COMUNICAT DE JEV EN RESPOSTA A LA INVESTIDURA DE QUIM TORRA COM A PRESIDENT
Joves d’Esquerra Verda lamenta una vegada més la situació política que viu Catalunya. El
govern espanyol manté la política externalitzada a la justícia a través del jutge Llarena que amb
les seves decisions segueix empitjorant la situació, i per altra banda la majoria parlamentària
independentista ha estat incapaç de donar una resposta ràpida per tal de recuperar les
institucions. La posada en marxa d’un Govern hauria de ser una bona notícia per tal d’aixecar
el 155, però malauradament no podríem estar en una situació més decebedora, ja que la
presidència ha recaigut a mans de Quim Torra.
Des de JEV, com organització antiracista, d’esquerres i catalanista, denunciem la tria d’una
persona que ha expressat comentaris xenòfobs contra la pròpia població catalana, la qual és
plural i diversa. El pensament etnicista i essencialista, representa la pitjor cara del
nacionalisme. El context actual requereix diàleg per recosir i cohesionar la ciutadania, motiu
pel qual es fan especialment perillosos els pensaments excloents com el que representa el que
ja és l’actual President de la Generalitat. Tanmateix, necessitem acabar amb els processos
unilaterals que no interpel·len a més de la meitat de la població, un element que tampoc no ha
verbalitzat el nou President.
Per altra banda lamentem profundament que hagi banalitzat durant el seu discurs
d’investidura el que significa una crisi humanitària. Aquest malaurat exemple no permet tenir
gaires esperances en el tarannà presidencial. La situació política catalana és greu, però que el
President parli de crisi humanitària a Catalunya, quan cada dia a la mar Mediterrània moren
milers de persones que fugen de guerres, mentre les potències regionals i mundials estan
matant a civils a Síria de forma diària, o l’Aràbia Saudita massacra als iemenites sense que
ningú digui res, demostren la distorsió de la realitat per part del que haurà de governar el país.
El principal beneficiari d’una figura així, novament, serà un partit de dretes com Ciutadans, el
qual s’ha beneficiat i seguirà beneficiant-se de la política de xoc, tot actuant com el principal
element de pressió al Partit Popular de M. Rajoy per tal de seguir encallant la situació. La
pugna entre l’independentisme conservador i dretà que representa Quim Torra i la dreta,
també conservadora i nacionalista, de C’s i PP, augura que una vegada més l’agenda per tal
d’assolir la justícia social, de gènere o ambiental quedarà amagada a un calaix, mentre la
població catalana seguirem patint les conseqüències de la manca de polítiques per millorar
l’educació pública, per acabar amb la bombolla del lloguer o per una ocupació digna. És a dir,
que una vegada més cap govern es preocuparà dels problemes reals que patim les persones
joves, les quals tenim problemes com l’accés a l’educació superior o a l’habitatge.
Per últim, també cal lamentar que la decisió de Quim Torra hagi estat una decisió unipersonal
del que va ser president de la Generalitat. Aquesta mena de traspàs de poders, que ja vam
viure la passada legislatura, denigren encara més les institucions i la democràcia catalana. És
per tot això que no entenem el vot favorable per part de diputades i diputats compromesos
amb els valors de la democràcia i de les esquerres. Així doncs, des de JEV, seguim exigint
solucions polítiques i no judicials, amb situacions penals per l’antic Govern totalment
arbitràries, al mateix temps que lamentem que el President de la Generalitat representi el
nacionalisme més conservador i excloent.
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