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LLUITANT PER UN ALTRE
MODEL DE CIUTAT

Hem lluitat per un transport públic de qualitat, contra
l’especulació, per un habitatge digne, contra la preca-
rietat juvenil, per la plena integració de les persones
immigrades, per la salut juvenil...

Ajuda’ns a seguir construint un nou model de ciutat,
amb tu ho aconseguirem!
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Marc Planas
Secretari d’Organització i Campanyes
de les JERC - Barcelona

Com és propi d’una organització forta
políticament, amb unes bases ja con-
solidades, unes estructures potents, i
unes metodologies de treball  en fun-
cionament, les JERC Barcelona, l’orga-
nització referent del jovent indepen-
dentista a la ciutat, inicia aquest any
2.007 amb una reestructuració parcial
de les Secretaries del Comitè de
Barcelona, apostant així per les noves

fornades de militància i impulsant el
relleu generacional, imprescindible en
qualsevol organització que vulgui
seguir viva.
Aquest relleu permetrà a la Federació de
Barcelona de les JERC disposar de l’ex-
periència i els coneixements ja adquirits
en els darrers anys, i la vegada comptar
amb la frescor i les noves idees d’aques-
tes incorporacions, que sumat al esforç
i compromís de tota l’organització, per-
metran a les JERC Barcelona continuar
liderant la lluita de l’esquerra indepen-
dentista a la capital catalana.

Així doncs, en el Congrés Regional
Extraordinari, celebrat a finals de
gener a la vila de Sants, les JERC
Barcelona elegiren a Gemma Lago com
a Secretaria de Formació, i a la sant-
senca Marta Alonso com a Secretaria
de Finances de l’organització.

En el treball sectorial, també és pro-
duïren canvis al capdavant de
l’Assemblea de la Dona, on la gracien-
ca Joana Busquets en prengué el
relleu, mentre que a la Taula de Medi
Ambient, el responsable del projecte
continuarà sent en Joan Bernà.
Aquest canvis, però, no són més que
un reflex de la realitat de les JERC, el
creixement, la consolidació i la cada
cop més necessària implicació del
jovent en un projecte nacional i social
de vida construït per ell mateix.

Forts per dins, forts per fora

“Impulsar el relleu
generacional és

imprescindible en qualsevol
organització que vulgui

seguir viva”

Rubén D. Borràs
Secretari d’Agitació de les JERC -
Barcelona

El passat 26 de gener com cada any,
les JERC de Barcelona commemorà-
rem la mort a mans de la policia del
nostre company Martí Marcó i
Bardella (1959-1979). En el 28è
aniversari de la seva mort un emotiu
homenatge va portar a una cinquante-
na de militants de les JERC de
Barcelona a recordar la figura d’en
Martí al carrer Bruc amb Diputació,
lloc del assassinat. Martí Marcó va
militar a les JERC i va ser un dels fun-
dadors de Terra Lliure durant la mal
anomenada transició democràtica. 

El portaveu de les JERC de Barcelona
Gerard Coca va realitzar en nom de
l’organització una ofrena floral i des-
prés va destacar durant els parlaments

tots els valors que en Martí ensenyà als
seus companys: L’afany de superació,
l’estima al seu país i la voluntat de tre-
ballar constantment dia a dia per
construir una societat més lliure.
Finalment Coca va demanar juntament
amb Frederic Bentanachs, amic i com-
pany d’en Martí, que es mantingui viva
la memòria de tots aquells i aquelles
que han lluitat per la llibertat dels
Països Catalans.
En acabar els parlaments dos militants
de les JERC de Barcelona van desple-
gar una pancarta on es podia llegir el
lema “El millor homenatge, la victò-
ria”. La pancarta va estar alçada
durant el minut de silenci i el cant
dels segadors que van cloure l’acte.

Martí Marcó ni oblit ni perdó!



Tot i que la campanya electoral
comença oficialment quinze dies
abans de les eleccions, fa molts
mesos que de forma més o menys
explicita aquesta ja està en marxa.
Nosaltres no considerem positiu
aquest fet, ja que creiem que els
partits polítics s’han de dedicar a
treballar , que per això els ha votat
la gent. Però tan Convergència,
que porta 4 anys en campanya
electoral, com el PSC han decidit
que ja no toca governar o fer oposi-
ció, ara toca fer campanya. Fem
una ullada al panorama polític
actual, doncs. 
En primer lloc trobem al Partit dels
Socialistes (de Catalunya o
d’Espanya depenent de l’ocasió).
Més d’un quart de segle capdavant
de l’Ajuntament de Barcelona han
esgotat un model de ciutat que
darrerament ja només podien
intentar fer avançar a cop de mega-
projectes (recordem el Fòrum de
les cultures) que de cap manera
han resolt els vertaders problemes
que patim el jovent de la ciutat.
Paral·lelament han utilitzat l’alcal-

dia com a plataforma electoral del
candidat Hereu, que de la nit al
dia es va convertir en alcalde des-
prés que els socialistes decidissin
enviar Joan Clos a Madrid, tota una
operació de màrqueting que ha
canviat la cara visible, però no ha
dut a terme cap renovació de fons
del projecte socialista.  

