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Barcelona, 10 de juny de 2021 
 

 
Carta dirigida al nou Director General de Joventut, Àlex Sastre, i a 
la nova Directora de l’Agència Catalana de Joventut, Núria Ramon.  

 

 
Benvolgut Sr. Sastre; Benvolguda Sra. Ramon, 

 

En primer lloc, des de la Joventut Socialista de Catalunya us volem traslladar la nostra enhorabona pel vostre 

recent nomenament als respectius càrrecs. Així mateix, us desitgem sort i encerts en aquesta nova etapa. 

 

Els i les joves de Catalunya estem en una situació complexa a causa de la superposició de l'impacte social i 

econòmic derivat de la crisi de la COVID – 19 i la precarietat i inestabilitat a la qual ens hem vist immersos i 

immerses des de la gran recessió de 2008. El 35% del jovent a Catalunya es troba en situació d'atur, només 2 de 

cada 10 es poden permetre emancipar-se abans dels 30 i, tot i això, han de dedicar la major part del seu salari 

només a costejar-se el sostre sota el qual viuen. A aquestes dades cal sumar la gran dificultat per poder accedir 

i costejar-nos una formació superior digna i l'explotació que patim en alguns casos en les pràctiques curriculars 

que, recordem, són ocupació no remunerada. 

 

Per totes aquestes qüestions, des de la Joventut Socialista de Catalunya estem compromesos i compromeses a 

treballar i posar tot el nostre esforç en revertir aquestes dinàmiques que impedeixen al jovent desenvolupar la 

seva trajectòria vital. Volem traslladar el nostre compromís i la nostra disposició a dialogar conjuntament per 

abordar el conjunt de les problemàtiques que ens afecten als i les joves. Per aquest motiu, us emplacem a trobar-

nos pròximament i tractar amb major profunditat aquestes temàtiques. 

 

En els darrers anys, altres problemàtiques d'àmbit nacional com la qüestió territorial, han dividit les associacions 

i organitzacions juvenils de Catalunya, desvirtuant la lluita contra la precarietat i les diferents problemàtiques 

que els i les joves patim. Per aquest motiu, hem emplaçat a les organitzacions polítiques juvenils de Catalunya a 

crear una Taula de Diàleg per apropar postures i lluitar conjuntament per millorar la vida dels i les joves del país. 

 

Reiterem la nostra voluntat de trobar-nos pròximament, 

 

Ot García Ruiz 

Primer Secretari de la Joventut Socialista de Catalunya 
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