Creació del moviment de la joventut socialdemòcrata
Joves del PS
Es tracta de la modificació dels Estatuts perquè entri dins un títol al moviments de la
joventut socialdemòcrata d’Andorra (MJS), per començar vull reprendre les paraules del
company Ascensi, que sempre són encertades, per donar-li un primer sentit a aquesta
ponència: la proposta que presentem avui es fonamenta en la senzillesa i en la
transparència, en la claredat i en la iniciativa assembleària, en l’actitud planera i sincera,
en el discurs del poble i de la gent del carrer, en l’esperit de progrés i de canvi que son
alguns dels pilars de la joventut. Durant l’últim congrés que es va celebrar fa un any i
escaig es va mostrar un primer dibuix d’aquest nou grup de joves, va ser una primera
pedra, un inici d’una discussió interna, sabíem que necessitàvem un nom diferenciador,
sabíem que necessitàvem una eina de treball pròpia, decidida i consensuada per
nosaltres.
En un principi alguns de nosaltres no teníem orígens comuns però ha estat realment
molt gratificant saber que uns valors, un ideari, un projecte comú ens ha unit més enllà
de la política, ens ha unit en l’amistat. Aquesta és la manera, pensem, de fer política que
ens ha convençut de la importància de tenir una organització pròpia; aquest moviment
que avui neix, és i esperem que sigui un òrgan dels joves i pels joves, ens sentim
especialment orgullosos perquè deixarem, com vosaltres heu fet amb el PS, una
estructura definida i específica, que esdevindrà amb més força que nosaltres per a
transformar la societat.
Per què volem aquesta estructura nova? La comissió que ara teníem d’alguna manera
no ens omplia, era massa genèrica, estava dins dels Estatuts sense estar definida per
els joves exclusivament, crear aquest moviment era com una necessitat de fer-nos
visibles, d’assumir un compromís amb nosaltres mateixos i també respecte al PS, que
ens diguessin i que nosaltres també els diguéssim el nostre punt de vista i que es tingués
en compte de manera forta. Durant un temps ens vam plantejar ser totalment
independents, amb uns estatuts propis, crear una estructura absolutament i no dependre
del PS, finalment ens va semblar que era una estructura sobredimensionada per la
dimensió justament del nostre país. Aprofitar el canvi dels Estatuts, que us ho
presentarem desprès, ens va semblar la millor opció, ens garanteix originalitat, ens
garanteix autonomia i esperem que també ens garanteixi finançament; esperem que
aquests tres punts siguin quelcom perfecte per al nostre projecte.
Finalment el moviment ens ha de permetre parlar de tu a tu amb d’altres organitzacions
polítiques i aprendre d’elles, organitzacions polítiques de joves i aspirar com a objectiu
important a participar en organismes decisius i representatius de l’esquerra europea i
mundial com l’Ecosi (que és l’organització de joventuts socialistes de la Unitat Europea)
i la Unió Internacional de joventuts socialistes. Com ho pretenem fer? Ho exposem aquí,
us llegiré breument l’annex I que seria en sí la modificació dels Estatuts, li hem posat el
títol VII però evidentment els tecnicismes os els deixem per a vosaltres: “títol VII,
moviment de la joventut socialdemòcrata d’Andorra (MJS):
Article 58.- El Moviment és l’òrgan de reflexió, d’acció i intervenció propi als joves, afiliats
o simpatitzants del PS, que desitgin treballar en i per la joventut al costat dels socialistes.
El Moviment canalitza la veu, les inquietuds i les exigències dels joves per transformarles amb actuacions polítiques.
Article 59.- El Moviment es reconeix en la declaració de principis del PS i en els estatuts
del PS. Els membres del Moviment defineixen la seva actuació política i escullen ells
mateixos els seus responsables. Per la seva dimensió, l’àmbit d’acció del Moviment és

nacional (hem volgut obviar les divisions parroquials). El Moviment es reuneix amb una
periodicitat mínima mensual.
Article 60.- L’edat per als membres del Moviment es dels 15 al 30 anys sense derogació
ni excepció. La adhesió és lliure i individual.
Article 61.- La representació del Moviment recau en el coordinador i el portaveu. Els
representants dels Moviment son membres de ple dret del comitè directiu del PS.
Article 62.- Els mitjans financers del MJS es composen:
•
•
•

De les cotitzacions dels seus membres.
De les campanyes d’auto finançament o activitats pròpies.
De les subvencions del PS o donacions o dels càrrecs públics formant part del
Moviment.