Junt al PSC, trobem a Iniciativa.
Aquest grup porta tants anys al
govern de la ciutat com els socia-
listes, no ho oblidem. Fins a dia
d’avui no han aconseguit cap
millora destacable en dos dels
temes dels que més bandera fan i
que estan sota la seva responsa-
bilitat a l’ajuntament: habitatge i
medi ambient. Tot el contrari, el
preu de l’habitatge mai havia
estat tan elevat, igual que els
índex de contaminació de l’aire.
És cert que no són responsabilitat
exclusiva de la gestió municipal,
però tampoc se’n poden rentar les
mans com si les coses no anessin
amb ells. A aquestes alçades tots
coneixem ja la forma de fer polí-
tica dels ecosocialistes, basada
única i exclusivament en cam-
panyes d’imatge, molts cops
totalment oposades a la seva ges-
tió real. 
Pel que fa a Convergència i Unió
l’alcaldia de Barcelona mai ha
estat per ells una prioritat.
Actualment això no ha canviat
gaire, per començar el candidat,

no és una persona que hagi viscut
la política municipal amb la
implicació i passió que se li hau-
ria de demanar a un futur alcalde,
sinó que hi arriba després d’haver
ocupat càrrecs a totes les institu-
cions possibles, per tant per a
Xavier Trias ser alcalde consisteix
en buscar-se una jubilació daura-
da. Al mateix temps no han estat
capaços de dur a terme una tasca
rigorosa com a partit de l’oposi-
ció, i és presenten a aquestes
eleccions amb la única bandera
del canvi, però canvi per a fer
què? El Partit Popular no el des-
cobrirem pas ara, per a ells tots
els problemes de la ciutat són
producte de la immigració i és
solucionen amb més policia. Amb
petites variacions sobre aquests
dos imputs centraren tot el seu
discurs. 

El Jovent Independentista de la
ciutat farem durant la campanya el
mateix que fem sempre, demostrar
amb propostes concretes i elabora-
des que és possible i necessari
millorar les condicions de vida del
jovent barceloní. Ho podrem fer
perquè enfront els projectes esgo-
tats, demagògics o superficials
contem amb la força que ens ator-
ga el treball diari i constant en
defensa de les condicions de vida,
de l’emancipació i els drets del
jovent barceloní. 

EDITORIAL
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Quin panorama...

La Gramalla

La Gramalla és realitzada per la
Secretaria de Comunicació de la

Federació de Barcelona de les JERC

Direcció: Gerard Gómez del Moral
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Xavi Navarro, Xènia Pascual, 

Rubén David Borràs, Carlota Freixenet.

Agraïments: Eugeni Villalbí, Xavier
Florensa, Núria Galan, Comitè de

Barcelona i Candidats de les JERC –
Barcelona a les eleccions municipals

Edita: Fundació Josep Irla

Dipòsit legal: B-31949-93

Les JERC – El Jovent Independentista
dels Països Catalans

“El preu de
l’habitatge i l’índex
de contaminació no
havien estat mai tant

elevats com ara”

“Els independentistes
demostrarem que és
possible i necessari

millorar les
condicions de vida

del jovent barceloní”
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Xavier Florensa 
Regidor de Joventut de l’Ajuntament
de Barcelona

A pocs mesos de la finalització d'a-
questa legislatura a l’Ajuntament de
Barcelona toca fer balanç, i els millors
instruments per fer-ho son els compro-
misos que Esquerra i les JERC varen
prendre en el programa electoral, jun-
tament amb el Programa d'Actuació
Municipal 2004-2007 acordat amb la
resta de forces polítiques del govern
municipal. Analitzada la feina feta,
podem dir que  el resultat obtingut és
força satisfactori amb més d'un 90%
del PAM acomplert, i havent fixat unes
bases molt sòlides per tal d’enfortir les
polítiques de joventut a la ciutat.
Durant aquest mandat hem impulsat
el  plajovebcn 2006-2010, un  instru-
ment que fixa i prioritza els objectius i
les principals accions que s’han de
desenvolupar en matèria de joventut
els propers anys i que compromet i en
fa corresponsables a totes les instàn-
cies municipals. El Pla Jove, aprovat el
sis d'octubre de 2006 en Consell
Plenari, ha estat doncs el veritable ver-
tebrador d'aquest nou impuls a les
polítiques de joventut, i comença a
caminar amb la força d’haver estat
consensuat amb el moviment associa-
tiu juvenil, després d’un ampli procés
de participació amb els i les joves de
la ciutat.
Paral·lelament a l'elaboració del Pla
Jove la regidoria ha treballat  els fona-
ments sobre els quals s'ha de vertebrar

