Resolució aprovada, Jovent vol seguir creixent i avançant
A l’última Assemblea Nacional assumíem el projecte de reformar i canviar Jovent, un
dels referents comunicatius de Joves d’Esquerra Verda, per adaptar-la als nous temps,
així com al nou projecte polític. Així, l’hem obert en continguts i l’hem dotat de
personalitat pròpia amb un nou disseny. Disseny en coherència amb la resta de materials
de JEV, que ens ha fet recuperar un format més proper al diari, i que va intercalant els
colors verd, vermell i violeta al llarg de les diferents edicions. La consolidació del
Consell de Redacció i del nou format de la revista ens ha permès establir seccions fixes
dins d’aquesta, que ens permeten acostar-nos a visions diferents d’una mateixa realitat
número rere número.
A més, hem posat en marxa el portal web del Jovent, i hem portat la seva presència a les
xarxes socials, tal i com ens proposàvem. En aquest terreny ens queda encara molta
feina per a fer, i suposarà per a nosaltres un dels majors reptes en els propers mesos.
Tampoc no cal oblidar la feina que va suposar la publicació del Jovent 100, amb un acte
“Jovent 100. Una mirada enrere, un pas endavant” que va ser un èxit, amb més d’un
centenar de persones que van ser-hi presents. La revista ha avançat, però cal seguir.
La mobilització ciutadana ha seguit creixent en els últims temps i això fa palès la
necessitat de seguir apropant-nos a la societat; la gent i l’agenda política demanda cada
cop més, també de les entitats polítiques. Els i les joves som una peça clau d’aquesta
mobilització i de les demandes que se’n desprenen. Una eina comunicativa com Jovent
pot ser una plataforma ideal per a sumar-nos, encara més, d’aquesta mobilització i d’una
nova forma de fer política, si tots i totes ens hi involucrem. Aprofitar l’oportunitat que
ens ofereix la revista i les noves xarxes socials lligades a aquesta per seguir de forma
més continua el que passa al nostre voltant podria suposar un pas endavant no només
per Jovent, sinó també per l’organització. La nostra intenció segueix sent obrir la revista
i l’organització a més gent, creant nous espais de comunicació que permetin enfortir les
mobilitzacions socials dels últims temps, apropant el nostre projecte a més gent arreu
del territori.
Però això no és només feina del Consell de Redacció, sinó feina de tots i totes els que
formem Joves d’Esquerra Verda. Tenint en compte que és una de les partides
pressupostàries més costoses, i que la seva elaboració i divulgació representen moltes
hores per a molta gent, creiem que cal que tothom el prengui en valor. En aquest sentit,

creiem que l’Assemblea, un espai que ens permet reunir tota la militància, és el lloc
idoni per discutir i marcar les pautes per seguir fent créixer Jovent.
Per tot això, des de l’actual Consell de Redacció de la Revista Jovent proposem:
1. Des del Consell de Redacció apuntem certes qüestions i propostes que trobem
importants. Creiem que l’assemblea ha de ser l’espai per obrir el debat però ha de
continuar més enllà. Així doncs, emplacem a les diferents agrupacions ha discutir-ho
per tal de fer propostes i debatre-ho posteriorment en el marc del Consell Nacional.
2. Plantejar i trobar noves maneres de difusió de la revista, més enllà de les repartides a
universitats i territoris. Cal parlar de com arribar a la gent jove, a partir de la distribució
i deixant més de banda el repartiment al públic general. Gaudim d’una revista amb una
tirada de 15.000 exemplars que, creiem, ens pot ajudar a enfortir l’organització si
aconseguim que arribi a més gent. Per això volem propostes de tots els territoris, per
exemple de llocs i centres importants del territori, on puguem fer arribar la revista.
3. Seguir amb el projecte d’ampliació del consell de redacció, per tal de trobar persones
que col·laborin de forma continuada amb el Jovent. Així doncs, volem fer real la
possibilitat de que persones de fora l’organització participin al Consell de Redacció
habitualment.
4. Repensar, entre totes i tots, la relació entre el format web i el format paper de la
revista, per tal de trobar la millor manera de fer el Jovent una eina útil per a tothom, així
com per crear un projecte amb sentit en ambdues plataformes.
5. Valorar la possibilitat d’establir responsables sectorials, així com responsables per la
web, per tal de poder dur a terme la tasca del Jovent d’una manera més còmode per a
tots. Sense oblidar la figura del director o directora de la revista, creiem que pot ser una
bona idea establir rols de responsabilitat dins del Consell de Redacció i de la Web per
poder compaginar millor les dues facetes i obtenir continguts de forma més regular.
6. Debatre la possibilitat d’incloure, o no, espais publicitaris a la revista Jovent, debatent
i establint un codi ètic sobre quin tipus de publicitat podríem arribar a acceptar a la
nostra revista.
Mollet del Vallès, 25 d’Octubre de 2014

