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Estem a res de fer-ho tot

Conscients del moment històric que ens ha tocat viure, les i els joves no ens 
rendim. Seguim impulsant el canvi polític per a aconseguir el país que somiem, en 
el qual ningú torne a decidir sobre les nostres vides sense comptar amb nosaltres.

Vam créixer amb la crisi i no coneixem més projecte de vida que la precarietat, 
però tenim molt clar qui ens està arruïnant el futur i furtant els drets. Són els 
mateixos que van preferir agenollar-se i van triar el pagament d’un deute il·legítim 
abans que cuidar la sobirania i el benestar de la nostra pàtria; aquells que, 
mentre imposaven retallades en les nostres escoles, regalaven milers de milions 
de diners públics als responsables de la crisi; els que diuen que, si no podem 
accedir a la universitat, és perquè no ens hem esforçat prou mentre retallen en 
beques, pugen les taxes i tenen màsters regalats. Els nostres enemics no són els 
i les migrants que fugen de la guerra i de l’espoli dels seus països, per més que 
alguns vulguen confondre’ns, sinó aqueixos senyors amb corbata que, mentre 
destrossen els drets laborals i ens deixen salaris de misèria, ofereixen tot tipus de 
privilegis fiscals a les grans empreses que ens exploten. La nostra inseguretat no 
té a veure amb llaços grocs ni amb banderes, sinó amb aquells que responen amb 
repressió i censura quan exigim més democràcia, privatitzen sectors estratègics 
i serveis públics per a jubilar-se en consells d’administració i ens neguen el dret 
a l’habitatge per a especular amb ella; aquells que invisibilitzen el nostre treball i 
volen decidir sobre els nostres cossos, o no ens permeten disposar de les nostres 
ciutats per a gestionar el nostre propi oci i convertir-ho en dret.

Enfront d’ells, està la joventut precària que ja no té por. Deien que no hi havia 
alternativa, però despertem un 15 de maig i aquest país va canviar per sempre.
Ens van dir que no es podia, i inundarem d’esperança les urnes i de poble les 
institucions. Van tractar de convèncer-nos que estàvem soles, i juntes vam deixar 
clar el 8 de març que sense nosaltres el món es para. Però tenim la mirada llarga 
i anem lluny, sabem que serà precisa tota la nostra força. Per açò necessitem 
escoltar-nos, aprendre, pensar i empoderar-nos junts i juntes; necessitem 
organitzar-nos per a empentar totes a una.
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Amb aquest objectiu naix Rebel·lia, una eina per a afrontar el repte organitzatiu 
que tenim per davant i començar a construir amb les nostres pròpies mans 
el país que volem. Construir al costat dels nostres veïns i veïnes, companys 
i companyes, des de les places, des dels centres de treball, en els instituts i 
facultats, en les xarxes i sobre els escenaris, desplegant espais de participació 
juvenil en cada racó de la nostra realitat quotidiana. Perquè sabem que davant 
problemes comuns la resposta solament pot ser col·lectiva.

És el moment de fer un pas al capdavant per a seguir avançant, d’alçar la bandera 
de la dignitat i l’alegria davant dels que solament ofereixen odi i servitud. És ara 
quan hem d’unir les nostres veus, parlar entre nosaltres de la nostra realitat i 
evitar que siguen uns altres els que definisque què és ser jove i quins són els 
nostres desitjos i problemàtiques, per a recuperar el poder sobre les nostres 
vides des de la fraternitat que ens ensenya el feminisme i amb la diversitat per 
fortalesa. A Rajoy el vam fer fora també els i les joves, però queda molt camí 
per caminar. Cap Govern protegirà el que altres persones van guanyar per a 
nosaltres i nosaltres si no estem en guàrdia, cap institució ens regalarà gens que 
no barallem, perquè la història ens ha demostrat que els drets es conquisten i es 
defensen en els carrers.

La responsabilitat és enorme, però no ens faran fer un pas enrere, doncs som 
conscients que sense la força de la joventut cap canvi real serà possible. I és que, 
com va escriure un poeta d’aquella Espanya de la qual sí ens sentim orgulloses, 
Miguel Hernández, «la juventud siempre empuja, la juventud siempre vence».
  

Endavant, companyes i companys, perquè si avancem junts,
el futur és nostre.
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