l'execució real de polítiques de joven-
tut  a mig i llarg termini i que es poden
resumir en un creixement pressuposta-
ri global de la Regidoria de Joventut
d'un 56 % en el període 2004-2007,
un creixement dels convenis i subven-
cions a les entitats juvenils d'un 25%
en el mateix període, més pes especí-
fic de joventut en l'organigrama muni-

cipal i més personal. S'ha passat de
tenir una Oficina a tenir una Direcció i
un 40% d'increment en personal.
Desprès de 25 anys s'ha aconseguit
finançament de la Generalitat per pri-
mer cop, l’Ajuntament de Barcelona
s’ha adherit al Pla Nacional de
Joventut i la pròpia Secretaria General
de Joventut ha traspassat  la Borsa
d'Habitatge Jove de la Generalitat a
l'Ajuntament.
Altres fites i mesures a destacar són
l'acord per a la nova seu del CAJB i el
CJB i l’inici de la construcció del nou
Espai Jove de Gràcia, la Signatura dels
primers convenis amb les plataformes
juvenils de districte, la primera cam-
panya de suport i reconeixement de
l'associacionisme educatiu a la ciutat,
el  primer portal jove dins el web muni-
cipal, l'obertura de noves sales d'estu-

di i posada en funcionament de grups
de conversa gratuïts en català per a
joves estrangers a les biblioteques, l'o-
bertura de nous equipaments i serveis
per a joves, el nou Servei d'Informació
i Orientació Laboral (SIOL), la nova
seu i millors infrastructures del Centre
d'Informació i Assessorament per a
joves (CIAJ), la consolidació del festi-
val audiovisual de creació jove
Barcelona Visualsound i el suport a la
creació d'un nou curs d'especialització
en polítiques de joventut amb la con-

cessió de beques als i les alumnes.
A banda s'ha incrementat i consolidat
el suport al Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB) i al Casal
d'Associacions Juvenils de Barcelona
(CAJB), millorant per tant els nivells
d'interlocució amb l'Ajuntament de
Barcelona i els programes de suport i
assessorament a les entitats juvenils
de ciutat.
En definitiva, un munt d’actuacions
destinades a recuperar el terreny per-
dut per les polítiques de joventut de la
ciutat en els darrers anys i avançar en
la millora de les condicions del jovent
a l’hora de poder construir amb garan-
ties el seu projecte personal.

Quatre anys de polítiques de joventut a
Barcelona

“Hem augmentat el
pressupost de la Regidoria
de Joventut un 56% en el

període 2004-2007”
“Esquerra i les JERC han

acomplert més d’un 90% del
Programa d’Actuació

Municipal 2004-2007”
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Redacció. Barcelona

El passat dissabte dia 27 de gener es
va celebrar el Congrés Regional
extraordinari de les JERC - Barcelona
per tal d’escollir l’encapçalament de la
llista de les JERC a la ciutat de cara a
les eleccions municipals del proper
mes de maig.

Durant la jornada, Sandra Vélez de 24
anys i Arquitecte Tècnica per la

Universitat Politècnica de Catalunya
va presentar la seva candidatura com a
cap de llista de les JERC, càrrec que
se li va encomanar amb el vot favora-
ble de tots els militants assistents. 
Sandra Vélez entrà a militar a les JERC
l’any 2000, on ha exercit diversos
càrrecs d’importància com portaveu de
les JERC – Gràcia així com secretaria de
finances de les JERC – Barcelona. Des
de l’any 2001 i n’és també Consellera
Nacional. El gener de l’any 2005 va
entrar a ocupar la conselleria d’infància,
dona i joventut del Districte de Gràcia.
Vélez s’ha mostrat “feliç del immens
suport rebut”, així com ha expressat
també la seva “voluntat de fer arribar el
programa de les JERC – Barcelona tan
lluny com sigui possible” alhora que va
encoratjar a tots els assistents a “parti-

cipar activament tant de la campanya
electoral com de tots els processos pre-
vis”. La ja cap de llista de les JERC a
la capital catalana va mostrar la seva
felicitat davant el fet de compartir lloc
a les llistes d’Esquerra a Barcelona
amb 11 companys més de les JERC.

“Hem de participar
activament tant de la

campanya electoral com de
tots els processos previs”

Sandra Vélez, cap de llista de les JERC a
la ciutat de Barcelona

24 anys. 
Arquitecte Tècnica. 
Vila de Gràcia. 

“El jovent construïm la
ciutat”

28 anys. 
Regidor a l’Ajuntament. 
Vila de Gràcia. 

“Amb Esquerra, el
metro obert els diven-
dres tota la nit!”

18 anys. 
Estudiant de Psicologia.
Sant Andreu.

“Sant Andreu sempre
endavant!”

