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L’ASSOCIACIONISME JUVENIL CATALÀ REBUTGEM EL FEIXISME I EL RACISME
Comitè Executiu – Barcelona, 15 de novembre de 2014
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya rebutja el fet que un espai educatiu juvenil com la
casa de colònies de La Censada (Santa Margarida de Montbui, Anoia) s’utilitzi per acollir una
trobada organitzada per les joventuts de Plataforma per Catalunya.
A la trobada hi assistiran, tal i com ha anunciat PxC, el secretari general de PxC, Robert Hernando;
el regidor de PxC a l'Hospitalet i antic cap rapat Daniel Ordóñez; l'exadvocat del llibreter neonazi
Pedro Varela i actual cabdill de la Plataforma por la Libertad (PxL), José María Ruiz Puerta, i el
dirigent carlista reaccionari Javier Barraycoa, que també va fer una xerrada a petició de la neonazi
Democracia Nacional.
Les instal·lacions juvenils són espais educatius que han de servir perquè els infants i joves es
formin en competències i valors i no per difondre idees que atempten contra principis fonamentals
per la nostra societat com el respecte o la democràcia i els Drets Humans. Segons la pròpia
definició de la Generalitat de Catalunya, una casa de colònies és una “instal·lació destinada
principalment a donar allotjament a grups d’infants o de joves que participen en activitats
educatives en el temps lliure, culturals i de lleure”.
Educar significa desenvolupar l’esperit crític entre els infants i joves i en cap cas generar contextos
basats en la manipulació o l’adoctrinament.
Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, tot considerant que la casa de colònies la
Censada es tracta d’un equipament que forma part de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions
Juvenils, demanem que els poders públics prenguin en consideració els fets i actuïn en
conseqüència.
A més a més, des del moviment associatiu juvenil de Catalunya afirmem que no farem ús
d’aquelles instal·lacions que acullin activitats que pretenen fomentar la xenofòbia i el racisme.
Per això, acordem:



Mantenir el suport a la demanda d'UCFR de cancel·lar aquesta activitat.
Exigir a les administracions públiques que no permetin trobades d'apologia del feixisme i el
racisme en espais de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils (XCIJ).

Feixisme, ni a l'Anoia ni enlloc!
Resolució presentada per Alternativa Jove, Joves d’Esquerra Verda, Acció Escolta de Catalunya, Escoltes
Catalans, Esplais Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.
Pàg. 1 de 1

