Benvolgudes i benvolguts,

Em presento per entrar a formar part al secretariat nacional del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya. Des de la meua etapa a secundària he format part de nombroses entitats juvenils
vinculades amb el meu centre educatiu i amb la meua ciutat. Ara, tinc l’oportunitat d’aportar el
meu bagatge al servei de l’associacionisme juvenil del país.
Crec fermament que els joves transformem tots els àmbits de la nostra vida quotidiana, però
que molts cops el poder adult no ens reconeix i fins i tot ens denigra. Per aquest motiu penso
que, en primer lloc, cal reivindicar tots els espais on el jovent intervenim políticament. No hem
de demostrar que som capaços, sinó que cal que ens erigim com a protagonistes dels col·lectius
on formem part.
En segon lloc, és molt important destacar els col·lectius juvenils de base. És des del món local,
des dels barris i pobles, on podem construir un contrapoder juvenil per plantejar les crisis que
estem sotmesos com a joves. Per això, considero que són les plataformes juvenils de base les
que han de tenir un rol molt més proactiu en el teixit juvenil del país. En aquest sentit, és
necessari que els consells locals de joventut, entesos com espais transversal on les entitats
juvenils de base participem col·lectivament, generin sinergies vers el CNJC.
Nogensmenys, és evident que la situació al territori dels consells locals de joventut és crítica,
també la del Consell Local de Joventut de Lleida. La majoria dels consells locals de joventut es
troben desemparats i en procés d’estancament. Precisament perquè cal reforçar aquests espais,
es fa més que palesa la necessitat de tornar a connectar el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya amb els col·lectius de joves que són la primera línia de trinxera en copsar les
necessitats del jovent del nostre poble. Cal que tornem a interpel·lar els agents de cada municipi
que ens permetin avançar com a CNJC en la construcció d’aquest contrapoder juvenil i tornar a
ser presents en uns espais on potser ara se’ns desconeix.
Amb la voluntat de treballar en equip amb la resta de joves que conformen el CNJC, presento la
meua candidatura. Per tot això, demano el vostre vot afirmatiu per tal que pugui incorporar-me
a l’equip del secretariat nacional del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Salut,
Oriol Olmo i Jardí
Consell Local de Joventut de Lleida

Em dic Oriol Olmo, tinc 21 anys i sóc de Lleida. Estic graduat en Ciències Polítiques i de
l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra.
El meua trajectòria per l’associacionisme juvenil comença molt aviat, quan sóc un infant. Als 8
anys inicio la meua etapa a l’escoltisme com a infant a l’Agrupament Escolta i Guia Lo Manaix,
l’agrupament escolta i guia de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya a la ciutat de Lleida. El
setembre de 2019 finalitzo la meua etapa com a infant al cau i passo a ser cap de diverses
branques. Al setembre del 2021 sóc escollit secretari de l’agrupament, càrrec que conservo
actualment.
Pel que fa a l’etapa acadèmica, inicio la militància estudiantil participant del procés de creació
de l’Assemblea d’Estudiants de l’Institut Màrius Torres de Lleida, l’octubre del 2017. Quan
començo el grau de Ciències Polítiques i de l’Administració a la UPF milito durant un curs al
sindicat Alternativa UPF. Un any més tard, amb la reorganització del moviment estudiantil al
campus, milito a l’Assemblea Ciutadella. A l’assemblea del meu campus, esdevinc membre de la
comissió de coordinació durant 2 cursos.
Pel que fa a la participació en espais polítics, sóc militant del Jovent Republicà i d’Esquerra
Republicana. Inicio la militància a les JERC al setembre del 2016, quan curso primer de
batxillerat. Assumeixo posteriorment el càrrec de secretari local de comunicació i de portaveu
local, en els anys 2018 i 2020. A més, també esdevinc consell nacional fins a l’actualitat, càrrec
que encara mantinc. Respecte Esquerra Republicana, en soc militant des d’aquest any.
Pel que fa a altres espais juvenils, formo part del Casal Popular de Joves de Lleida des del gener
del 2020, on el projecte es troba en un procés de reformulació. Actualment encara hi formo part,
però de forma inactiva. També formo part des de les Festes de la Tardor de Lleida del 2019 a la
Sirollada, una plataforma d’entitats juvenils lleidatanes que organitzen una alternativa popular
a les festes majors de la ciutat. Pel que fa a altres col·lectius, formo part de l’assemblea veïnal
del meu barri des del 2019. I també, a mitjans del 2020, sóc voluntari i ajudo a la creació del
nucli de Lleida de Plataforma per la Llengua.
Per últim, a mitjans del 2021, una sèrie de col·lectius juvenils de Lleida ens organitzem per
reactivar el Consell Local de la Joventut de Lleida. Entitats polítiques, caus i esplais, associacions
culturals i grups formals són els que impulsem la creació d’un espai de coordinació entre
l’associacionisme juvenil de la ciutat de Lleida. És, pel CLJL, que presento la meua candidatura al
secretariat nacional del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

Oriol Olmo i Jardí
Consell Local de Joventut de Lleida
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