa. 
Dende EAPN-ES consideramos que é fundamental 

contar coa súa visión para elaborar recomendacións 
de mellora das políticas en materia de xuventude.



Un dos maiores problemas de España actualmente é o desemprego xuvenil, que afecta a 
catro de cada dez mozos e mozas menores de 25 anos. A consecuencia desta situación, 
España é a primeira economía europea en tasa de paro xuvenil, até o punto de duplicar 
a media da UE. Non obstante, a vulnerabilidade da mocidade non só está vinculada ó seu 
elevado nivel de desemprego, senón tamén á baixa calidade de moitos dos empregos que 
conseguen, o que ofrece escasa protección frente á pobreza e a exclusión. A pandemia 
profundizou nos efectos do mercado laboral, dificultando deste xeito a emancipación e 
agudizando a desigualdade de oportunidades da poboación xove.

A continuación expóñense as principais propostas realizadas polos mozos e mozas 
participantes en materia de emprego e educación:

¿QUÉ PROPÓN A 
MOCIDADE?

¿QUE MEDIDAS PODEMOS TOMAR 
PARA MELLORAR O EMPREGO E A 
EDUCACIÓN?
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EMPREGO E EDUCACIÓN

Emprego e Acceso ao mercado laboral:

1. Incentivos á contratación para os mozos e mozas que saen do sistema de protección de 
menores para asegurar unha transición digna á vida adulta.

2. Facilitar a inserción laboral para as persoas migrantes e acabar co mercado negro de 
contratos irregulares de traballo das persoas en situación administrativa irregular.

3. Crear un sistema que permita ás persoas solicitantes de asilo acceder a unha fonte de 
emprego ata que se resolva a súa solicitude. E por outra banda, flexibilizar as condicións/
requisitos de acceso ao emprego para as persoas en situación administrativa irregular, e 
facilitar dende as empresas cursos gratuitos para as persoas migrantes que non poden 
seguir estudando por mor de cuestións económicas.

4. Contratos dignos e salarios xustos. Subida do salario mínimo interprofesional para os/as 
cidadáns de a pé que non poden chegar a fin de mes.

5. Regularización das prácticas non remuneradas, e asegurar máis inspeccións laborais e 
maior fluidez destas inspeccións de traballo para evitar os contratos precarios.

6. Establecer un modelo de currículum cego para evaluar ós/ás candidatos/as de xeito 
imparcial e obxectivo. Curriculum competencial estatalizado, seguindo o modelo do 
europass.

7. Sensibilización ás empresas para: promover o primeiro emprego, contratación de persoas 
extranxeiras, xitanas, en situación de dependencia ou de exclusión social sen estigmatiza-
las, nin prexulga-las. Neste sentido é importante concienciar sobre o respeto á súa cultura, 
por exemplo: hai que normalizar o uso do hiyab e promover que persoas que usen velo 
podan traballar de cara ó público e non sexan estigmatizadas. Até que as 
persoas migrantes se regularicen é necesario que se lles permita ter 
certos traballos para que podan ter ingresos e vivir deles, incluindo 
medidas de inclusión, como o carné de conducir.

8. Facilitar a obtención de carnés profesionais públicos e 
gratuitos (carretilleiro/a, manipulador/a alimentos…) e que 
as empresas pidan como requisito só estes. No sector 
dos oficios especializados (soldador, obra, electricidade…) 
establecer un programa de fomento á participación de 
mulleres.

CONTRATOS DIGNOS 
E SALARIOS XUSTOS.
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9. Fomentar unha empregabilidade basada na preparación da persoa traballadora e non 
únicamente nunha experiencia de anos no sector correspondente. Sen experiencia, é 
imposible ser contratado. Deste xeito, créase un círculo infinito e incesante e que priva á 
mocidade de conseguir traballo.

10. Abaratar autoescolas e crear becas para a obtención do carné de conducir para mellorar 
a empregabilidade, xa que é un requisito que adoitan pedir dende as empresas. Tamén 
se solicita abaratar o prezo dos coches ou crear axudas para a obtención de un para a 
mocidade. En materia de mobilidade, abaratar o transporte público para poder chegar ó 
posto de traballo, centro de estudos ou prácticas sen que unha gran parte do salario se 
empregue nelo e crear rutas de transporte público por polígonos onde tamén hai oficinas 
e empresas, para poder chegar a traballar. Fomentar o uso de transportes colectivos por 
parte das empresas para poder transportar ós seus traballadores/as.