18 anys. 
Estudiant-Comercial.
Sants-Montjuïc. 

“Pròxima estació:
Independència”

24 anys. 
Administratiu.
Eixample. 

“Una altra manera de
fer política”

19 anys. 
Estudiant de Farmàcia.
Sarrià-Sant Gervasi.

“Barcelona jove: Via
fora!”

20 anys. 
Estudiant i Professor.
Sant Martí. 

“Dóna i difon”

24 anys. 
Advocat. 
Les Corts. 

“Fins la victòria
sempre”

27 anys. 
Assessora jurídica. 
Les Corts. 

“Lluitem pels barris,
lluitem per la ciutat” 

19 anys. 
Estudiant d’arquitectura. 
Eixample. 

“Menys especulació i
més espais pel jovent
del barri”

24 anys.
Ambientòleg. 
Eixample. 
“Tenir cura del Medi
Ambient és tenir
cura del País i de les
persones”

21 anys. 
Estudiant de Periodisme.
Nou Barris. 

“Només l’esquerra és
motor de canvi. Amunt
l’Esquerra!”

Sandra Vélez i Elias Xavier Florensa i Cantons Laia Grangé Garcia

Albert Villalonga i Muncunill Roger Civit i Carbonell Jordi Jacas i Mateu

Josep Palau i Rodríguez Enric Solé i Codina Núria Cuenca i León

Joana Solsona i Bernades Jordi Oliver i Solà Àlex Miquel i Homet

Candidats de les JERC – Barcelona a les eleccions municipals
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Nascut a La Sénia (El Montsià) l’any 1978 és llicenciat
en Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques. L’any 1997
entrà a militar a les JERC – Les Corts. Durant els seus 10
anys de militància ha desenvolupat diverses tasques tant
a nivell local, regional com nacional essent durant 5 anys
secretari d’associacionisme i política municipal de les
JERC – Barcelona així com també fou membre de la
Permanent Nacional i president del Consell Nacional.
Entrà a militar a ERC l’any 2000 i actualment és el
President de la secció comarcal de Les Corts. Va ser
membre del secretariat del CJB i l’any 2004 va ser mem-
bre de la comissió encarregada d’organitzar el Festival
Mundial de la Joventut a Barcelona. El setembre del
2006 fou el responsable del Programa per al col·lectiu
gai, lesbià i transsexual de la Generalitat de Catalunya.
Actualment és el Secretari General de Joventut. És mem-
bre de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, Amnistia
Internacional, Òmnium Cultural, la Plataforma per la
Llengua i d’ACTUA (ONG-Sida).

La Gramalla: T’acabes de convertir en el nou Secretari
General de Joventut, què ha suposat a nivell personal
aquesta responsabilitat?
Eugeni Villalbí: Com us podeu imaginar, per mi és un orgull
immens formar part del Govern del meu país treballant per
fer-lo avançar nacionalment i socialment. Però tot i això, em
sento amb una gran responsabilitat per desenvolupar unes
polítiques per tal de millorar les condicions de vida de la
gent jove.

L.G.: Durant aquesta legislatura, quines seran les prioritats
de la Secretaria General de Joventut?
E.V.: Durant el mandat anterior la gent de les JERC a la
Secretaria General de Joventut (SGJ) van fer una feina molt
important en donar contingut per primera vegada a les polí-
tiques de joventut, enfocant-les cap al dret d’emancipació
dels i les joves. Centrarem els nostres esforços amb la con-
solidació d’aquestes polítiques. Això vol dir que desenvolu-
parem programes per tal d’actuar sobre l’habitatge, l’ocupa-
ció, la cultura, la salut, l’educació, la  participació i els
drets personals. 

L.G.: Els joves podrem percebre en el nostre dia a dia
aquest canvi en les polítiques de joventut?
E.V.: Espero que sí, o almenys és aquest el gran repte que
tenim quan governem. E.V: Però del què sí que sóc cons-
cient i espero que tothom ho tingui clar és que des de la
SGJ no podrem solucionar tots els problemes que té avui en
dia la gent jove. Intentarem incidir-hi des de les nostres
capacitats i sobretot treballarem per tal que també ho facin
la resta de Departaments de la Generalitat des de les seves
competències.

L.G.: Quines són les principals mancances que t’has trobat
a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut?
E.V.: Crec que la principal mancança amb què m’he trobat
és que tot i disposar d’un equip humà excel·lent, i d’uns
programes d’una alta qualitat, ens fa falta encara més capa-
citat per tal de desenvolupar aquests programes. 

