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CRÒNICA DE LA JORNADA
LA REPÚBLICA EMANCIPADORA DEL JOVENT
Dissabte, 22 d'abril de 2017

En el marc de la campanya “La República que farem” les JERC organitzen la jornada “La República
emancipadora del jovent” en la que el Pau Morales, portaveu de les JERC, en dóna la benvinguda i
en fa la presentació.

ELS PILARS DE LA REPÚBLICA
Tot seguit, en Pau Morales presenta els pilars de la República en matèria de joventut:
UN JOVENT PARTICIPATIU I AMB TOTS ELS DRETS
La República Catalana ha de ser un estat on el jovent tingui totes les eines per poder viure de forma
independent i amb llibertat. Una República on els joves tinguin l'oportunitat de trobar una feina amb
sou digne, accés a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, disposin d'una bona formació
per esdevenir ciutadans preparats, lliures i crítics, puguin gaudir d'un model d'oci alternatiu de
consum saludable i disposin de les eines necessàries per apoderar-se i participar de la vida cultural,
social i política de la República.
1. Un país en què els joves puguin accedir a una ocupació digna que els permeti emanciparse
La República Catalana ha de ser un estat on el jovent tingui totes les eines per poder viure de forma
independent i amb llibertat. No ens podem permetre una República on la joventut catalana hagi
d’emigrar per poder sobreviure. La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el
jovent del nostre país es pugui emancipar amb normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt
índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, hem d’apostar per mesures que fomentin el treball per a
joves, amb sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experiència i com a font
d’aprenentatge.
2. Un país en què els joves puguin accedir a un habitatge digne que els permeti emancipar-se
L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real l’emancipació dels joves. Actualment,
encara es troba fora de l’abast de les possibilitats del jovent i la taxa d'emancipació dels d’entre 16 i
29 anys és tan sols d'un 23,9 %. El de l’habitatge no és un problema aïllat, sinó que està
estretament vinculat a la situació dels altres elements fonamentals de l’emancipació com són l’atur i
la precarietat laboral, que aboquen el jovent a no poder accedir a un habitatge digne perquè no pot
generar recursos estables i suficients. Agreuja encara més la situació el fet que el sistema de
provisió d'habitatge ve regulat pel lliure mercat i el parc d'habitatge protegit és insuficient per cobrir
la demanda real. La República Catalana ha de garantir als joves l'accés a l'habitatge digne sense
que s’hagin d'endeutar a llarg termini ni dependre de tercers per poder-se emancipar. Cal que
l'Administració sigui proactiva en tots els fronts per combatre les mancances i debilitats d’aquest
dret.
3. Una República catalana amb una educació de qualitat i amb igualtat d'oportunitats
L'educació ha de ser un dels eixos prioritaris de la República Catalana. El sistema educatiu ha de
formar ciutadans preparats, lliures i crítics i permetre'ls progressar socialment. Per aconseguir-ho,
és necessari que disposi dels recursos convenients. Cal garantir una educació pública, de qualitat,
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laica, no sexista i en català, i que es fonamenti en la igualtat, l'equitat i la justícia social. L'educació
no pot tenir barreres d'accés de cap tipus.
4. Un model d’oci alternatiu que fomenti la salut i nous hàbits de consum
A dia d’avui, quan pensem en quin és l’actual model en el qual es desenvolupa l’oci de la gent jove,
ens trobem que estem davant d’un model d’oci que reprodueix i perpetua un seguit de normes i estereotips que molts cops van lligats a un oci fortament lligat al consumisme i al sexisme. Per tant,
creiem en la necessitat d’analitzar el nostre entorn i que només nosaltres podem decidir com avan çar cap a la construcció d’un nou model d’oci millor que l’actual.
5. Un nou país que fomenti la participació del jovent
És essencial que a la República Catalana es fomentin totes les formes de participació com
l'associacionisme i els moviments socials com a pas necessari per promoure l’apoderament
democràtic del jovent com a garantia de posar les bases d’una societat centrada en les persones.
Precisament per aquests motius és indispensable una forta xarxa associativa que permeti
l’assoliment d'una nova cultura ciutadana basada en els valors republicans, la implicació amb
l'entorn i el sentit de comunitat i la cooperació.

