Resolució de Joves d’Esquerra Verda Badalona
A l’anterior Assemblea Nacional, des de Joves d’Esquerra Verda Badalona, vàrem assenyalar el
tiranicidi que suposava per al teixit social juvenil de la nostra ciutat la proposta del Partit Popular de
2012 de privatització del model Vadejoves. El model Vadejoves es finançava per concurs a través de
línies de recursos públics i oferia suport a les associacions i casals juvenils del territori que des de
1997 participaven en aquest model perquè aquestes entitats poguessin seguir desenvolupant les seves
tasques socioeducatives proveint a la ciutat i als seus i a les seves joves un espai d’oci alternatiu al
model consumista amb equipaments d’autoaprenentatge, cursos d’idiomes assequibles i de tallers
formatius esportius i d’experimentació artística.
Malauradament, des del 2012, gràcies a la majoria blava del consistori de Badalona, el Vadejoves va
quedar privatitzat, donant pas al Badiu Jove. El Badiu Jove ha resultat ser, literalment, un badiu on el
jovent no pot trobar gaire més que la reproducció d’aquelles idees i aquells estímuls que podria rebre
xerrant al patí amb el veïnat o jugant al parc del costat de casa. Aquest projecte, doncs, no està
aprofitant el seu espai com un punt de trobada on la gent jove badalonina podria empoderar-se,
socialitzar-se, i qüestionar-se si existeixen altres paradigmes d’interacció diferents del dominant, sinó
com una iniciativa per crear i recolzar la precarietat laboral. Això es palès amb el canvi qualitatiu
dels tallers i conferències que es fan en aquest espai, com per exemple el de “com treballar de Pare
Noel al Nadal”, o “treballa a IKEA”, que l’únic que pretenen és encaminar als joves al treball
precari, a més de, probablement, lucrar-se gràcies a les empreses que recolzen aquestes xerrades,
com IKEA.
Des de Joves d’Esquerra Verda Badalona ja vam denunciar aquest projecte aleshores, i després de
contrastar que la greu disminució del teixit social jove a la nostra ciutat a causa de la privatització
d’aquest servei per a la ciutadania de Badalona no era un temor infundat, ens preguntem:
Per què si es vol impulsar l’activitat laboral dels joves no es preparen tallers de capacitació més
ambiciosos? Per què no s’aprofiten les xarxes d’associacions juvenils internacionals i no s’exploren
els programes d’ocupació juvenil europeus? I sobretot, per què no s’ofereixen activitats reflexives i
d’educació integral que complementin la formació exclusivament instrumental i obrint perspectives
als i a les joves que els permetin aprofitar sinergies i oportunitats de veritat, de valor?

Conscients que les respostes a aquestes preguntes són una sola, i és que la lògica de mercat no pot
respondre a necessitats socials allunyades de l’esquema d’oferta i demanda, els Joves d’Esquerra
verda de Badalona considerem que no podem permetre que es menystingui d’aquesta manera el
jovent de la nostra ciutat, ni que es destrueixi el futur teixit social, ja força malmès per la resta de les
mesures del PP. Per aquest motiu demanem el recolzament del Consell Nacional de Joves d’Esquerra
Verda en aquesta resolució, per tal de donar a conèixer i intentar aturar l’empenta neoliberal que amb
tanta força està assolant Badalona.
Vilanova i la Geltrú, 29 de novembre de 2014