L.G.: Parlant del territori, es té previst algun pla de creixe-
ment territorial equilibrat?
E.V.: Naturalment. Jo sóc un barceloní de procedència
ebrenca, i per tant, crec que això em dóna una visió prou
bona per entendre la diversitat del  nostre país. I sobre-
tot per treballar per tal que les polítiques de joventut com
a polítiques de drets de ciutadania que són, arribin a la
totalitat de la gent jove de la nostra nació. Cal que
comencem a entendre que equilibri territorial és quelcom
més que infraestructures i desenvolupament econòmic,
per mi ha de ser també un equilibri social. Per això, ens
centrarem amb un suport clar als municipis de les nos-
tres comarques i un suport clar al teixit associatiu juvenil
que hi ha arreu del territori. Així com també la incorpora-
ció del fet territorial en el desenvolupament dels dife-
rents programes i actuacions que des de la SGJ realitza-
rem.

Eugeni Villalbí i Godes

Entrevista a Eugeni Villalbí, Secretari General de Joventut

“Les polítiques de joventut són polítiques socials
i de drets de ciutadania; hi hem de posar la visió

de país per garantir que aquestes
arribin a la totalitat del jovent”

“és un orgull immens formar part del Govern
del meu país treballant per fer-lo avançar

nacionalment i socialment”
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L.G.: A nivell de Barcelona s’ha traspassat la borsa jove
d’habitatge a la Regidoria de Joventut, com valores aquest
fet?
E.V.: El traspàs de la Borsa Jove d’Habitatge és un acte de
normalitat, ja que la totalitat de les borses estan gestiona-
des pels ajuntaments. També és un acte de justícia ja que
Barcelona, com a capital de Catalunya ha de poder liderar
tota una sèrie de polítiques, i en molts àmbits ha patit una
mancança important d’inversions i d’eines per desenvolu-
par-les. A més a més, la relació de la SGJ amb l’Ajuntament
de Barcelona no ha d’anar en detriment de la voluntat de
treball amb el territori. Són discursos i realitats que hem de
saber complementar, i sobretot, hem de saber aprofitar la
gran tasca, l’impuls i el lideratge de les polítiques de joven-
tut que des de fa quatre anys en Xavier Florensa ha estat
treballant a la ciutat.

L.G.: Creus que en un futur es podrà fer el mateix respecte
de l’Oficina Jove de Treball?
E.V.: Jo crec que dins dels diferents àmbits que han d’in-

cloure les polítiques de joventut, i que
les fan unes polítiques integrals, n’hi ha
dues que són de gran rellevància per a
la gent jove. Aquestes dues: l’habitatge
i el treball. L’Oficina Jove de Treball
atén a més de 2800 joves cada any de
la ciutat de Barcelona. Mirarem les pos-
sibilitats per tal de territorialitzar el ser-
vei, i en el cas de Barcelona treballarem
amb la Regidoria de Joventut per estu-
diar si el traspàs és viable.

L.G.: Què són per tu les polítiques de
joventut?
E.V.: Per mi les polítiques de joventut
són polítiques socials i de drets de ciu-

tadania i és per això, que hi hem de posar la visió de país
per garantir que aquestes arribin a la totalitat del jovent del
país. Aquesta visió de país s’han d’incorporar definitiva-
ment a les polítiques de joventut, per tal de fer polítiques
d’Estat també des de l’àmbit de les polítiques de joventut.

“Desenvoluparem programes per tal d’actuar
sobre l’habitatge, l’ocupació, la cultura, la
salut, l’educació, la  participació i els drets

personals”

Qüestionari
El qüestionari ràpid

Una Cançó: Amor particular (Lluís Llach)

Un llibre: Si això és un home (Primo Levi)

Un país: el meu

Un lloc: Parc Natural dels Ports

Un referent 
Internacional: Salvador Allende

Un de nacional: Armand de Fluvià

Una paraula: Llibertat

Un símbol: L’Ebre

Un somni: Un país lliure amb homes i dones 
lliures

La Secretaria General de Joventut
La Secretaria General de Joventut
(SGJ) de la Generalitat de Catalunya
és l’organisme encarregat de dissen-
yar, coordinar i executar totes aque-
lles polítiques i accions orientades a
afavorir l’emancipació i la participa-
ció dels joves de Catalunya.
Així doncs, àmbits temàtics com

l’Habitatge, el treball, la salut i pre-
venció, la cultura, l’educació i la for-
mació, l’associacionisme o la cohesió
social són primordials per la SGJ, que
intentarà actuar, ajudar, legislar i
prestar serveis per tal de que els i les
joves de Catalunya puguin viure en
unes millors condicions de vida. 
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HORTA - GUINARDÓ

Solidaritat amb el poble sahrauí
El passat divendres 16 de febrer va tenir lloc l'acte titulat
"Nit solidària amb el poble Sahrauí" organitzat conjunta-
ment entre les JERC i l’Associació Catalana d’Amics del
Poble Saharauí (ACAPS) al casal Josep Irla i que comptà
amb l'assistència d'una cinquantena de persones. L'acte va
ser el punt culminant de la col·laboració entre totes dues
entitats, i es va iniciar amb un discurs a càrrec de Mah
Yahdih, representant de la República Àrab Sahrauí

Democràtica a Catalunya en el qual va exposar la situació
de desesperança i sofriment que viu el poble saharauí degu-
da als anys passats sense que s'hagi complert el mandat de
l'ONU de celebració d'un referèndum d’autodeterminació.
Acte seguit, Àlex Daudén va realitzar una introducció als
elements del dret internacional que amparen els pobles o
nacions sense estat per tal d'autodeterminar-se, on s'inclou
la situació sahrauí i on s'hauria de donar cabuda a la reali-
tat catalana.