Educación e formación:

11. Fomento da cultura da participación. Elaboración dos planes de estudio contando coa 
participación da mocidade implicada, fomentando así o bo goberno. Incidir en educar ás 
persoas para que desenvolvan un pensamento crítico, fomentando que a mocidade teña 
opinións e podan comparti-las. 

12. Formar á xuventude en dereitos laborais dende o ámbito educativo. 
Inclusión da materia no currículum escolar de secundaria. 
Fomentar tamén o emprendemento a través do tecido asociativo 
empresarial.

13. Fomentar a educación afectivo-sexual, como algo que 
forma parte do noso corpo, de xénero e forma diversas e 
inclusivas e eliminar tabús como a menstruación.

14. Incentivar unha educación basada na interseccionalidade, 
tendo en conta a transversalidade das múltiples realidades 
existentes. Facilitar a formación e educación para a mocidade 
migrante.

15. Frenar a segregación do alumnado diverso e incluir medidas para reducir a fenda dixital 
entre o alumnado en situación de maior vulnerabilidade social.

16. Implementación da educación emocional, a asertividade e o empoderamento dende 
a infancia. Incluir a educación en intelixencia emocional dende a infancia para crear 
futuras persoas adultas con pensamento crítico. Formar tamén ós/ás profesores/as na 
diversidade e en psicología infantil para comprender mellor as necesidades e procesos de 
aprendizaxe dos nenos/as.

17. Preservación dos centros educativos nas zonas rurais: centros rurais agrupados, centros 
de educación secundaria, Centros de Formación Profesional e Bacharelato e Centros 
de Formación Agraria, así como universidades, centros de investigación, centros de 
formación profesional en artes (conservatorios de música e danza, escolas de belas 
artes), escolas de idiomas, etc.

18. Facilitar unha boa conexión de transporte público dende o rural, que facilite a mobilidade 
laboral e educativa das persoas residentes en zonas rurais a outros núcleos de poboación. 
Facilidades para que os/as nenos/as das escolas rurais podan ir á escola.

UN SISTEMA 
EDUCATIVO MÁIS 

PRÁCTICO E 
ENFOCADO
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19. Ampliar as becas en educación e eliminar a barreira da nota media como requisito 
para acceder a determinadas carreras universitarias. Os/as alumnos/as que traballan e 
estudian non poden permitirse mantener as súas notas altas e seguir pagando os seus 
estudos.

20. Incremento no número de becas de estudio para investigadores xóvenes e establecemento 
de criterios máis realistas en canto a baremos de valoración para a concesión das mismas. 
Incluir becas de transporte. 

21. Un sistema educativo máis práctico e enfocado a orientar ó alumnado para que coñeza e 
sexa consciente do mercado laboral.

22. Propoñer asignaturas relacionadas coa lingua de signos para incluir a nenos/as con 
diversidade funcional. Educar  ós/ás nenos/as para entender a diversidade de persoas 
con distintas necesidades e incidir na mellora das súas capacidades.

23. Adaptar os espacios públicos para facilitar o acceso a todo tipo de persoas. Hai que 
asegurar que as persoas con discapacidade auditiva teñan acceso á educación, e aumentar 
o número de profesionais intérpretes nos institutos, colexios e centros educativos. Incluir 
no ensino solucións tecnolóxicas, por exemplo un traductor de lingua de signos. Tamén é 
importante a formación en investigación.

Lámina acción de Visual Thinking en materia de 
Emprego e Educación. 

Ilustradora: Laura Fernández
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España é un dos países coa emancipación xuvenil máis tardía, isto vai unido a diversos 
factores. Por unha parte, esta situación víuse agravada pola mala calidade do emprego e 
a precariedade do mercado laboral e por outra, debido á situación do mercado da vivenda, 
os elevados prezos do alugueiro e a dificultade da xuventude para acceder a unha vivenda 
digna. A crise socioeconómica e sanitaria derivada da pandemia do COVID-19 agravou 
este feito. En algúns territorios acentúase este problema, son as denominadas zonas 
tensionadas, normalmente nas grandes cidades, nas que hai unha total desconexión entre 
o prezo dos alugueiroes e os salarios da mocidade.

Expóñense a continuación as propostas e medidas da xuventude en materia de vivenda:

¿QUE MEDIDAS PODEMOS TOMAR 
PARA MELLORAR A VIVIENDA?
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VIVIENDA
1. Habilitar parques de vivendas sociais destinados a xente nova tendo en conta as 

diferentes casuísticas (barreiras arquitectónicas, persoas con dificultades de mobilidade, 
pisos compartidos, mocidade con salarios básicos, mocidade con fillos/as, etc.).

