
Aquestes mesures persegueixen l'objectiu de protegir la qualitat 
de vida de les persones majors i generar les condicions òptimes 
que permeten a les persones joves posar en marxa els seus 
projectes vitals amb seguretat i certesa. Davant l'actual situació 
econòmica i social que enfrontem, apostem per la solidaritat 
intergeneracional com a eina de transformació social i eix 
vertebrador d'unes polítiques públiques que enfortisquen el 

benestar de tota la societat. 

Tant la joventut com les persones majors tenim al davant grans 
reptes, que si bé no ens afecten amb la mateixa intensitat a totes 
les generacions, sí que ens interpel·len a totes i tots. Els 
problemes de les persones joves són els problemes de tota la 
societat, de la mateixa manera que ho són els de les persones 
majors i, per tant, hem d'enfrontar-los des de la col·lectivitat, 

l'empatia i la solidaritat.
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06Treball digne i de qualitat per a les persones joves, 
que permeta garantir la viabilitat del sistema públic 
de pensions i convertir la conciliació entre la vida 
laboral i personal en una realitat que allibere les 
persones majors de la càrrega moral de les cures.

Garantir el dret a l'habitatge per a facilitar 
l'emancipació juvenil, generar programes de 
convivència per combatre la soledat no 
desitjada en totes les edats i dotar de més 
recursos al sistema públic d’atenció a la 
dependència i a les infraestructures socials.

Reforçar l'atenció primària del 
Sistema Públic de Salut per a 
reduir les llistes d'espera i garantir 
l'atenció psicològica de persones 
joves i majors.

Millorar la xarxa de transport públic 
arreu de tot el territori valencià per a 
garantir l'autonomia del moviment a 
través de l'eliminació de barreres 
físiques i econòmiques.

Combatre l'emergència climàtica i cuidar el 
planeta entenent aquesta tasca com una 
responsabilitat compartida entre generacions.

Posar fi a la discriminació salarial que 
pateixen les dones, tant joves com grans, 

a través de l'escletxa de gènere en els 
salaris i les pensions.

Una oferta educativa assequible i de 
qualitat per a garantir la formació de la 

població a qualsevol edat i la creació 
d'espais de trobada intergeneracional 

en l'entorn docent.

Combatre el despoblament rural i 
evitar que les persones majors 

hagen d'abandonar la seua llar a 
través de la generació d'oportunitats 
per a la joventut en aquests territoris.

Una oferta d'oci assequible i plural 
que permeta a les persones majors i 

joves gaudir i desenvolupar-se 
personalment en un entorn 

saludable i accessible per a tothom.

Avançar en la digitalització de 
l'Administració Pública sense deixar 
enrere cap persona i compatibilitzar 

l'avanç tecnològic amb el dret a l'accés a 
la informació pública de la ciutadania.
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