Acabades les dues xerrades es projectà “SAHARA mientras-
tanto... espera”, vídeo editat per Sàhara Horta que va servir
per explicar els antecedents històrics del conflicte així com
també es va poder veure l’exposició “Els Drets Humans al
Sàhara Occidental”, un muntatge produït pel Comitè
Aminetu Haidar per l’alliberament dels pres@s polítics sah-
rauís on es mostren fotografies dels resultats de les tortures
comeses per les forces d'ocupació marroquines.. Finalment,
es va poder gaudir d'un sopar preparat especialment per les
JERC Horta - Guinardó on es van recollir aliments per
col·laborar amb la caravana d’ajuda cap al Sàhara.

EIXAMPLE, SARRIÀ – SANT GERVASI I SANT MARTÍ

Avancen les Plataformes juvenils!
En aquests últims mesos hem vist com les plataformes
territorials juvenils han fet un salt endavant a la ciutat de
Barcelona. 
Per una banda, la Coordinadora Infantil i Juvenil de
l'Eixample va celebrar el passat 6 de Febrer la seva sego-
na assemblea extraordinària, en la que es va escollir un
nou equip de coordinació que integrà per primer cop enti-
tats no educatives. Així doncs, hem pogut veure com un
membre del casal de joves Xiroc i Àlvaro Alsina, secretari
de relacions interlocals de les JERC – Eixample s’han
introduint en aquesta nova executiva.

Per altra banda trobem dos districtes que estan vivint pro-
cessos paral·lels. Aquests són Sarrià – Sant Gervasi i Sant
Martí, on diverses entitats i associacions del districte
s’han posat d’acord per tirar endavant processos de crea-
ció de coordinadores juvenils. En els dos casos s’ha realit-
zat el manifest del grup promotor, i varen ser presentades

el passat 24 de febrer a l’Assemblea General Ordinària del
CJB. 
Així doncs, les JERC han mostrat un clar compromís amb
l’associacionisme juvenil a la ciutat, participant de forma
activa de la creació de les plataformes territorials o com
en el cas de l’Eixample, formant part de l’executiva així
com també presentant un candidat a vocal de la Comissió
permanent d'entitats polítiques.

Consulta les pàgines web de les JERC a Barcelona
Sants - Montjuïc  www.jerc.cat/sants •  Horta - Guinardó  www.jerc.cat/horta

Sant Andreu www.jerc.cat/standreu  •  Sant Martí  www.jerc.cat/stmarti
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LES CORTS

Exèrcit o habitatge? 
Depèn de tu
Durant aquest proppassat mes de gener, el Ministeri de
Defensa va proposar l’ampliació dels usos militars de la
Caserna del Bruc, fet que implica un augment de mil mili-
tars dels ja establerts actualment a la caserna i un aug-
ment substancial de l’activitat militar en aquella
instal·lació.

Des de les JERC - Les Corts vam actuar ràpidament con-
tra aquesta aberració i aquesta manifesta mania d’un
govern suposadament d’esquerres de fer una política mili-
tarista i en contra dels drets nacionals i socials del nostre
país i del seu jovent. En aquest sentit, no s’entén com el
govern del PSOE prioritza l’activitat militar a la ciutat
davant la creació d’habitatge social o equipaments juve-
nils malgrat la gran mancança que patim el jovent de Les
Corts en ambdós temes.

Arran d’això, les JERC - Les Corts, amb el ple suport
d’Esquerra, hem endegat una campanya (més informació
a www.jerc.cat/lescorts) ben diversa en els seus actes i
ferma en el seu contingut antimilitar, a favor de la cultu-
ra de la pau i dels drets socials del nostre poble així com
els drets nacionals del nostre país contra els quals atemp-
ta l’exèrcit en virtut de l’article vuitè de la Constitució
espanyola.

SARRIÀ – SANT GERVASI, GRÀCIA I SANT ANDREU

Renovem executives, avancem amb més força!
Durant el principi d’aquest any 2007 han estat diversos
els casals de les JERC que han renovat les seves executi-
ves. 

El primer en fer-ho va ser el casal de Sant Andreu que
mantenint a Laia Grangé com a portaveu, van realitzar

diversos canvis d’estructura per tal d’esdevenir un casal
fort i poder ser l’eix vertebrador al districte, tal i com va
manifestar la reelegida portaveu un cop finalitzat el con-
grés.