2. Construción de vivenda pública nas zonas rurais, neste caso as axudas á vivenda deben ir 
acompañadas por medidas para facilitar o transporte ós seus lugares de traballo.

3. Reducir os requisitos e eliminar as trabas para acceder a esas vivendas e eliminar os 
pagos por xestións ou fianzas e facilitar os trámites para solicitar as axudas ao alugueiro 
de forma que sexan máis sinxelos e rápidos. Eliminar aqueles requisitos que supoñan 
unha discriminación de xénero, do colectivo LGTBIQ+, ou por razóns de etnia, cultura ou 
nacionalidade.

4. Regulación dos prezos de alugueiros de forma urxente. A mocidade, aínda traballando, 
non se pode emancipar sen axuda externa, e aínda compartindo gastos, destiñan case un 
70% do seu salario á vivenda.

5. Fomento de políticas de emancipación da mocidade con bonificacións e axudas para 
o alugueiro. Tasar os pisos antes de aluga-los e establecer prezos mínimos e máximos 
para que o/a arrendador/arrendadora non perda cartos e o/a inquilino/a pague unha 
relación calidade-prezo xusta, calculando o alugueiro en base á renta do/da inquilino/a, 
ofrecendo vivendas dignas. Así mesmo, crear un sistema de información completa sobre 
as vivendas en alugueiro e as súas características. Simplificar o proceso de trámites, os 
requisitos e burocracia.

6. Creación dunha web e servizo telefónico que recolla toda a información para facilitar a 
emancipación da xuventude, cunha linguaxe clara e accesíbel e con lectura fácil, sobre: 
axudas, becas, alugueiros, iniciativas ou programas que conecten mozos e mozas que 
buscan vivenda, e na que a xuventude poda subcribirse para recibir máis información 
sobre axudas o alugueiro. Incluso anuncios e campañas para concienciar a propietarios/
as de vivendas vacías, para que aluguen á mocidade.

7. Elaborar plans de emancipación xuvenil e facilitar o acceso da 
xuventude a unha vivenda digna. Implementar medidas específicas 
para favorecer o acceso á vivienda á xente nova extranxeira e 
persoas extuteladas, especialmente polos trámites e requisitos 
solicitados por parte das inmobiliarias. Por outro lado, e 
necesario faciliar acceso a recursos de estancias temporais: 
onde a mocidade poda traballar a transición á independencia 
ou a un recurso de vida independente (pisos tutelados, pisos 
de axuda…) e promover a aprendizaxe de habilidades e 
actividades da vida diaria.

8. Abaratamento de costes de gastos de luz, auga e gas das 
vivendas para a mocidade. Nos últimos meses a mocidade foi 
testigo dun abuso que afecta á gran maioría da poboación para 
beneficio de moi poucos.

FACILITAR A 
EMANCIPACIÓN DA 

XUVENTUDE
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Lámina acción de Visual Thinking en materia de Vivenda. Ilustradora: Laura Fernández

9. Maior implicación por parte dos/as tomadores/as de decisións. Control dos inmóbeis 
para poñer límites ás vivendas vacías e en mans dos bancos. É necesario que as entidades 
públicas fagan de ponte entre os bancos e as vivendas que foron ocupadas, ofrecendo 
opcións para que as familias podan quedarse nesas casas cumprindo cuns requisitos 
de acordo coa súa situación, e en caso contrario ofrecer outras opcións habitacionais. 
Ofertar estas vivendas a familias e persoas en risco de exclusión social.

10. Rehabilitación de edificios de protección oficial, utilizar e dotar os edificios tendo en 
conta as enerxías renovábeis, instalando paneis solares para reducir o consumo eléctrico 
e tanques de auga para uso comunitario. Hai que asegurar que as vivendas cumpran uns 
mínimos de saúde e habitabilidade e que pasen por un proceso similar o da “ITV” dos 
coches.

11. Maior colaboración público-privada para crear novas prazas de alugueiro e vivenda social 
para que a mocidade se independice e crear máis axudas para o alugueiro de mozos 
e mozas estudantes, becarios/as ou con contratos a media xornada, para facilitar a 
emancipación e o aumento de oportunidades. Crear un sistema de vivendas de protección 
oficial para estudantes.

