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10VENTUT DEMOCRÁTICA CATALANA (J.D.C.) 

les tasques polítiques 
d'ara 

La joventut catalana constitueix una forca de más dins l'ampli moviment 
dd poblé que lluita per conquerir les llibertats polítiques i nacionals. 
Es per aixó que un grup de joves de diferents indrets dd nostre país ens 
hem reunit i hem comencat a treballar a ñ d'endagar un ampli moviment 
democrátic de joves, capdavanter en la direcdó política i de lluita de mas-
ses. Es un fet que d nostre país viu sota una doble opressió, social i nado-
nal, agreujada per la inferioritat que avui el jove té dins d marc de la sode-
tat en la qual ens desenvolupem. Per la riostra condidó de joves ens vdem 
oblígate a constituir-nos en orgardtzadó política propia per tal de reivindi
car els nostres drets i responsabilitats i Uuitar per aconseguir-ho. Som cons-
dents, pero, que no és d moment d'organitzar mes i mes grups. I així, d 
nostre treball i la nostra lluita la veiem vinculada a ralternativa que repre
senta per al nostre país rAssemblea de Catalunya i d Consdl de Forces Po
lítiques de Catalunya, i també emmarquem la nostra acdó en d camí d'a-
conseguir la unitat de tote els joves de totes les organi tzadons que 11 ni ten 
per la democracia i d sodalisme dins el marc de remandpadó nadonal del 
nostre poblé. 

Quant a la nostra alternativa de canvi social, propugnem la sodalitzadó de 
certs nitjans de producdó i d control de l'econonia. Ambdós punte om-
pliran d contingut real de raferrissada defensa que fará la JDC de les lli
bertats fonamentals de la persona i taran possible trencar el poder econó-
nic i polític del capital monopolístic. albora que permetran posar les ba
ses per a una política económica i social nova que ofereixi la democratit-
zadó de les grans opdons de la vida económica i social. 

-fc NOMES amb la unitat de tot d poblé aconseguirem les llibertats 
polítiques i nadonals 

"ArPELS drets políticsdds joves a partir deis 18 anys —sufragi uni
versal 

"fcPOPULARllZhMla unitat democrática i nadonal que represen
ten les nostres instándes unitáries (Assemblea i Consdl) 

"A" PER la via catalana al sodalisme 
*LLIBERTAT, AMNISTÍA, ESTATUT D'AUTONOMÍA! 

Barcdona, Paisos Catatara, marc 1976. 

L'ALTERNATIVA 

SOCIAL DEL JOVE 

H jove, perqué la seva sensibilitat no caigui 
en ralienadó, necessita d'un marc mínim de 
partida que permeti d'establir una dinámica 
tendent a la creado d'un ampli moviment de 
joves, que aconsegueixi donar una visió nova 
i jove de la sodetat, a través de la seva análi-
si profunda i sistemática, així com el que la 
joventut aconsegueixi la categoría de forca 
sodal. De l'análisi priman de l'entom del jo
ve a la sodetat catalana se n'extreuen els 
punte que constitueixen el marc mínim que 
permetrá d'establir les bases de la nova forca 
social. 

— Majoria d'edat legal ais 18 anys, amb tote 
els drets que aixó implica (dret al vot, lliure 
disposidó del patrimoni propi...) 
— Modificado de la legislado sobre el con
tráete d'aprenentatge, sentant les bases mírri-
mes d'una formado professional previa a car
ree de l'Estat. 
— Respecte total ais prindpis de 
—*• igual feina / igual sou 
—»-igual resposanbilitat / igual sou 

NO a la discriminado de la dona en el tre
ball 

— MUlorament definitiu de les condidons ge
neráis de treball deis aprenente (garanties con-
tractuals, estabilitat laboral, condidons reals 
de seguretat...) 
— Supressió de qualsevol tipus de barreres 
(burocrátiques o económiques) per a la crea-



ex 

toxts do disoussió 

Análisi de la problemática del jove; formes d'alienació, opres
sio i explotado social, económica, cultural i moral del jove. 
NIVELLS: 
1. Familiar 2 Treball. 3. Sexual 4. Esplai 
5. L'estudi 6. Cultural 7. Especulado económica 
de la característica de P"ésser jove". 8. Servei militar i 
servei social per la dona. 