Una setmana després eren les JERC – Gràcia les que cele-
braven el seu congrés amb l’assistència de més de 25
militants. L’executiva va ser votada per unanimitat per tots
els joves assistents a l’acte. Jordi Aranda, el reelegit por-
taveu de les JERC – Gràcia, va engrescar a tota la militàn-
cia a seguir lluitant dia rere dia per tal de que l’any que
ve puguin convertir-se en la primera secció local dels
Països Catalans. 

Per últim, les JERC al districte de Sarrià – Sant Gervasi
van escollir també una nova executiva que encapçalarà per
segon any consecutiu Jordi Jacas, que no va perdre l’opor-
tunitat per engrescar la militància a portar la lluita de les
JERC dia a dia a tots els barris del districte. La jornada,
en aquest cas, va servir també per inaugurar el nou casal
de les JERC Sarrià – Sant Gervasi, que es troba ubicat ara
a la Plaça Lesseps número 33, als baixos 6. 
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La Gramalla: Acabes de convertir-te en la nova presidenta del
CJB, quins són els objectius principals que desenvoluparàs
durant el teu mandat?
Núria Galan: Ser la veu del moviment associatiu juvenil i dels
i les joves de Barcelona, mantenint la interlocució necessària
amb l’Ajuntament perquè es desenvolupin les polítiques de
joventut i perquè es recullin les propostes de les associacions
juvenils de la ciutat. Fomentar la participació activa de totes
les entitats en el CJB i en l’avaluació de les polítiques de
joventut. Apropar les associacions juvenils al conjunt de la
gent jove de Barcelona també és un dels meus objectius.
Finalment, impulsar la vertebració en el territori i consolidar
les estructures que ja existeixen.

L.G.: Quins creus que són els principals problemes dels joves
a Barcelona? 
N.G.: Vivim un moment on els preus descontrolats, tant en
l’habitatge de compra com en el de lloguer, i la contraposició
amb les necessitats dels i les joves fan molt difícil l’accés a
l’habitatge. Ens preocupa també l’atur i la precarietat laboral,
i especialment, la discriminació laboral que pateixen les
dones joves i la segregació, vertical i horitzontal, que es pro-
dueix en el mercat de treball. L’educació també arrossega
dèficits: Un sistema educatiu de qualitat ha d’assumir el
compromís de millorar el nivell de formació i facilitar l’eman-
cipació de tots/es els/les estudiants/es, sense segregar i limi-
tar les seves possibilitats futures, i promovent hàbits, valors i
capacitats que ajudin a construir una ciutadania activa, amb
la implicació de les associacions educatives en tots els seus
nivells de funcionament.

L.G.: Com valores la implicació dels joves en les entitats i
associacions juvenils barcelonines? Consideres que és escas-
sa?
N.G.: Jo no diria que és escassa. Hi ha molts joves que el cap
de setmana, a la tarda, quan surten de treballar, s’impliquen
en projectes associatius encaminats a transformació social,
però sí que han canviat les condicions de vida de la gent jove

barcelonina: Abans parlàvem dels problemes: s’allarga l’e-
mancipació, es dificulta l’accés al mercat laboral i pràctica-
ment és impossible accedir a un habitatge. En conseqüència,
doncs, també canvien algunes expressions de participació
dels i les joves en el seu entorn. I en aquest sentit, les asso-
ciacions juvenils tenim un paper fonamental en canalitzar la
participació i la mobilització de la gent jove.

L.G.: Quin paper han de desenvolupar les entitats polítiques
al CJB?
N.G.: Han de fer de pont entre la gent jove i els partits.
Aquestes entitats són escoles de formació de ciutadans i ciu-
tadanes que han de fer un esforç per fomentar la participació
dels i les joves en el terreny polític. I això passa per facilitar
el coneixement del com funcionament i apropar els mecanis-
mes de participació a la joventut. Són molts/es els/les joves
que mostren un desig per canviar les coses sense conèixer les
vies per poder fer-ho.

L.G.: El 2006 ha estat l’any del Projecte Jove. Com valores
aquesta iniciativa? Què en destacaries de tot el procés?
N.G.: Penso que s’ha recuperat el lideratge de les reivindica-
cions dels i les joves de la ciutat i que ha estat un procés
innovador pel que fa a la participació de la gent jove. I en des-
tacaria la responsabilitat del CJB, que ha demostrat la seva
capacitat de generar propostes constructives i que ara s’en-
fronta al repte d’avaluar, discrepar i mantenir la tensió neces-
sària quan les coses no s’estiguin fent prou bé.