12. Prohibir os desahucios, xa que a vivenda é un dereito constitucional. Utilizar a educación 
para resolver estes conflitos que adoitan ser cotidianos para as persoas en risco de 
exclusión. Crear un sistema de axudas de realoxamento e empregabilidade para as 
persoas sen fogar. Crear iniciativas que permitan acoller ás persoas que non teñen teito. 
Evitar a creación de guetos, e facilitar intérpretes para as persoas migrantes.

13. Ás bonificacións por compra dunha vivenda por ter menos de 30 anos son insuficientes. 
Os bancos piden uns requisitos inaccesíbeis para ofrecer unha hipoteca cos contratos 
laborais actuais. Os beneficios fiscais deben permitir á mocidade non ter que pagar tantos 
impostos pola compra ou alugueiro duhna vivenda.
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O contexto de crise socioeconómica e sanitaria xerado entorno ao COVID-19, evidenciou a 
fraxilidade dos dereitos alcanzados polas mulleres e a desigualdade que xa existía, sostida 
por un sistema social, político e económico que trata de maneira diferencial a homes e 
mulleres. A pesar de que aínda non contamos con tódolos datos necesarios para medir o 
impacto real do COVID-19 nas mulleres, todo apunta a que a situación de desigualdade da 
que partíamos agudizouse: o desemprego medrou considerablemente, seguen asumindo 
a maior parte da responsabilidade do coidado da familia, seguen gañando menos, seguen 
aforrando menos e tendo traballos moito menos seguros, cun maior impacto da fiscalidade 
nas mulleres no que os impostos teñen unha maior repercusión debida aos salarios máis 
baixos. “A perspectiva de xénero debe estar presente no deseño de tódalas políticas 
públicas”.

A continuación detállanse as medidas e propostas elaboradas polos mozos e mozas 
participantes en materia de Xénero e Igualdade:

¿QUE MEDIDAS PODEMOS TOMAR 
PARA MELLORAR O XÉNERO E 
IGUALDADE?
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XÉNERO E IGUALDAD
1. Traballar dende o sistema educativo a Educación Emocional aplicada ás diferentes 

problemáticas detectadas nos propios centros ou nas zonas onde están ubicados. 
Educación efectiva en centros educativos mediante charlas impartidas por persoas 
con auténtica formación en xénero. Reforzar a educación sobre os abusos 
sexuais dende as primeiras etapas da infancia. Eliminar o pin parental 
e sensibilizar e visibilizar os problemas asociados á menstruación.

2. Obrigatoriedade por parte de calqueira empresa (pública ou 
privada) ou entidade a ter e aplicar os plans de igualdade, 
os rexistros retributivos e os plans de acoso. Igualdade de 
oportunidades laborais, xa que a meirande parte de postos 
de altos cargos están ocupados por homes e existen 
actualmente fendas salariais.

3. Debemos defender a liberdade de elixir onde se quere 
traballar e eliminar estereotipos. Informar de dereitos laborais e 
salariais a homes, mulleres, persoas trans, etc. Evitar a utilización 
das diferencias de xénero e LGTBIQ+ con fines empresariais.

4. Aplicación definitiva da ley trans e inclusión das persoas transxénero no mercado laboral. 
Programa de reinserción de persoas LGBTIQ+ e mulleres en risco de exclusión como son 
as prostituidas e vítimas de trata, así como ás súas familias e fillos/as.

5. Novas e mellores medidas de conciliación no ámbito laboral, e especialmente, en 
profesions de traballadores/as independentes ou mutualistas que sexan autónomos/as.

6. Maior número de centros de día para nenos/as e persoas dependentes, posibilidade de 
ter xornadas laborais reducidas, para combatir así a sobrecarga de traballo no fogar cara 
as mulleres, así como un método de conciliación para moitas.

7. Cargas familiares e rol de coidadoras: as mulleres asumen maior responsabilidade e 
cargas familiares que os homes. Nas mulleres con problemas de saúde mental agrávase 
pola falta de dedicación a outras tarefas socialmente aceptadas como ocio, traballo, 
relacións sociais… É necesario crear un plan de apoio para favorecer a vida independente 
no entorno familiar (traballar o empoderamento das mulleres con elas e coas familias).

8. Ofrecer axuda e maior apoio psicolóxico e legal ás vítimas de delitos sexuais, de xénero 
(incluidas ós/as fillos/as) e de bulliying. Aumentar as axudas para a saúde mental.

9. Maior apoio para as mulleres extuteladas, tanto en educación como en emprego e apoio 
ante as problemáticas sociais que teñen que afrontar.

OFRECER AXUDAS E 
MELLORES MEDIDAS 
DE CONCILIACIÓN
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10. Crear recursos para evitar a falta de medios económicos á hora de denunciar. Más 
presencia de figuras de protección, xeralmente pola noite (puntos violetas, ampliación 
de liñas de buses, maior número de serenos). Mellorar a seguridade da muller nas vías 
públicas.

11. Fomentar o acceso e interese de nenas e xoves a profesións STEM (ciencia, tecnoloxía, 
enxeñaría, matemáticas), a través da visibilización de referentes. Incluir ás mulleres nos 
libros de texto (Historia, Matemáticas, Física, Química, Filosofía, etc.) Fomentar e visibilizar 
o papel das mulleres na ciencia.

12. Dar máis visibilidade á muller en diversos campos como no audiovisual e fomentar o 
desenvolvemento da muller creadora. Asimesmo, non asignar unha cor a unha persoa 
dependendo do sexo. Debemos recordar que o rosa e o azul son simplemente cores, non 
representacións dun xénero. Alentar unha mirada crítica por parte da sociedade ante os 
signos sexistas que encontramos na publicidade, en películas e na música. Intensificar o 
uso del Test de Bechdel para evaluar a fenda de xénero nas películas.

13. Campaña de Sensibilización dos Bos Tratos. Crear conciencia na sociedade, mostrar 
máis afecto polo colectivo e dar pé á capacidade que teñen as institucións para involucrar 
ás persoas, tanto novas como adultas, xa que eles son os que educan ás futuras 
xeracións. Realizar xornadas de sensibilización e concienciación de maneira periódica, 
independentemente das datas tan sinaladas no calendario feminista (8M e 25N) que 
inclua a realidade do colectivo trans e a interseccionalidad.

14. Igualar a relevancia do deporte mixto para tódolos xéneros.

15. Fomentar a lectura feminista.

16. Replantexar as leis sobre a violencia intraxénero, xa que ata agora víuse que a actual non 
funciona. Reforma do código penal: Ampliar o concepto de violencia de xénero que recolle 
a nosa lexislación e ampliarse a outras condutas tales como o acoso sexual. Reforzar as 
leis en materia de protección á muller e endurecer as penas contra os abusos sexuais e a 
violencia de xénero 

Lámina acción de Visual 
Thinking en materia de Xénero 
e Igualdade. Ilustradora: Laura 

Fernández
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A situación de crise social e sanitaria derivada da pandemia do COVID-19 afectou 
enormemente á poboación xove, principalmente aqueles en maior situación de 
vulnerabilidade. Para facer frente a tódalas dificultades e retos aos que se enfrentan as 
persoas xoves, é fundamental que este colectivo sexa o impulsor e motor de cambio e 
transformación, a través da participación activa e a súa involucración na toma de decisións 
en aqueles factores que lles afectan de forma directa ou indirecta. Para isto, é fundamental 
facilitar a súa participación e adaptación aos novos modelos participativos e fomentar que 
a mocidade teña acceso a estes espazos e a redución da fenda dixital.

Por outra parte, en relación á saúde, é necesario conseguir que a perspectiva da saúde 
sexa transversal e teña en conta tódolos aspectos da vida e que sexa accesíbel e gratuita 
para toda a mocidade. Por outra parte, sobre todo, é necesario poñer en marcha un plan 
nacional de saúde mental con perspectiva comunitaria. A continuación, expóñense as 
principais medidas e propostas realizadas pola mocidade en torno a estas temáticas:

¿QUE MEDIDAS PODEMOS TOMAR 
PARA MELLORAR A CULTURA, OCIO E 
SAÚDE?
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CULTURA, OCIO E SAÚDE

Cultura e ocio: 

1. Incentivar o ocio seguro e inclusivo e promocionar alternativas saludábeis ó ocio xuvenil, 
fomentando actividades de implicación social con menores en situación de pobreza ou 
risco de exclusión e a mocidade do mundo rural, reducindo así o acceso da xuventude ás 
casas de apostas e os xogos de apostas online.

2. A cultura é segura e debería defenderse, é necesario promocionar accións de 
sensibilización para reducir os discursos de odio e discriminación nos medios de 
comunicación e as redes sociais.

3. Crear máis espacios socio-comunitarios accesíbeis, de carácter interxeneracional e que 
inclúan colectivos vulnerábeis, e habilitados para persoas con algunha discapacidade e/
ou diversidade funcional (Ex: Casas da Xuventude) onde se realicen actividades para a 
mocidade centradas nos seus propios intereses e onde podan levar a cabo proxectos 
creados e dirixidos por eles. Fomentar máis actividades culturais inclusivas (cine, 
concertos, teatros, museos, clases de baile, piscinas municipais, espazos deportivos e 
outros recursos de ocio). Fomentar actividades de ocio cultural ás que todo o mundo teña 
acceso e crear unha regulación clara sobre todo o ocio relacionado coas apostas online 
ou outras actividades que xeneran adicción.

4. Extender o Carné Xove Estatal, sen vinculación a unha conta bancaria. Fomentar o seu 
uso en espazos culturais e de ocio cos seus correspondentes descontos, sendo algunhas 
actividades incluso gratuítas. Ofrecer máis información sobre os beneficios de este carné 
e que chegue a toda a mocidade. Creación de un tipo de carné que ofreza as vantaxes do 
xove sen ter en conta a idade senón a situación socioeconómica da persoa.

Lámina acción de Visual Thinking 
en materia de Cultura, Ocio e Saúde. 
Ilustradora: Laura Fernández  
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POSTA EN 
MARCHA DUN PLAN 

NACIONAL DE 
SAÚDE MENTAL

5. Facilitar o acceso a internet a través de dispositivos e conexións e abogar pola redución 
da fenda dixital na mocidade.

6. Promover e potenciar a autoxestión do ocio e do tempo libre: xerar procesos de itinerarios 
de aprendizaxe e desenvolvemento de cada plan de vida independente para que o/a 
protagonista poda identificar os seus intereses no ocio e tempo libre.

Saúde:

7. É importante reducir o estigma social que existe cara a enfermidade mental, incluido 
o tema do suicidio, realizando actividades de sensibilización á poboación en xeral e 
profesionais que están en atención ao público dos diferentes servizos comunitarios.  

8. Definición e posta en marcha dun plan nacional de saúde mental con perspectiva 
comunitaria, respaldado polo reforzo dos equipos psicosanitarios, especialmente nas 
zonas rurais. Incluir a atención psicoloxica en tódolos centros de atención primaria e 
mellorar os sistemas públicos de saúde mental, abogando por una saúde mental digna, 
accesíbel e pública para toda a mocidade. Especial importancia na redución dos tempos 
de espera.

9. Conseguir que a perspectiva da saúde sexa transversal e teña en conta tódolos aspectos 
da vida das persoas. Ampliar o apoio psicolóxico ás persoas extuteladas. 
Tamén dar importancia ás adiccións e ás súas consecuencias físicas 
e psicolóxicas.

10. Incluir a asistencia pública en odontoloxía e oftalmoloxía, 
reducir as listas de espera nestas especialidades. Así 
como proporcionar coberturas ou axudas para os servizos 
agregados (lentes, ortodoncia, etc.)

11. Promover unha sanidade pública universal que reduza 
a burocracia no acceso para as persoas migrantes e en 
situación administrativa irregular, facilitando a súa atención 
máis alá das situacións de urxencia. Desenvolver e poñer en 
marcha campañas sanitarias co obxectivo de sensibilizar ós/
ás profesionais da saúde sobre a situación de diversos colectivos 
(persoas migrantes, persoas xitanas, LGTBIQ+), etc.

12. Asegurar o funcionamento dunha red de centros e profesionais dispoñible e 
con formación para unha atención sanitaria gratuita e de calidade que atenda a saúde 
sexual e reproductiva das mulleres, hombres e persoas LGTBIQ+, superando o modelo de 
planificación familiar.

13. Facilitar a asistencia sanitaria en zonas rurais e mellorar a atención primaria nos centros 
de saúde, dotando tamén de máis materiais aos hospitais e centros sanitarios.

14. Fomentar hábitos saludábeis en temas de alimentación nos colexios e crear programas 
de nutrición e asesoramento máis alá dos centros educativos. Que a asignatura de 
educación física se amplíe para ensinar temas de nutrición e vida saudábel. Iniciar un 
cambio nas alimentacións para prevenir os trastornos na conducta alimentaria na 
xuventude. Sensibilizar á poboación e eliminar o estigma de que as persoas con sobrepeso 
teñen unha peor condición de saúde, traballar coa mocidade para evitar o bulliying e a 
gordofobia.
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