I'alternativa... 

dó i impulsió de formes d'esplai popular. 
— Iübertats de reunió, associadó, manifesta
do... a nivell de joves i a nivell general. 
— Lliure decció i práctica de la fe religiosa. 
— Educado sexual dentífica i objectiva ais 
nivells primaris i rrritjos de l'ensenyament. 

— Ensenyament gratuít estatal a tots ds ni
vells. 
— Ensenyament obligatori fins ds 16 anys. 
— Ensenyament lai'c i desvinculat de qualse-
vol mena de plantejament religiós. 

— Cooficialitat del cátala a l'ensenyament 
mitjancant un pía de progressiva incorpora
do de la riostra llengua a les activitats aca-
démiques. 

— Supressió de qualsevol barrera selectiva. 

— Gestió democrática deis centres d'ensenya-
ment. 

— Plantejament de rensenyament en fundó 
de les realitats social i nadonal. 
— Contingut dentífic de les assignatures. 
— Centres d'ensenyament rráxtes. 
— Control per part de 1'administradó sobre 
ds cañáis d'especulació económica dd jove. 
— Necessitat de desenvolupar i estendre la 
cultura del nostre país a tots els nivells, sense 
cap tipus d'impediments legáis o burocrátics. 
— Creado d'institudons que promoguin l'es
tudi i la investigado de les diferents vessants 
de la cultura catalana. 
— Us públie de la llengua catalana. 
— Servd militar voluntan i professional. 
— Substitució del servd militar per un servd 
civil de mes curta durada i que pugui ésser 
compartit amb d'altres activitats. 

Joventut => periode de configurado i conformado de la 
propia personal itat (valors étics i moráis) 
Joventut = sensibilitat 

# 
afany d'arribar al per qué de les coses 

análisi del seuentorn 

Les diferents formes d'opressió minven la sensibilitat del jove, 
la qual cosa reverteix en un procés de progressiva alienado. 

NIVELL FAMILIAR 
— La majoria d'edat física no correspon en molts casos amb la 
rrajoriad'edat real (inteHectual) 
— Dependencia económica i "moral" deis pares 
— Projecció sobre el jove deis prejudicis inferits sobre els pares 
per la real itat pol ítica i social 
— Desfase entre el món deis pares i el deis seus filis => dife-
rent llenguatge social. 

NIVELL DEL TREBALL Integrado del jove al món laboral 
— Inadaptado (dificultat en poder escollir activitat i lloc de 
treball, hostilitat...) 

* Estudis deficients: la necessitat económica porta la incor
porado al món del treball en edat escolar (14 o 16 anys 
o abans), que frena i dificulta el poder obtenir un nivell 
qualificat d'estudis que permeti el millorament en el 
terreny económic i en el marc orgánic de l'empresa, en 
assolir certs graus de responsabilitat. 

* Explotado sense mesura de la seva condició de jove i mals 
tractes, especulació amb el treball del jove (sous baixís-
sims contra esgotadores jornades de treball), desvirtua
do del contráete d'aprenentatge. 

* Alienament del treball 
— Inserció en la dinámica del consum 

* Discri mi nació de la noia respecte del noi (condicions eco-
nórriques i laboráis en general) 

* Aprenentatge llarg: 
— Per la seva condició de jove 
— Per la manca d'una experiencia mínima 
— Per la manca de coneixements previs 
— Legislado ¡nadequada que afavoreix els patrons 

NIVELL SEXUAL 
— Prejudicis socials: 

* Religió (moral católica) 
estudi sexológic. 

restricció del coneixement i 



* Manca d'una educado i informado sexuals eficients, ob-
jectives i deslligades de qualsevd plantejament 

x Informado nuHa, solapada i sofisticada. 
x Desviacions: 

Tabús 
Recerca del plaer sexual per vies equi'vocades (por
nografía clandestina, creació de mentalitats obses-
sionades en la qüestió sexual) 

* Aprofitament especulatiu de la repressió sexual: 
— Formes i modalitats publicitáries 
— Publicacions 

NIVELL D'ESPLAI 
* Promoció de l'esplai organitzat i alienador: 

— Esplai de masses: fútbol, "boftes", discoteques... 
— Esplai de consum: discs, publicacions... 

Alternatives del jove fora de l'esplai organitzat: 
— Grups de joves o d'esplai 
— Grups culturáis (art, música, literatura, cinema, folklore...) 
— Integrado dins de grups sensibilitzats: organitzacions po-

I ítiques de joves, partits pol i'tics. 

