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COMUNICAT DE PREMSA
Comissió Executiva Nacional
Joventut Socialista de Catalunya. Carrer Nicaragua, 75-77. 08029 Barcelona. Telèfon: 93 347 17 77. Adreça electrònica: info@jscat.org                           


Barcelona, 7  de desembre de 2006

POSICIONAMENT DE LA JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA DAVANT LA MANIFESTACIÓ DE LES JERC AHIR A BARCELONA


La Joventut Socialista de Catalunya vol manifestar als mitjans de comunicació el seu posicionament davant la manifestació portada a terme ahir a Barcelona per les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) i les declaracions del seu portantveu, Pere Aragonés, publicades avui a EL Periódico:

	La JSC vol recordar a les JERC que, en el nou govern d’Entesa, ells hi són presents, essent responsables de moltes de les polítiques socials amb les que s’han compromès amb els ciutadans. Ara no poden fer-se enrere supeditant aquestes millores a l’assoliment de la independència de Catalunya.


La JSC no veu la relació entre la independència i la millora de les polítiques socials al nostre país. Les JERC volen confondre els ciutadans envers el que significa ser un país independent i el que és ser un país socialment avançat.

	La JSC pensem que el “ball de banderes” no és la millor manera de solucionar els problemes dels ciutadans, i insta a les JERC a deixar de fer política-espectacle per passar a fer política de veritat.


	Rebutgem les declaracions fetes per la diputada al Congrés, Georgina Oliva, criticant que Montilla assisteixi als actes del Dia del a Constitució. El president es troba en ple dret d’anar a aquests actes en representació de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de la mateixa manera que les JERC tenen la llibertat de manifestar-se en contra de la Constitució.


	La JSC insta a les JERC a que comencin a aplicar el programa de govern pactat entre PSC, ICV i ERC, des de les seves responsabilitats al govern i de la manera més ràpida possible, i que reflexionin sobre el que els ciutadans i ciutadanes ens van manifestar en les darreres eleccions autonòmiques: solucionar els seus problemes i deixar de banda debats estèrils.






Raül Moreno, 
Primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya

