
La Joventut Socialista de Catalunya ha estat, és i serà una escola d’aprenentatge, de formació per
a molts i moltes de nosaltres, i també per a molts companyes i companys que un cop han deixat
les seves responsabilitats orgàniques a la nostra organització, ara ostenten càrrecs d’enorme
transcendència política com diputats i diputades al Congrés, al Parlament, Alcaldes i Alcaldesses i
per suposat regidors i regidores arreu de Catalunya.

De tots i totes ells i elles ens sentim molt orgullosos com a organització  política juvenil, i confiats
de la feina que fan i de la seva lluita per la joventut de Catalunya. Són, sense cap mena de dubte
l’Orgull de la Joventut Socialista de Catalunya.

Malauradament, no tots els companys i companyes que han ostentat responsabilitats polítiques
dins la JSC, han mantingut la militància activa dins el projecte socialista que compartim amb el
PSC. En els darrers dies hem viscut episodis d’antics companyes i companys, que han abandonat
el projecte socialista, legítimament, però que en poc temps han fet una involució cap a postures
totalment contràries a les que la JSC han defensat, defensen i defensaran com a principis bàsics.

Per tots aquest motius, elevem al Consell Nacional els següents acords:

1.- Donar tot el nostre suport als militants de la JSC que ocupen actualment càrrecs públics i que
ens sentim molt orgullosos i orgulloses de la feina que fan. També donem el nostre suport als ex
militants de la JSC, que sense abandonar l’esperit combatiu de la Joventut Socialista de Catalunya
exerceixen actualment càrrecs públics de molta rellevància. Així com a totes les persones de la
Joventut Socialista que seran candidats i candidates a les properes eleccions al Parlament de
Catalunya. 

2.- Demostrar la decepció de la JSC amb aquelles persones que han abandonat el projecte
col·lectiu socialista, després de militar a la JSC i ostentar càrrecs de responsabilitat tant a nivell
orgànic com càrrecs públics, per anar a les llistes d’altres partits polítics. No entenem aquesta
involució (en molts casos cap a l’independentisme) que s’ha produït en molt poc temps i que ha
anat acompanyada de llocs de sortida a les llistes electorals. No entenem com després de patir
durant molt de temps els atacs d’aquests partits polítics, en molts casos amb atacs a les nostres
seus, alguns companys hagin decidit sumar-se a aquests projectes.

3.- Defensar i fer valdre l'experiència que dóna la JSC com a organització a les persones que
formem part o han sigut part d'aquesta. Una experiència de vida que reivindica la política i el
creixement personal que es nodreix dels nostres valors i maneres de fer, creant quadres polítics
amb marca jove, renovadora amb els valors de justícia social, igualtat i feminisme. Els valors de
l'esquerra catalana i que mai deixarem de banda perquè són els valors que ens defineixen.
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