
 

La Joventut Socialista de Catalunya en rebuig de 

la justificació dels actes violents 
 

Fa molts anys que des de la Joventut Socialista de Catalunya venim denunciant 

el constant maltractament de la Generalitat de Catalunya, amb el seus governs 

de dretes i independentistes, envers els i les joves. 

 

Des de l’augment del 66% de les taxes universitàries el 2012 i arrossegant les 

conseqüències de la crisi del 2011 i les seves retallades, la Joventut Socialista 

de Catalunya no ens hem cansat de denunciar la nostra situació del tot precària 

i de manifestar-nos per tal que els governs de la Generalitat donessin una 

resposta a la situació ja enquistada des de fa massa 

 

El 2013 es va realitzar un ple monogràfic on es posava de manifest la greu 

situació laboral, l'atur juvenil i l’accés a l’habitatge així com oferir mitjançant un 

pla de retorn amb ajuts als i les joves que es trobaven a l’exili econòmic.  

De tot això, encara esperàvem recollir els fruits en mig d’una nova crisi que no 

ha fet més que agreujar una situació difícilment suportable amb un pandèmia 

que comença a passar factura.  

No veiem esperança, els problemes que arrosseguem son els mateixos des de 

fa anys i els nostres plans han de tornar a quedar ajornats. La incertesa sobre 

el nostre present i futur proper es comença a convertir en una fatiga del tot 

preocupant. 

 

Des del 2016 d’entre les competències de govern d’ERC, es troben la direcció 

general de joventut. Des d’aleshores han tingut l’oportunitat de canviar la vida 

de la joventut de Catalunya, de millorar-la amb accions reals i concretes, però 

no ha estat mai una de les seves prioritats. 

 

Arran dels actes vandàlics i aldarulls de les últimes setmanes, hi ha qui intenta 

explicar o justificar el que està passant escudant-se en el cansament de la gent 

jove i ens les dificultats amb què ens trobem. 

Des de la JSC ens neguem a acceptar que se’ns utilitzi com a moneda de canvi 

per establir un relat basat en els interessos de partits polítics que hi tenen 

molta, si no tota, responsabilitat de la situació que patim la joventut. 

 

No podem tolerar que en comptes de condemnar rotundament actituds que no 

son pròpies dels i les joves, hi hagi partits com ERC que després d’anys 

d’inacció i d’eludir responsabilitats, encara s’emparin en la precarietat que 

patim. 

 



 

La JSC ha participat i participarà sempre de totes aquelles manifestacions 

socials, vagues estudiantils, laborals... reivindicarem i defensarem sempre un 

vida digna pels i les joves del país.  

Però mai estarem al costat d’aquelles que intenten justificar els seus actes 

vandàlics amb temes tan greus i importants com la precarietat juvenil. 

 

 

La Joventut Socialista defensem la llibertat d’expressió i el dret de manifestació. 

Ningú hauria d’anar a presó en aquest país per expressar la seva opinió.  

Sabem que aquesta llibertat d’expressió no és infinita, és evident, però 

sobretot, considerem del tot indigne relacionar la precarietat juvenil i el 

comportament responsable dels i les joves durant tot aquest temps amb els 

actes violents d’una minoria que no representa res més que els seus interessos 

personals.  

 

Els i les joves som responsables, estem compromesos en la construcció d’una 

societat més justa i responsable. Tan sols desitgem quelcom que ja han tingut 

les generacions que ens han precedit: governs i partits polítics que ens 

respectin, ens ofereixin oportunitats i entenguin que els i les joves no som 

només un col·lectiu a qui utilitzar segons convingui.  

Som el present on assentar les bases d’un futur millor com a societat. 

 

És per tot això exposat que la Joventut Socialista manifestem: 

1. El nostre rebuig i condemna als actes violents viscuts a Barcelona i 

altres ciutats els últims dies. 

2. El nostre suport a tots els comerciants que durant aquests dies han vist 

malmès el seu negoci i veuen com a arrel d’aquests fets encara tenen 

més dificultats per tirar endavant.  

3. El nostre suport a la policia local, els Mossos d’Esquadra, bombers, 

serveis d’emergència, serveis de neteja, i a tots els servidors i servidores 

públiques que durant aquestes nits s’han deixat la pell per tal que la 

capital de Catalunya i els municipis que han patit aquestes agressions 

mantinguessin l’odre i poguessin fer vida normal l’endemà. 

4. La necessitat d’un govern socialista a Catalunya que aposti, de manera 

ferma i clara, per les polítiques de joventut i pels i les joves del país. 

 

 

 

 