Perquè la participació dels joves pogués ser més important dins de les llistes perquè ens
va semblar que també hi hauríem de figurar en el Comitè Executiu: "En els òrgans de
direcció del Partit i en les candidatures es garantirà una representació proporcional de
joves al nombre d’afiliats." Això correspondria a la modificació del títol I, article 3,
inspirant-se en el punt d)
Ens agradaria fomentar la participació activa de la joventut dins de la política, aquest
moviment vol ser d’alguna manera autònom perquè els joves no se sentin cohibits de
venir a un gran partit, com heu vist la mitja d’edat és gran. Això com ho volem fer? A
l’annex 2,que ja us el mirareu, hi i ha accions concretes, hi ha sessions informatives de
diferents temes importants per als joves; hi ha sessions formatives internes que això és
el que us demanem a vosaltres, que els Consellers i els que tenen més bagatge polític
ens puguin explicar les coses que fan al Consell, el dia a dia d’un polític professional;
campanyes de sensibilització que també estan definides dins de l’annex 2 i les
campanyes de finançament que també esperem fer.
Desenvolupament de nous conceptes revolucionaris dins de l’ideari socialista -bé
“revolució” a nivell intern- perquè hem d’agafar un compromís de fer un esforç de
comunicació per a dir el nostre ideari i l’ideari del PS. Per exemple explicar que som una
organització democràtica, laica, amb vocació nacional, que lluita per una societat més
justa i solidària, que és ecològicament sostenible, la lluita per la disminució de la
diferència entre les classes socials, la radicació de desigualtats i discriminació de
qualsevol tipus, també assumir en aquests conceptes que volem defensar les
aspiracions i reivindicacions de la joventut evidentment.
La joventut d’Andorra, aquesta Andorra que de vegades ens sembla tan allunyada de la
realitat dels polítics o del seu discurs, una Andorra que volem plural i integradora, una
Andorra que no es tanca solament dins d’una sola cultura i potser en una sola llengua hi ha andorrans, espanyols, hi ha cultura espanyola, hi ha cultura catalana, hi ha cultura
francesa històrica, ara també hem d’assumir la cultura portuguesa- ens hem de sentir
orgullosos d’aquesta integració, estem convençuts de que aquests avenços socials els
que nosaltres projectem seran sinònims d’integració.
Explicar sense descans que defenem els drets i deures de totes i de tots els ciutadans
perquè totes i tots tinguem igualtat d’oportunitats sense discriminació per raó de
naixement, d’ètnia, de gènere, d’orientació sexual, de cultura, de religió... el que sempre
està en la Constitució però que moltes vegades el polític en el dia a dia no ho diu, dins
de qualsevol condició social o econòmica.

Les propostes que volem modificar dins dels Estatuts seria: la veu crítica i progressista
del Partit; volem ser i que tingueu en compte que nosaltres som -no de per sí, perquè
estem lluitant per això- els hereus d’aquest bagatge polític que esteu instal·lant poc a
poc, amb aquest dia a dia; i treballar en conjunt les propostes concretes especificades
a l’annex 2.
Les demandes: el contacte directe i periòdic, com us he dit, amb els membres del
Directiu i del grup parlamentari; quan nosaltres fem el Planning -que ja el tenim mig fetde les actuacions o de les formacions que volem rebre esperem el total recolzament del
grup parlamentari i del directiu; la formació en l’àmbit polític; les ajudes financeres
periòdiques amb un sistema pactat; i ser un ens consultiu a nivell de les polítiques de
joventut, creiem que qualsevol projecte de futur no pot obviar o no tenir en compte als
joves.
Per tant la resolució seria que demanem que siguin preses en consideració aquestes
aspiracions per a la creació del Moviment de la joventut socialdemòcrata dins dels
Estatuts del PS. Moltes gràcies.”.