EMPODERAMENT DEL JOVENT: REPTES, PREOCUPACIONS I ESPERANCES
A continuació té lloc la taula rodona “Empoderament del jovent: reptes, preocupacions i
esperances” amb la participació de l'Oriol Recasens, del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, Anna Alfaro, regidora de joventut d'Alella, Bernat Ramon, portaveu de la Unió de
Pagesos Jove, Laia Nonell, vicepresidenta d'Òmnium Maresme, Dani Casanova, president de
l'Associació de Joves Empresaris, i en Gerard Gómez del Moral, diputat al Parlament de
Catalunya, encarregat de moderar el debat, que convida als ponents a fer una primera intervenció
introductòria.
En Dani Casanova, president de l'Associació de Joves Empresaris, és el primer en prendre la
paraula. A parer seu, els empresaris són percebuts com una cosa negativa , una percepció que
hauria d'evolucionar. Constata que a l'estat espanyol s'ha de pagar per emprendre (30 euros al mes
+ impostos). Aposta per que el nou país afavoreixi millor l'emprenedoria.
La Laia Nonell, vicepresidenta d'Òmnium Maresme, és la segona en intervenir. Ella fa la seva
aportació des de l'experiència d'una entitat com Òmnium amb una visió inter-generacional en la
que cal innovar. Al seu parer, els horaris de la gent jove són uns altres degut al xoc en l'àmbit
digital. Segons ella, “ens podríem estalviar tot allò que es pogués fer digitalment”. Referint-se a
l'àmbit de la cultura, posa en evidència que el sector cultural està precaritzat, especialment pel
que fa als gestors, un sector molt castigat.
En Bernat Ramon, de la Unió de Joves Pagesos, és el tercer en intervenir. Segons ell hi ha
moltíssims reptes, començant per que hi ha pocs pagesos joves. Destaca que bona part del cultiu
de la terra la porten grans empreses, amb les quals no es pot competir en preus. En aquest context,
només sobreviurà el que se sàpiga adaptar. Per al nou país, ell aposta per una reforma
agrària.
La quarta en prendre la paraula és l'Anna Alfaro, regidora de joventut d'Alella. Ella explica
l'experiència inter-generacional a l'associacionisme on hi ha un procés d'empoderament juvenil
que dóna eines per afrontar-te a la vida. Per exemple, el treball en equip s'aprèn a
l'associacionisme. Posa damunt la taula dos temes que li són d'interès: el poder adult i el feminisme,
en el que constata que la igualtat real encara està molt lluny.
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En cinquè lloc pren la paraula l'Oriol Recasens, del Consell Nacional de La Joventut de Catalunya.
El CNJC és una entitat que engloba les entitats juvenils, un espai plural i de consens. Entre els seus
objectius estan crear discurs juvenil i fer incidir la seva veu. Explica que ara està en procés la Carta
Catalana de la Joventut que pretén fer una reflexió de l'estat de la joventut. A parer seu, ens
trobem davant una ruptura generacional en la que ha cristal·litzat la precarietat. Què vol dir ser
jove? Una idea social en la que ets jove fins que la societat vol, un moment transitori en el que
s'engloba joventut i precarietat. La precarietat s'està convertint en una normalitat estructural,
eradiquem la precarietat des de la base.
Com ha canviat la manera de participar en una societat més líquida?
Davant de la pregunta, primer contesta l'Oriol Recasens, que assenyala que la Carta Catalana de
la Joventut es planteja tres eixos, entre els quals la participació. Sovint es diu que els joves no
participen. Però això vol dir que els joves no participen? No, això no és cert, els joves han canviat
la manera de participar. El reptes és adaptar-nos a la nova realitat, el model d'entitat clàssic està
extingint-se. Com fer-ho? Cal adaptar-se a la nova forma d'entitats que defugen l'excés de
burocràcia de les subvencions.
L'Anna Alfaro admet que una distància entre les dues realitats, l'administració és rígida en la
justificació. Sobre les xarxes socials, diu que no es tracta de substituir la presència al carrer per
les xarxes, sinó que cal fer una cosa híbrida, combinant les dues formes.
La Laia Nonell explica que els joves no participen a Òmnium Cultural per que no paguen la quota i
per les reunions formals. Precisa que la feina que es fa als casals i als esplais no es veu. Segons
ella, l'administració hauria d'empoderar la ciutadania i posar les coses fàcils, sense la
necessitat crear una entitat.
Segons en Dani Casanova l'educació és un gran problema, l'educació hauria de fomentar la
creativitat. A parer seu, la precarietat s'ha de combatre amb l'emprenedoria. Per a ell, hi ha
algunes carreres que són grans fàbriques d'aturats i s'ha de fer un país amable per a les empreses.
Quants joves volen crear una empresa?
