COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA ENVERS EL DOCUMENT “IDEARI POLÍTIC:
OBJECTIUS I MODEL DE PAÍS” D’UPeC

Joves d’Esquerra Verda ens hem implicat des del primer moment en la construcció del nou
espai polític de Catalunya, que ha començat el seu procés participatiu els últims mesos
sota el nom d’Un País En Comú. Aquest dissabte dia 8 d’abril aquest procés culminarà en
una Assemblea Fundacional multitudinària per tal de fer un pas endavant i tornar a posar
les persones al centre de la política.
Un dels punts que es sotmetran a debat i votació aquest proper dissabte serà el document
“Ideari polític: objectius i model de país” del nou espai. Un document en el qual com a
Joves d’Esquerra Verda hem participat de manera molt activa a través de la plataforma
digital i dels diferents tallers territorials que es van produir. El nostre objectiu, aprovat pel
nostre Consell Nacional, era, per una banda, buscar la transversalitat de la realitat jove en
matèries com treball, habitatge o violència masclista, ja que aquesta no estava
representada en la proposta que es va presentar; però, d’altra banda, qüestionar també
l’aposta pel concepte de l’epígraf de “Cicles de vida”, dins del qual hi ha l’apartat de
joventut.
Des de Joves d’Esquerra Verda creiem que és un error apostar per un concepte que
eclipsa la realitat de la gent jove. A Catalunya existeix un associacionisme juvenil potent,
en el que hi ha milers de joves implicades i implicats en entitats que van des de l'educació
o el lleure, al sindicalisme o a la política. Aquest fet situa la joventut com una etapa
singularitzada dins de l'etapa adulta, en tant que pateix com un col·lectiu oprimit més. És
per això que creiem que la joventut no pot estar amagada ni plantejada com una etapa
més de la vida, ni molt menys confrontada amb l'etapa adulta.
A més, creiem que el fet que dins de Cicles de Vida apareguin altres elements com esports
o la reforma horària desvirtua encara més la singularitat de la joventut, però també
d'altres etapes en les que cal parar especial atenció, com és la realitat de la infància o de
la gent gran. Tal i com ha quedat entenem aquest punt com una mena de calaix de sastre,
en tant que no s'ha plantejat posar altres qüestions que podrien ser igualment essencials
en la construcció de vida, com és la cultura, entenent que aquesta no podia no tenir un
epígraf propi.
El principal element que ens ha portat a fer públic el nostre descontent ha estat la
resposta donada per a que moltes de les nostres aportacions que anaven en aquest sentit
s'hagin considerat desestimades, en les que l'argumentació era que aquestes eren
contràries als principis bàsics d'UPeC. El que ens situa en la necessitat de canviar aquest

paradigma, el qual no pot deixar de banda un col·lectiu, el juvenil, que ha estat clau per
impulsar candidatures d'unitat com les d'En Comú Podem i que a més s'organitza a través
de l'associacionisme juvenil amb maneres més democràtiques, horitzontals i cooperatives
que la majoria d'organitzacions. Situant així, aquest bagatge, com un llegat que el nou
espai s'ha de fer seu.
La gent de Joves d'Esquerra Verda entenem el debat acadèmic de "Cicles de Vida" i
precisament per això creiem que aquest quedaria fora de lloc en un document en el que
es posa la gent al centre del document. Cal visibilitat aquesta realitat a través de les
polítiques de joventut, tal i com hem fet sempre des de l'àmbit municipalista.
Per tot això, Joves d’Esquerra Verda no votarem a favor de l’eix 5, “Un país inclusiu on
tothom tingui cabuda”, i seguirem treballant per incloure el nostre bagatge i les nostres
idees en els futurs programes i documents del nou espai polític. Aquesta posició no ens
situa més lluny del nou espai, ja que apostem per aquest sense dubtes ni fissures, de tal
manera que animem a tota la gent jove a que participi i es faci seu el nou espai.
Barcelona, 7 d’abril de 2017

