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El Procés Constituent i la joventut 

 

 

1. Per unes polítiques d’emancipació juvenil en temps de crisi 

  

 

   “Aquests joves hauran a tornar a descobrir el que sabíem.” 

     Max Aub (La gallina ciega) 

 

2. Apartat 5 (Cal tenir present però el caràcter transversal d'aquest tema)  

 

3. Situació dels joves a Catalunya.  

La crisi econòmica colpeja especialment a la joventut. La generació millor formada de 

la nostra història no té espai al món laboral, a la cultura, al mercat d'habitatge, etc. Una 

gran paradoxa que amaga un clamorós engany generacional. Vivim en una societat que 

tolera uns nivells d'atur juvenil colossals, del 36,1 (16 a 29 anys)  arriba a ser del 67% 

entre els de 16 a 19 anys. Els pocs que treballen ho fan cada vegada amb menys drets 

laborals i amb uns nivells de precarietat enormes (El 48,5 de joves que treballa ho fa 

amb contractes temporals). Tenim 243.000 joves a l'atur. D'aquests el 88% no cobren ni 

subsidi ni prestació d'atur. Són dades només comparables en països amb l'estat en 

fallida. És impossible pels joves accedir en aquestes condicions a l'habitatge i a l' 

emancipació. Això provoca el que hom anomena vaga de úters, és a dir que siguem un 

dels països del món amb una més baixa natalitat. El malestar dels joves és majúscul. A 

més, com diu el mestre Vicenç Navarro, el problema de les pensions no és que la gent 

gran visqui més anys sinó que els joves no tinguin feina.   

 

3.1. Joventut i classes socials 

Existeixen canvis en la manera d'entendre la joventut, però, en general, les mentalitats 

juvenils es construeixen a partir dels condicionants de l'estructura o base econòmica, 

no per artilugis del pensament postmoderns. Si la política esdevé ineficaç per enfrontar 

les preocupacions juvenils no és estrany que aquests responguin des de l'escepticisme 

radical 

Margaret Tatcher deia que no hi havia societat sinó només individus. El que semblava 

una boutade neoliberal al final s’ha convertit en un lema central de la nostra societat 

occidental. L’egoisme salvatge ha triomfat fins al paroxisme.  

Antigament la gent quan volia fer el viatge de la vida, anava a buscar un tren a una 

estació. Allí hi anava tothom, el ric i el pobre. El ric anava en primera classe i el pobre 

en tercera, però tenien una única locomotora i tots anaven a una altra estació, si pel camí 

el tren s’aturava tots tenien l’interès comú que s’arreglés, tots arribaven junts a una altra 

estació. Podia passar que desenganxessin un vagó de primera i aquest anés més lluny, a 

una altra estació. En general però a les andanes de l’estació arribaven tots i si havien 

d’anar un altra indret en un altre tren, hi anaven junts. Si el tren no hi era, s’espatllava i 

es quedava pel camí,  hi havia protestes, articles als diaris, etc. Com és que no hi ha el 

tren! Manifestacions, crits etc. Rics i pobres tenien interessos comuns en que el servei 
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de trens funcionés correctament. Avui tot ha canviat, avui tothom és creu lliure. Cada 

persona té un cotxe, això si, el ric té un Mercedes i el pobre un Seat panda. Cada un surt 

quan vol, és té la sensació que tothom té molta més llibertat. El ric té un GPS al cap, ha 

anat a les acadèmies Garmin/Esade, té més formació, més informació, més xarxes 

familiars, socials, etc. A les rotondes de la vida sap en cada moment on ha d’anar. 

Probablement anirà molt lluny encara que sigui mitjanament idiota. I si tot li falla 

sempre li quedarà trucar pel mòbil. 

El pobre es pensa igualment que és lliure però ha estudiat menys, a casa seva no hi ha 

llibres etc. No té GPS. A la primera rotonda endevina la sortida, però a la segona, a la 

tercera o a la quarta, es perd. Si té un mòbil per demanar ajuda, un cop surti del barri no 

tindrà cobertura. Cansat de donar voltes i no arribar enlloc es para. Al final, derrotat, 

algun ciutadà de bona fe avisarà al RAC de la vida: els serveis socials. Cap cop torna a 

casa enfonsat, no ha estat capaç d’arribar enlloc: és un fracassat. La manca de sentit, de 

justícia, d’equitat i d’igualtat d’oportunitats de la societat no és tradueix en un esperit de 

critica i, per tant de revolta o/i proposta de canvi com abans: “El tren s’ha esparracat! 

Que l’arreglin!”. Ha interioritzat el fracàs social com un fracàs personal. Es la versió 

postmoderna d’aquella vella idea de que era ric qui Déu vol, i després en la revolució 

industrial era ric qui s’esforçava i pobre qui era un pòtol, res hi feia que molts dels rics 

fossin rendistes. 

 

3.2 Quines polítiques de joventut? 

Als països on hi ha hagut un moviment obrer potent hi ha hagut un estat de benestar fort 

i polítiques d’emancipació juvenil potents. Joventut i classe treballadora han de ser 

protagonistes indispensables pel manteniment de estat de benestar amenaçat cada dia de 

destrucció.  

La dreta el que es fa és buscar solucions senzilles a problemes complexos sobre la base 

de  l'establiment de mesures repressores i culpabilitzadores dels joves: “els joves no 

volen estudiar”, “Els joves es droguen”, “els joves no volen treballar”, “tots els joves 

son NINI’s”, “els joves l’únic que fan és emborratxar-se els caps de setmana”, etc. En 

canvi és clar que hi ha uns nivells d'atur i precarietat laboral indecents, que es retallen 

els ja migrats recursos a l'educació, que no se'ls deixa participar i que si no se'n van de 

casa abans no és perquè no vulguin sinó perquè no poden.  

També hi ha polítiques postmodernes on no s'encaren els problemes dels joves i, 

renunciant a fer política, s'intenta fer una mena de paternalisme que porta a considerar 

als joves ciutadans de segona categoria que incrementen la seva marginació de la 

comunitat i els mantenen en una mena de joventut infinita.  

Nosaltres apostem per polítiques de joventut per a l'emancipació en temps de crisi. Són 

el punt de partida de les nostres propostes. Parteixen d'una lectura social dels 

problemes, perquè analitzem la societat atenent les evidents diferències econòmiques i 

culturals en base a mètodes d'anàlisi crítica que ens allunyen del reduccionisme 

esquemàtic i de les simplificacions. Avui per als joves “El fet de pertànyer a una classe 

social encara té molta influència en la consecució d’oportunitats de vida per a les 

persones. No obstant això, a conseqüència de la fragmentació de les estructures 
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socials, les identitats col·lectives han esdevingut més fràgils”
1
. Però creiem que “... no 

hi ha gaire proves que la classe social exerceixi menys influència en la 

predeterminació de les oportunitats individuals”
2

, però el que sí ha diluït és la 

consciència de classe.  

En l’”Enquesta sobre participació i política a Catalunya 2011″, realitzat pel CEO i 

l’Observatori català de la joventut la realitat és que els joves participen menys en 

partits i sindicats, i estan menys associats que els adults. Potser la novetat que genera 

més esperança en el futur és que els joves se senten més interessats per la política, 5,70 

per només el 5,55 dels adults.  

Els problemes més importants dels joves són, al nostre parer: l'atur i la precarietat 

laboral, l'accés a l'habitatge, la formació de qualitat (que garanteixi les oportunitats 

d’igualtat i eviti la reproducció mimètica de les desigualtats estructurals) i la 

participació. Per a nosaltres les polítiques per a l'emancipació signifiquen “una lluita per 

l’alliberament i per la millora de les condicions de vida col·lectives”
3
. La finalitat, 

doncs, d'aquestes polítiques que preconitzem és la d'aconseguir un major grau de 

felicitat dels joves i això es tradueix en l'àmbit de l'esfera pública –de la política– en 

accions que facilitin la seva emancipació quan ho desitgin. 

Cal lluitar per tal que no s’instal·li en el jovent la desesperança. Creiem fermament en 

la necessitat de mantenir un sistema social just que permeti mantenir la necessària 

esperança que empenta l’estudi, l’esforç i l'actitud combativa serveixen efectivament 

per transformar el món. Cal ser capaços de tornar somiar amb un país on sigui possible 

de veritat viure decentment. 
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5. Propostes d'acció política. 

1. Reduir quotes universitàries el 66%. L'augment espectacular de les taxes 

universitàries als darrers temps ens fan que proposem avui com a mesura ràpida el 

retorn a les taxes abans d'aquest augment tant increïblement injust, insolidari i que 

atempta a la idea d'aconseguir que arribin a la universitat aquells que en tenen capacitat, 

no només aquells que independentment de les seves capacitats tenen pares rics. En una 

segona fase caldria pensar en la gratuïtat de la Universitat com a Alemanya. 

                                                 
1
 Andy Furlong i Fred Cartmel: Els contextos canviants de la joventut. Col·lecció: Aportacions, núm.  

Generalitat de Catalunya. Secretaria General de Joventut. Barcelona. 2001. P.7 
2
 Furlong i Cartmel, 2001. Op-cit. P. 6. 