NIVELL D'ESTUDI 
B seu enfocament, com a capítol de la problemática del jove, 
conté dues vessants: 
— Social (a) 
— Académica (b) 
(a) Selectivitat económica: esglaons 
* Infantesa: optativitat i nogratu'ítat del jardi'd'infáncia, la 

qual cosa implica un desfase en el nivel I de coneixements 
(llegir, escriure, contar...) en comencar l'EGB entre els qui 
hi han pogut anar i els qui no. 

* Gratu'ítat discutible de l'ensenyament primari o EGB 
— Material escolar no gratui't 
— permanéncies 
— recuperado d'assignatures suspeses 
* Estudiant-trebailador 
— Manca de la dedicado necessaria a l'activitat de l'estudi i to
tes les altres que envolten la seva naturalesa de jove. 
Aquesta circumstáncia porta a molts joves a escdlir en gran 
rrajoria estudis de cufta durada i de rendabilitat a curt o mitjá 
termini, la qual cosa afavoreix a perpetuar eternament l'ocupa-
ció deis llocs de responsabilitat per part de les classes económi-
cament privilegiades que poden oferir uns estudis de llarga du
rada ais seus filis. 

(b) Problemática académica: 
— Selectivitat 
x Acabament de l'EGB ->el desti'de l'Alumne al BUP o a la 
Formado Professional es realitza segons el lliure criteri arbi
tral del professor encarregat del curs. 
x COU — examen de selectivitat incoherent per aconseguir l'ac-
cés a la Universitat. 

—Organització de l'ensenyament 

— Plans d'estudi, en la seva rrajoria, ¡nadequats a les necessi-
tats reals de l'estudiant i de servei que aquest ha d'oferir a la 

Societat. 
— Manca quasi total de metodologia cienti'fica per part del 
professorat i de l'alumne. 
— Desfase entre la projecció professional deis estudis i el con-
tingut d'algunes assignatures. 
— Pervivéncia d'assignatures alienants (FEN, religió, "hogar") 

— Professorat incompetent o no adequat. Aquest aspecte va 
quedant una mica marginat per la progressiva incorporació a 
les tasques docents d'un professorat jove amb noves ¡dees i 
concepcions sobre I'organització de l'ensenyament, encara 
que no cal oblidar la supervivencia de molts professors desfa-
sats en el temps o en l'evolució deis coneixements en l'ordre 
social, económic, técnic... 
— Desventatge lingüistica per ais qui parlen i pensen en cátala, 
vers qui ho fa en castellá. Aixó implica en molts casos una 
mes gran dificultat d'assimilació degut a la major complicació 
deis qui assoleixen els mecanismes mentáis de l'expressió i 
aprehensió oral i escrita. 
— Gontingut de l'ensenyament desvinculat de la realitat nacio
nal i de la problemática social i política, la qual cosa s'agreuja 
encara más ais nivelIs prirraris i mitjos de l'ensenyament 

NIVELL CULTURAL 
— Negado sistemática al jovent nadiu de Catalunya o immi-
grat de la realitat nacional del país. 

* Us públic de la Mengua catalana 
* Tradicions 
* Organització social i estructura económica característi-

ques deis Pai'sos Catalans 
* Formes de manifestado cultural (art, teatre...) 
* Mitjans de difusió 

NIVELL D'ESPECULACIÓ ECONÓMICA 
— Oeació a través de mes variades técniques de márketing (pu-
blicitat social, presentado i cañáis de distribució, oferiment del 
producte o servei) d'un mercat de consum per al jove 

V 
Creació de falses necessitats, la qual cosa im
plica un cert snobisme i afany d'emulació 

NIVELL DEL SERVEI MILITAR 
— Trencament temporal de tota mena de lligams amb el seu en-
torn social 

* A l'estudi, trencament de la necessaria continuítat 
* Al treball, en la rrajoria deis casos suposa el deixar d'ob-

tenir uns ingressos que poden resultar essencials i neces-
saris per a la familia. 

— Hostil itat 
— Esperit d'alienació militar 

* Autoritarisme 
* Rentatsdecervell 
* Irracional itat 

— Mitjá de repressió 
* Destins dolents o de cástig 
* Concessió de moratóries per estudis 
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