PROPOSTA RESSOLUCIÓ POLÍTIQUES DE JOVENTUT
El PSC és un partit que connecta fàcilment amb les persones de mitjana edat i persones
grans però que, en l’actualitat, li costa resultar interessant a les capes més joves de la
societat catalana.
Aquest fet ens situa en una tessitura en la que el nostre electorat i militància són cada
vegada més grans i ens invisibilitza pràcticament per a l’electorat jove, exceptuant potser el
cas de la política municipal, on es coneixen millor les dinàmiques i necessitats dels i les
joves que ens envolten i hi ha un contacte més directe i fluid amb aquests, amb un mètode
difícilment extrapolable a l’àmbit nacional.
Per tornar a reconnectar amb la joventut, no només cal ser útil, ja que les nostres propostes
ja ho són, sinó que cal transmetre el que proposem i el que fem d’una manera diferent, en
un llenguatge proper, vinculat a la seva quotidianitat i pels canals que utilitzen.
Sintèticament podríem dir que el contingut del nostre missatge és bo, però tenim les
mancances en fer arribar les nostres propostes i, si no arriben, no ens tenen en compte i no
existim.
Una proposta per fer efectiva aquesta reconnexió és fer un partit més permeable a les
persones externes, portar a terme tipus d’activitats diferents, més diverses i que sobrepassin
l’àmbit estrictament polític, així com emprar les agrupacions d’una manera diferent on
puguin desenvolupar-se projectes que sorgeixin de grups de joves, militants o no. En altres
paraules posar els nostres mitjans a disposició d’aquests col·lectius per ajudar a tirar
endavant els seus projectes i ser-los útils també des d’una lògica territorial.
Als i les joves els hi afecten la major part de les decisions polítiques, com a la resta de la
ciutadania, per tant, hem d'incorporar la perspectiva del cicle vital a tots els àmbits, i hem
de tenir una perspectiva jove de tots els àmbits i no exclusivament d’aquells en què,
històricament, els joves han tingut més impacte com l’educació. Hem de construir un partit
en el que els joves es vegin representats en tots el àmbits.
Com a socialistes hem d’apostar pels i les joves. Motius per realitzar aquesta aposta no ens
en falten. Les generacions actuals són de les més preparades i de les que tenen menys
oportunitats i, per tant, s’ha d’apostar per escoltar-les, integrar les seves propostes i
incloure-les en el nostre projecte, doncs tenen molt per aportar, tenen ganes de fer-ho i hem
de ser el vehicle que escullin per implicar-se en millorar i canviar la nostra societat. Ens hi
va el futur, com a partit i com a societat.
També aquesta aposta es podria visualitzar donant més oportunitats als i les joves en
l’exercici de responsabilitats, no apostant pel joves per cobrir quotes o per imatge, sinó
perquè hem de reconèixer les seves possibilitats i potencialitats. Si nosaltres hi confiem,
ells hi confiaran. Hem de donar oportunitats per tal que obrin els seus àmbits d’actuació,
per incorporar una mirada diferent a la manera de fer i que no només el jovent sigui un
referent i responsable en polítiques de joventut sinó que pugui aportar la seva mirada en
cultura, educació, medi ambient, urbanisme i tants altres àmbits.
Per tornar a esdevenir un partit majoritari, hem de ser un partit representatiu de la societat i

inclusiu. A la societat existeix un percentatge de joves que al nostre partit és
proporcionalment molt més petit i hem de ser inclusius en el sentit que el jovent se senti
inclòs i partícip en el nostre projecte transformador de la societat. Si hi confiem ells hi
confiaran.
Per últim, dir que el PSC és patrimoni de Catalunya i de tota la societat catalana, dels i les
joves també i entre tots hem d’aconseguir que aquest sector de la població conegui aquest
patrimoni, estimi aquest patrimoni i vulgui ser-ne part.