3
 Furlong i Cartmel, 2001. Op-cit. P. 16. 
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2. Crear un gran fons per fer un gran pla ocupació juvenil de gestió municipal. Davant 

de l'actual situació d'emergència social cal tornar a plantejar la necessitat de realitzar 

plans d'ocupació públics per a joves, que combinin treball amb formació i que estiguin 

enfocats a tasques d'ordre social. Si als anys vuitantes es van fer per millorar 

infraestructures, ara es poden fer per atendre situacions d'emergència social i 

comunitàries. 

 

3. Reducció de la precarietat laboral juvenil. Cal establir clàusules socials als contractes 

de les administracions públiques i penalitzar els contractes temporals i precaris dels 

joves i eliminar la precarietat  laboral en el conjunt de l'administració publica catalana. 

(Veure textos de debat del punt 2 del manifest). 

 

4. Cogestió de l'Agència Catalana de la Joventut i de l'Observatori Català de la Joventut 

amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. En línia d'aconseguir un millor 

control de les decisions de l'estat creiem que aquesta proposta pot ser l'exemple a seguir 

per moltes altres àmbits de la gestió pública en relació als joves. Cal que les 

organitzacions juvenils cogestionin una part important de les polítiques públiques 

específiques cara als propis joves. 

 

5. Habitatge lloguer social per a joves a partir de les propostes de l'apartat d'habitatge el 

punt 4 del manifest del PC. Convertir els albergs urbans de la Generalitat de Catalunya 

en residències per a la primera emancipació. No té cap sentit mantenir una xarxa 

d'albergs públics en un  país amb una oferta de turisme impressionant. Donar-hi un nou 

sentit social permetria que uns joves poguessin desenvolupar el que en altres països en 

diuen la primera emancipació. 

 

6. Línia de finançament de cooperatives de joves. Existeix un  moviment de recuperació 

del cooperativisme a Catalunya especialment entre la gent jove. Cal incentivar des de 

les instàncies públiques totes aquestes iniciatives disseminades pel país i que actuen en 

molts diferents àmbits de la vida econòmica. 

 

7. Dret de vot als 16 anys. Fa quaranta anys es va aconseguir votar i que es fes des dels 

18 anys. Creiem que és arribada l'hora que els joves ho puguin fer des dels 16 anys. 

 

8. Pla contra el fracàs escolar a partir de la reducció dràstica -a un màxim de 17 

alumnes- de les ratios a les aules en centres on el fracàs escolar estigui per sobre de la 

mitjana (Veure apartat text de debat de l'assemblea sectorial d'educació). 

 

9. Pla nacional de promoció associativa juvenil. Una part de valerosos joves vol 

participar en els afers públics i veuen com existeixen moltes dificultats per l'exercici de 

la participació. Proposem un pla per combatre aquestes dificultats i incentivar les 

iniciatives juvenils. Un dels elements del pla hauria de ser la creació d'una xarxa 

d'espais joves. Per tal de fer possible un major grau de participació juvenil -almenys en 
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els estàndards europeus- proposem la creació d'una xarxa de Casals de Joves 

autogestionats que poden tenir com a referent els que hi va haver en l'etapa 1936-1939 

organitzats de la mà de les Joventuts Socialistes Unificades. A tal fi es poden 

proporcionar als joves plantes baixes dels locals del SAREB i de les entitats financeres 

en mans de l'estat. També proposem un pla d'extensió d'esplais i escoltisme. Es tractaria 

d'acordar amb les principals entitats del lleure infantil i juvenil català de llarga 

trajectòria, la seva presencia a tots els barris i pobles de Catalunya. Simbolitzaria també 

el reconeixement institucional a unes entitats que son avui el principal instrument de 

foment de l'educació per la participació social crítica.  

 

10. Creació d'una Conselleria de la Joventut adscrita a Presidència del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. La creació d'una conselleria no ha de significar 

necessariament un augment de la despesa, pensem que es poden eliminar molts diners, 

per exemple, abandonant les desproporcionades instal·lacions del carrer Calàbria.  

La funció principal del Departament hauria de ser la d'avaluar les polítiques de joventut 

del conjunt del Govern de la Generalitat a partir de l'Observatori Català de la Joventut 

en el marc del Pla Nacional de la Joventut. Ha de ser el símbol d'un nou contracte entre 

les institucions i uns joves que semblen abandonats a la seva sort enmig d'una paorosa 

crisi. 

 

6. Jordi Serrano Blanquer, director de Memòria del Futur . 15 de gener de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


