COMUNICAT DE JEV EN RESPOSTA A LA MOCIÓ DE CENSURA CONTRA
M. RAJOY:
FORA LA MÀFIA!
El Partit Popular, amb la sentència de la Gürtel, ha estat condemnat per haver tingut
enriquiment a títol lucratiu mitjançant una xarxa de corrupció institucional a través de la
qual manipulava la contractació pública estatal, autonòmica i local. A més, la
sentència, donava per confirmada la caixa B del partit i que M. Rajoy va mentir en la
seva declaració davant del tribunal.
Davant d’aquesta greu situació cap altra solució que no hagués estat la de fer-los fora
del govern hauria estat inacceptable. Fa un any, En Comú Podem, conjuntament amb
el grup confederal d’Unidos Podemos van protagonitzar una moció de censura que no
va fructificar en aquell moment tot i la necessitat de fer fora un Partit Popular corrupte
del govern. Malgrat que ja existien nombrosos càrrecs del PP a la presó i incomptables
processos judicials encara no existia una sentència ferma sobre aquest punt, tot i que,
com era previsible, ha acabat confirmant-se un any després. En aquesta ocasió la
situació, per sort, ha estat diferent.
La moció de censura, que ha comptat amb el suport d’En Comú Podem i del conjunt
del grup confederal, ha permès investir al socialista Pedro Sánchez com a president
amb la majoria absoluta de la cambra i amb els vots contraris del PP i Cs. Per tant,
s’ha demostrat que la democràcia té mecanismes per fer fora els corruptes del poder,
tot i que el seu ús malauradament segueix sent anecdòtic.
Des de Joves d’Esquerra Verda demanem al nou president que sigui valent i entomi
els grans reptes que l’estat espanyol té en aquest moments. És imprescindible que
l’agenda social es posi al centre de la política, cal donar resposta al clamor del carrer
per un sistema de pensions dignes o per fer polítiques feministes que permetin acabar
amb les greus desigualtats que seguim patint. Tanmateix cal donar solucions per evitar
que la bombolla del lloguer segueixi sense aturador, perquè ja coneixem quines són
les conseqüències quan no es legisla per regular el mercat immobiliari. També es fa
imprescindible fer polítiques actives en el món laboral, perquè les joves no podem
seguir condemnades a la precarietat, l’atur, la temporalitat i/o l’exili. En definitiva, cal
deixar de governar pels interessos dels poders econòmics i mercats i començar a ferho pels drets de totes.
La demostració que no existeixen territoris irreformables també és una finestra
d’oportunitats per fer un canvi de rumb en la política catalana. Necessitem un Govern

central capaç de donar respostes polítiques des del diàleg i el pacte, cal donar passos
ferms per destensionar la situació i aturar discursos incendiaris com el de Ciutadans o
sectors processistes que prefereixen la confrontació per agreujar el conflicte en
comptes de treballar en una solució que no pot passar per la judicialitzció ni l’atac a la
llibertat d’expressió.
Així doncs, haver fet fora al Partit Popular corrupte de les institucions és un motiu de
celebració, que tant de bo hagués pogut repetir-se arreu per fer fora la corrupció de
totes les institucions, però que no sempre ha estat possible. Al mateix temps, però,
exigim al nou president del PSOE que estengui la mà i que abordi de forma valenta els
reptes socials que tenim per endavant com a societat. S’obre un temps d’esperança
que esperem pugui ser una oportunitat per posar les polítiques per a la gent al centre,
també dels i les joves que volem construir present i futur.
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