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Inauguració del IV Congrés català de la 
joventut  

L’Hospitalet de Llobregat, 13 de maig de 2017 

Bon dia a tothom. És un plaer participar, com a presidenta del Parlament, en aquest 

acte inaugural del IV Congrés català de la joventut. Felicito el Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya i la direcció general de joventut per l’impuls i l’organització 

d’aquest congrés, perquè és un exemple de participació política, tant pel procés previ 

que heu portat a terme com per la feina que fareu aquests dos dies per elaborar la 

nova carta catalana de la joventut i el pla d’actuació jove, que seran eines molt 

importants per al futur de les polítiques de joventut del nostre país. 

Com sabeu, la participació és l’element determinant per al funcionament d’una 

democràcia. Només hi ha govern del poble quan el poble s’implica, està informat, està 

a sobre dels seus representants, quan participa en els processos de decisió. 

En aquest sentit, vull destacar que l’associacionisme juvenil participa activament i 

s’implica en l’activitat parlamentària que té cura de les polítiques de joventut. Hi té 

veu per mitjà de les diputades i els diputats que militen a les joventuts dels partits 

polítics amb representació a la cambra, i també hi és present mitjançant la comissió 

de polítiques de joventut, una comissió de seguiment que aquesta legislatura s’ha 

reunit vuit cops i en la qual han comparegut representants del Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya i de les organitzacions juvenils dels dos sindicats majoritaris.  

En aquesta comissió s’hi han abordat diversos temes, com l’ocupació juvenil i el model 

català de garantia juvenil. Els treballs sobre aquesta qüestió s’han traduït en una 

resolució aprovada per unanimitat i consensuada amb el consell. També s’hi ha tractat 

del reconeixement de l’associacionisme educatiu amb relació als infants i joves, i 

d’altres temes, com els accidents de trànsit, el ciberassetjament, les malalties de 

transmissió sexual, l’emigració juvenil, el suïcidi entre els joves o la violència de 

gènere entre els menors d’edat. Alguns d’aquests treballs s’han convertit en propostes 

de resolució per instar el govern a desenvolupar polítiques de joventut, algunes de les 
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quals a proposta d’entitats del sector i el consell. I hi ha previstes properes 

compareixences a la comissió, relatives a les polítiques d’habitatge dirigides als joves, 

la participació cultural de la joventut catalana, l’atenció a la salut mental infantil i 

adolescent i, per a dimarts, els eixos d’actuació de l’Agència Catalana de la Joventut. 

És a dir, l’associacionisme juvenil participa en una activitat parlamentària que té cura 

de les polítiques de joventut. 

Dit això, permeteu-me una breu reflexió. La política és vista actualment amb certa 

desconfiança a la societat. No només aquí, també en altres països democràtics. Els 

casos de corrupció, les baralles partidistes o les renúncies d’objectius n’han provocat 

un progressiu descrèdit. Cal recordar, però, que la política és, de fet, la gestió dels 

conflictes, dels interessos, dels anhels i de les aspiracions humanes. Alguns la 

consideren una ciència, i d’altres l’han qualificat d’art. Sigui el que sigui, la política és 

necessària, perquè tot a la societat, tot a les nostres vides, està condicionat per 

decisions polítiques. Cal, per tant, no donar-hi l’esquena, sinó participar-hi. Perquè 

com deia Joan Fuster, “la política, o la fas o te la fan”. 

I ja que parlem de participació, aprofito per convidar-vos a participar a Escó 136, un 

espai web del Parlament on podeu interactuar amb els diputats membres de les 

ponències de diversos projectes de llei i proposicions, com per exemple el projecte del 

canvi climàtic. Us encoratjo, doncs, a entrar a Escó 136 i participar en el procés 

d’elaboració d’una llei del vostre país. 

Per acabar, voldria referir-me a la idea de fons d’aquest congrés, la de repensar-ho tot 

i construir col·lectivament els nous models de societat. M’ha cridat l’atenció, perquè 

històricament cada generació de joves s’ha plantejat aquest exercici. La diferència és 

que vosaltres, pel context polític en què ens trobem, tindreu més oportunitats que cap 

altra generació de poder fer realitat el repensar-ho tot, el fet de poder construir un 

país nou. Per això us vull demanar que en aquest repensar-ho tot no tanqueu mai els 

ulls a les injustícies socials que pateixen altres i que defenseu sempre les llibertats 

individuals i col·lectives. Impliqueu-vos en els reptes col·lectius, assumiu les vostres 

responsabilitats i exerciu els vostres drets i les vostres llibertats. Catalunya necessita 

la vostra visió, la vostra energia i la vostra participació política, i especialment les 

vostres propostes, aportacions, idees i opinions. 
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Amb aquestes paraules dono per inaugurat oficialment el IV Congrés català de la 

joventut. 

Moltes gràcies i molt bona feina. 

 


