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Ja fa mesos que es parla d’una crisi econòmica global, fruit de grans operacions financeres de
risc i de creixement il·limitat que havien generat una bombolla que finalment ha esclatat. La
crisi financera, sumada al col·lapse d’un model productiu pròsper però insostenible, ha servit
per posar de manifest tota una sèrie de problemàtiques anteriors que només han fet que
agreujar-se. Així, crisis com l’ambiental o la social estan mostrant cada dia els seus efectes
més crus i han confluït en un panorama que ens obliga a repensar tot el sistema.
És des d’aquest punt de partida que més de 130 joves catalans/es, valencians/es i de les Illes,
en tant que som un dels sectors amb qui més s’acarnissa aquesta situació, hem afrontat el
repte de reflexionar sobre les causes però sobretot de buscar possibles solucions, almenys en
el nostre entorn més immediat i que més ens afecta. Sota el lema “Crisi i canvi en el model
econòmic actual” s’ha dut a terme l’onzena Trobada Triangle Jove, en què representants
d’entitats juvenils membres del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), del
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) i del Consell de la Joventut de les
Illes Balears (CJIB) emeten aquesta declaració conjunta.
Quina diagnosi fem
Els i les joves arrosseguem des de fa molts anys alts índexs d’atur, precarietat laboral, baixos
salaris i desigualtats de gènere, dificultats evidents d’accés a l’habitatge i desequilibri entre la
formació rebuda i la integració en el món laboral. L’actual context de crisi ha fet que tot això
empitjorés, especialment l’atur juvenil, que s’ha disparat fins a punts alarmants i suposa un
greu obstacle, si no el principal, per a l’emancipació del jovent.
A més, com qualsevol ciutadà, ens trobem amb un medi ambient cada cop més degradat i al
límit de l’esgotament per un abús lucratiu dels seus recursos naturals, conseqüència d’unes
relacions injustes entre nord i sud, com el deute ecològic. Com a joves, però, tenim la
responsabilitat generacional d’aturar i invertir aquesta tendència.
El model financer i el model productiu en què hem viscut fins ara, emmarcats en la lògica del
màxim benefici econòmic, ens han portat a una mercantilització dels serveis públics, a una
derivació de fons estatals per al salvament d’entitats financeres i a unes relacions comercials
de gran abast -que van de punta a punta de món i ens allunyen de models propis, pròxims i de
qualitat-.

A què ens comprometem
No ens hem reunit només per lamentar-nos. Som joves que ho patim i ens en volem sortir, som
entitats juvenils compromeses amb el nostre entorn i ho volem continuar sent. Volem un canvi
de model, un canvi que passa per no repetir els mateixos errors. Volem anar cap a una
economia amb responsabilitat social i ambiental, basada en el cooperativisme i no en el lucre,
volem transparència política, volem democratització de les relacions laborals. Volem, en
definitiva, una societat del benestar.
No cal, per tant, inventar massa coses. Com sempre, la participació col·lectiva i la implicació en
l’entorn continuen sent garantia de progrés i de defensa de drets, l’associacionisme –sindical,
polític, cultural, educatiu, etc- és sinònim de formació; i la formació, de creixement.
Què demanem
Un canvi de model passa, evidentment, per la implicació de tots els sectors. Com a interlocutors
amb l’Administració, demanem:
en l’àmbit social:
· unes polítiques laborals que eradiquin l’economia submergida i la contractació
precària.
· l’afavoriment de nous jaciments d’ocupació vinculats a les energies renovables, les
noves tecnologies, la recerca, el desenvolupament i la innovació, etc.
· incrementar el salari mínim interprofessional fins al 60% del salari mitjà estatal.
· millorar la gestió dels serveis públics d’ocupació.
· modificacions normatives per al foment del lloguer i per una limitació en el preu de
l’habitatge.
· garantir una educació i una sanitat públiques i de qualitat.
En l’àmbit financer:
· control i democratització del sistema financer.
· compra pública ètica i responsable.
· potenciació de les iniciatives de banca ètica.
En l’àmbit productiu:
· emprar totes les eines governamentals per evitar deslocalitzacions d’empreses.
· fer més partícips les organitzacions sindicals en la presa de decisions.
· enfortir la legislació laboral per tal que els treballadors i les treballadores siguin
reconeguts/des com a titulars de la força del treball.
· reconduir l’estructura productiva, diversificar-la i afavorir aquells sectors que aposten
més la recerca i la innovació.
En l’àmbit ambiental:
· legislar d’una manera més estricta en matèria mediambiental.
· afavorir els criteris de proximitat i traçabilitat en les relacions comercials.
· consolidar l’educació ambiental com una àrea transversal en el sistema educatiu.
· fer obligatòria la petjada ecològica en l’etiquetatge dels productes.

Som conscients que canviar de model no és tasca fàcil, però a la vegada és un canvi urgent i
necessari, que cada cop demanen més veus. Nosaltres seguirem treballant per la millora de les
condicions de vida dels i les joves catalanes, valencianes i de les Illes. El jovent associat farem
la nostra feina.

Sant Feliu de Guíxols, 18 d’octubre de 2009.