Acabada la primera ronda d'intervencions, en Gerard Gómez pren la paraula per donar el seu
parer. A parer seu el problema de les subvencions és corporativista. Per un cantó es demana
transparència, en el que tot s'ha de justificar però després ens queixem de la burocràcia. Evidencia
una distorsió entre el que es demana i quan et toca fer-ho. Alerta del perill de l'infantilització en el
que anem a fer-ho tot fàcil.
Com fomentar l'associacionisme juvenil?
La Laia Nonell pren la paraula per dir que les universitats són unes mòmies, les coses s'han de
poder moure, no pot ser que les càtedres serveixin d'excusa per a l'immobilisme. Posa de manifest
que el Pla Bolonya no ha servit per renovar els plans d'estudis.
L'Anna Alfaro explica que com a dona se sent que ha de treballar el doble o el triple per que la
seva viu sigui escoltada. Sobre l'associacionisme, les associacions han de mantenir la
independència i l'administració les hi ha de donar suport. Cal buscar aquest encaix enlloc de caure
en el paternalisme.
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L'Oriol Recasens incideix en el foment de l'associacionisme no lucratiu. Segons ell,
l'associacionisme i la participació són un pilar de la nostra democràcia. Sobre l'educació
superior, alerta que les taxes creen un sostre de vidre a les universitats i a la Formació Professional.
Defensa que cal reduir un 30% les taxes universitàries i igualar el preu entre graus i màsters .
Sobre l'educació, diu que passar les persones pel mateix filtre és un error en la que s'exigeix una
constància brutal. Sobre l'ocupació i la precarietat avisa que si hom té problemes per estudiar, tindrà
problemes per treballar, i a sobre li demanem de participar. Segons ell, el Programa de Garantia
Juvenil acaba sent un pegat en el que cal fer un pas més enllà. Planteja un model econòmic
feminista en el que el treball de cura i la reproducció s'hauria de retribuir. Recorda que no es
dóna prou suport a les persones joves per accedir a un habitatge. Per exemple, exigint un lloguer en
que la despesa no superi un 30% dels ingressos. Finalment, recorda que la salut mental és una
conseqüència del sistema precari.
En Dani Casanova argumenta que s'ha de ser flexibles, ja que les pràctiques gratuïtes permeten
entrar en el circuit laboral. Sobre l'economia col·laborativa, defensa que s'ha de regular i exigir que
es paguin els corresponents impostos. Posa en valor els autònoms i les petites empreses davant les
grans empreses que paguen menys impostos.
Seguint el fil, l'Oriol Recasens alerta de la xacra de falsos autònoms, en la que a vegades
pagues més del que cobres, i defensa que s'ha de regular més que flexibilitzar. El Bernat Ramon
defensa el cooperativisme, com una empresa gran, i assenyala l'oportunitat que presenten les
noves tecnologies que et permet quedar-se a viure al poble.
La igualtat
La Laia Nonell explica que pel fet de ser dona es troba que a les reunions se li demana de prendre
acta. L'Anna Alfaro explica l'experiència d'haver participar en algun consell de dones però en un
ambient molt masculinitzat, cal cuidar les formes i el llenguatge de gènere. Inclús en ambients
sensivilitzats se segueixen reproduint els mateixos relats. El Bernat Ramon assenyala que tenim
tics masclistes inconscients en que la tecnologia no ens ajuda gens. Finalment, el Dani
Casanova recorda el mal que fa la publicitat a la igualtat.

CLOENDA
Per acabar, Marta Vilalta, directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, pren la
paraula per fer la cloenda, en la que fa un agraïment als ponents per participar a donar idees i
discurs a la República que farem. Subratlla que, quan parlem de joves, parlem de tot. No hi ha
receptes màgiques que ho resolguin tot, hi ha moltes maneres d'abordar-ho. Segons ella,
vivim en un món incert i canviant, en el que un cop ens som conscients cal posar-se a treballar.
Posa de relleu que cal tenir en compte les conseqüències que ha tingut la crisi i la manca de
competències per fer-hi front. Alhora recorda que estem en un procés il·lusionador que ens pot
permetre fer els canvis que volem fer, tenim l'oportunitat de fer-ho. En aquest marc, hi ha una
feina imprescindible que la veu dels joves sigui dita. L'oportunitat per assoir els reptes é sla
independència. Per a ella, fer polítiques de joventut vol dir tenir en compte els joves. La clau
és la voluntat, creure-s'ho i treballar per poder-les fer.
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