L.G.: Com valores la feina feta des de la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona durant aquesta legislatura?
Què en milloraries?
N.G.: Ha demostrat una forta voluntat de reprendre, endreçar
i adaptar moltes coses que s’estaven fent des del primer
Projecte Jove, així com de proposar i centrar-se en aspectes
que condicionen de manera decisiva la nostra vida. Però la
Regidoria també ha ser capaç de col·locar a les agendes polí-
tiques i tècniques de l’Ajuntament les mesures del Pla Jove.

Núria Galan

Entrevista a Núria Galan, Presidenta del CJB

“les associacions juvenils tenim un paper
fonamental en canalitzar la
participació i la mobilització de la
gent jove”

“El Projecte Jove ha recuperat el lideratge de
les reivindicacions dels i les joves”

“Hem d’apropar les associacions juvenils al
conjunt de la gent jove”



MÚSICA

Un altre llibre sobre la independència
ple de tòpics i frases utòpiques?
Aquesta vegada parlem des de l’expe-
riència. 
Montenegro sí, Catalunya també ens
mostra una reflexió sobre la possible
separació de Catalunya de l’estat
Espanyol. Planejant la idea com un
referèndum, amb el recolzament de la

Unió Europea, sense problemes i
sobretot sense violència, ens planteja
preguntes com realment, quin en seria
el resultat i quan podrem veure una
Catalunya alliberada. Ara llibres edita
un treball d’Hèctor López Bofill i Uriel
Bertran que estem segurs que no
només serà un èxit, sinó un bon mate-
rial de reflexió. 

Montenegro sí, Catalunya també!

Èric i l’Exèrcit del Fènix

TEATRE

La Toba kung Fu són considerats els
fills de Gato Pérez o els hereus de la
rumba catalana, i no n’hi ha per menys.
Ens poden fer ballar, sentir, relaxar-nos
o just el que necessitem. A l’hora de
definir la seva música, però, ens hem
de refiar del que ells mateixos diuen,
que són una mescla de rumba, dub,

cúmbia, sarao, blues o olivada; siguin
el que siguin, la seva música sona molt
bé. Aquest grup ha aconseguit fites gai-
rebé impossibles per la resta de
músics: una nova cançó cada quinze
dies. Les trobarem a la seva pàgina
web: www.latrobakungfu.net. Visiteu-la,
valen molt la pena. 

Consulta les pàgines web de les JERC a Barcelona
Les Corts  www.jerc.cat/lescorts •  Eixample  www.jerc.cat/eixample

Gràcia www.jerc.cat/gracia  •  Sarrià Sant Gervasi www.jerc.cat/sarriastgervasi

DEL ROTLLO
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Clavell morenet, 
La Troba Kung Fú

LLIBRES

Tots coneixem la història de l’Èric
Bertran, el noi de 14 anys acusat de
terrorisme per demanar que els pro-
ductes s’etiquetessin en català.
Aquesta història, després de tres anys,
es reconverteix en l’únic que hauria
d’haver estat: ficció. Trobem al teatre
doncs, el que no n’hauria d’haver sor-

tit, la història d’un noi que va patir no
només assetjament policial sinó també
escolar. De la història de l’Èric ja en
vam rebre una mostra l’any 2006 quan
va publicar el llibre Èric i l’Exèrcit del
Fènix. L’obra produïda per Zitzània
Teatre es va estrenar a finals del mes
de gener. Esperem que sigui un èxit! 



Barcelona Vella
C/ Palau 2
Telf. 93 317 15 13
bcnvella@jerc.cat

Eixample
C/ Villarroel 107
Telf. 93 451 03 29
eixample@jerc.cat
www.jerc.cat/eixample

Sants - Montjuïc
C/ Olzinelles 118
sants@jerc.cat
www.jerc.cat/sants

Les Corts
Travessera de Les Corts 249, entl. 2ª
Telf: 93 419 48 66
lescorts@jerc.cat
www.jerc.cat/lescorts

Sarrià - Sant Gervasi
Pl. Lesseps 33, baixos 6
Telf: 93 209 95 15
sarriastgervasi@jerc.cat
www.jerc.cat/sarriastgervasi

Vila de Gràcia
C/ Sant Salvador 109 - 111
Telf: 93 210 38 31
gracia@jerc.cat
www.jerc.cat/gracia

Horta - Guinardó
C/ Amílcar 119
Telf: 93 435 86 84
horta@jerc.cat
www.jerc.cat/horta

Nou Barris
C/ Alloza 47 - 51
Telf: 93 352 09 05
9barris@jerc.cat

Sant Andreu
C/ Rubén Darío 55
Telf: 93 345 69 62
santandreu@jerc.cat
www.jerc.cat/standreu

Sant Martí
C/ Sospir 41
Telf: 93 247 12 23
santmarti@jerc.cat
www.jerc.cat/stmarti

vine al jovent
independentista!

Els 10 Casals 
de les JERC-BCN

Les JERC – Barcelona 
treballem cada dia per una

societat més justa

Mentre uns diuen ser
antisistemes de debò...

EL CONTRAST
<PAG.12>
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