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Primera secretària de les JSC i regidora de L’Hospitalet

“Volem oferir alternatives
per als joves catalans”
CRISTINA SÁNCHEZ

Com es planteja la relació de les JSC amb
el Partit dels Socialistes de Catalunya?
Les Joventuts volem plantejar un
debat obert perquè hem de ser una
organització independent, però alhora tenim molt clar que volem collaborar amb el nostre partit germà,
el PSC, i incidir en els temes que
afecten els joves. Crec que ha d’haver una correlació mútua. En altres
qüestions potser no ens posarem
d’acord perquè els joves tenim l’esperit més rebel, més crític, i això
és bo ja que podem aportar una
visió més fresca i moderna.
I pel que fa a les relacions amb d’altres
organitzacions socials i polítiques?
Un dels nostres objectius és obrirnos més als interlocutors socials,
especialment en temes de cultura,
lleure i voluntariat. També iniciarem converses amb altres organitzacions polítiques d’esquerra per
tal de crear, fins i tot, plataformes
reivindicatives en habitatge, ocupació i formació.

Hem de
treballar en
tres temes
clau per a la
joventut:
l’educació,
l’habitatge i
l’ocupació
Aquests tres temes serien l’eix del treball
de les Joventuts Socialistes?
Sí. Nosaltres reivindiquem una educació pública de qualitat, oberta i
plural. La Generalitat està apostant
per l’educació privada i, ara, amb
el Govern del PP a l’Estat encara
més. Les JSC estan en desacord
i per això treballarem propostes
amb els interlocutors de l’ensenyament per tal de potenciar l’educació pública. Pel que fa a l’habitat-

Socialistes de Catalunya. Quina és la seva
meta?
Aquestes coses venen com venen.
Hi ha persones que busquen un
camí determinat i hi ha d’altres
que, per la seva dedicació i la tasca que realitzen, són proposades
per estar al capdavant d’una organització. Quan vaig fer els primers passos com a regidora no
imaginava que seria la primera
secretària de les JSC. Espero desenvolupar el càrrec al millor que
sàpiga i tot el que pugui aportar
amb la meva experiència i voluntat ho posaré al servei dels joves.

IIMACNA

Quina trajectòria es van marcar les JSC en
aquest congrés?
L’enfocàvem amb la idea de transformar la societat catalana, però
també de transformar l’organització a nivell intern. Volem intentar
de vertebrar les JSC des d’un punt
de vista territorial, quina relació tenen les federacions mútuament i
el paper de l’executiva nacional
envers les federacions. En l’aspecte d’estratègia política, hi ha un seguit de temes prioritaris relacionats amb les inquietuds dels joves.
L’ocupació, l’habitatge, el medi ambient, la solidaritat amb el tercer i
quart món, el 0,7, el canvi d’un servei militar obligatori a un professional, la potenciació del voluntariat... Volem oferir alternatives als
joves.

IIMACNA

Què suposa per a vostè ser la primera
dona en 17 anys que ocupa la màxima
responsabilitat dins una formació política
a Catalunya?
És un gran honor, no tan sols pel
fet de ser dona sinó per la responsabilitat que tinc. El fet que una dona per primera vegada sigui escollida primera secretària de les Joventuts Socialistes de Catalunya
és un símbol molt clar de la plena
igualtat que hi ha a la nostra organització entre nois i noies en llocs
de responsabilitat. De fet, en el
congrés de les JSC no es va aprovar destinar una quota de participació per a les dones, precisament
perquè entenem que la nostra generació ha superat els instruments
històrics perquè les dones puguin
participar.

ge, la Generalitat no ha fet una política seriosa per donar possibilitats
als joves d’accedir-hi a través de
parcs de lloguer o de pisos a preu
taxat. Estem en converses amb
professionals de l’habitatge i estudiant les experiències d’altres
països europeus per proposar alternatives. I com a peça clau, l’ocupació, sobretot amb el possible
trasllat de les competències de
l’Inem a la Generalitat. Tampoc es-

tem d’acord amb el Servei Català
de Col·locació, que no cobreix les
necessitats dels joves aturats. Les
JSC estem a favor de mesures
com la reducció de jornada laboral
i treballarem amb els sindicats perquè tots plegats defensem els interessos dels joves.

Vostè va començar la seva carrera política
l’any 95 com a regidora a L’Hospitalet. Un
any després, encapçala les Joventuts

Vostè pertany a una generació que ha
crescut en la democràcia. Com creu que
serà la societat del futur?
Espero que els ciutadans del futur
siguin persones cooperants en tots
els aspectes i que es compartiran
tasques entre homes i dones en
tots els àmbits. Les ciutats del futur
seran una barreja de diferents cultures, més obertes econòmicament i cultural. Els moviments migratoris faran que les ciutats siguin
més cosmopolites. I els joves d’avui, que tenim una visió més global i més oberta, podrem fer més
fàcil l’acord, el consens i les relacions personals.

