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Amb tot això, ara ja tant sols ens queda posar-nos 
en marxa! Molts ànims i molt bona feina! 

 
Ens veiem pels carrers! 

   

Ni el treball ni l’educació estan en liquidació. Ocupa els teus drets. 

Material del VeureMaterial del VeureMaterial del VeureMaterial del Veure 
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1 - INTRODUCCIÓ 
 

Aquest curs comencem la nova campanya “Ni el treball 
ni l’educació estan en liquidació. Ocupa els teus drets”, 
que treballarem durant el curs actual i el següent.  

La Campanya és una eina que tenim al moviment per ser 
capaços de connectar amb altres joves dels nostres am-
bients, ja sigui a l’institut, a la universitat, a la feina o als 
barris. Durant aquests 2 cursos, especialment, tindrem 
una campanya que ens permetrà fer-nos partícips del mo-
ment de canvi i transformació que estem vivint. A nivell 
social no paren de retallar drets, mentre a nivell econò-
mic la crisi sembla que no s’atura. Hem de ser capaços de 
donar una resposta a aquesta situació, fent prevaldre els 
valors de la Classe Obrera i de Jesús. 
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Personalmente, quise ir más allá, así que junté a 3 personas y nos fui-
mos a la Universidad Autónoma de Barcelona y nos empapamos de 
información y de recursos para poder crear un sindicato en nuestra uni-
versidad ya que es una vergüenza que no haya ninguno. Yo soy la res-
ponsable de difusión, pero es tal la decepción del movimiento de 25N 
que el tema sindical se ha quedado un poco parado, esperemos poder 
remontarlo en febrero. 
 
Para acabar, querría decir que me siento muy orgullosa de 25N, de 
todos aquellos que hicieron que ese día tuviera un nombre. 25N es 
más que una reivindicación de nuestros derechos, 25N es una demos-
tración de lo que somos capaces. 25N no ha acabado. 

Doncs no!  Vivim una campanya molt viva, que ens permet anar actualitzant 
dia a dia. Durant tot el transcurs del Veure, anirem publicant més testimonis, 
accions que es vagin fent, etc... No dubteu en compartir tot allò que cregueu 
interessant, ja siguin retalls de premsa, videos trobats al Youtube o el que cre-
gueu interessant. 
 
La Campanya és una eina col·lectiva, aprofitem-la!! 

AIXÒ ÉS TOT? 
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6– TESTIMONI 

Reflexión 25N. 
 
Buenas soy Paula  Camacho una estudiante de 3ro de grado de terapia 
ocupacional de la Escuela Universitaria Cruz Roja y esta es mi reflexión 
acerca de la reivindicación  por nuestros derechos estudiantiles. 
Defender nuestros derechos. Esto es lo único que hicimos. 25N repre-
senta un día importante para todos los estudiantes de Terapia Ocupa-
cional de Terrassa. 
 
Tras varios encuentros de manifiestos y leyes que corrían a nuestro 
favor, decidimos luchar por ellos. Fue un fracaso total. 
 
Cuando una voz es más fuerte que 300 juntas, no hay nada que hacer.  
 
Empezamos las reivindicaciones con manifestaciones silenciosas y 
ruidosas, decoramos la universidad con lemas rítmicos para recordar 
cuales eran nuestras demandas: re-evaluaciones, igualdad de dere-
chos con enfermería y por supuesto también salió el tema económico 
ya que nuestra universidad se paga como privada cuando es concerta-
da. ¿Cruz Roja es una organización sin afán de lucro? Demostramos 
que es una empresa como cualquier otra que se mueve por el dinero, 
que es capaz de dejar a una persona a medio camino sin ni siquiera 
mirar atrás. 
 
Fueron días intensos, llenos de indignidad y rabia, pero sobretodo de 
impotencia; muchos de nosotros sabíamos que sólo estábamos hacién-
donos escuchar, pero esto, a veces, no es suficiente.  
 
El claustro de profesores decidió que debíamos entregar un informe 
con nuestros mínimos y nuestros máximos. Así se hizo. Lo único que 
conseguimos fue que en 2 asignaturas de 3ro de grado de T.O, la eva-
luación fuera sumatoria. ¿Orgullosa de ello? Para nada. Evaluaciones 
continuas era lo que debía haber sido desde un principio, pero no ten-
íamos ni continua, ni sumatoria ni recuperaciones. Para mí hubiera sido 
un logro las recuperaciones ya que no teníamos una evaluación conti-
nuada; pero nos ofrecieron una evaluación sumatoria con sus respecti-
vos mínimos para aprobar, lo que desvalora por completo la técnica. 
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2 - RECULL de la SENSIBILITZACIÓ 
 
 
Justificació 
 
Durant la primera etapa del a nova campanya, es duu a terme tot un procés de 
sensibilització. 
Aquest procés és molt important, ja que ens ajuda a poder-nos conscienciar de 
quina és la realitat dels i les joves de la classe obrera, adonar-nos de quines són 
les precarietats, dificultats, opressions que viuen i poder idear una campanya 
que ens ajudi a apropar-nos a ells i elles per oferir-los una alternativa per a 
transformar aquesta realitat. 
 
Què es va fer? 
 
Durant el procés de sensibilització, que s’ha dut a terme entre els mesos de se-
tembre i desembre de 2011 s’han fet diverses accions, la majoria encarades a 
recollir enquestes. S’han fet un total de 275 enquestes entre les diverses activi-
tats de les federacions. A continuació presentem un gràfic amb els resultats i les 
conclusions que se n’obtenen. Els resultats responen a la pregunta: “Que et pre-
ocupa en la teva vida o milloraries del teu barri/poble?”* 
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*S’ha de tenir en compte que a l’hora de presentar els resultats hem aglutinat 
les respostes de diverses enquestes de diverses federacions, llavors s’ha inten-
tat fer un treball per agrupar els resultats mantenint la màxima fidelitat posible 
a les enquestes originals. 
 
• Es veu una important preocupació per la crisi que estem vivint. Malgrat 

això, molta gent no és capaç de focalitzar aquesta preocupació en coses 
concretes. 

• L’educació i la sanitat són altres temes que preocupen. Molts joves es 
troben en edat d’estudiar, però també hi ha un nombre creixent cada cop 
més de joves no tant joves (25-30 anys) que segueixen estudiant o for-
mant-se degut a la dificultat de trobar feina, i com a conseqüència, se-
gueixen patint les dificultats que hi ha en el món estudiantil. 

• Molta de la gent enquestada feia referència a la pèrdua de drets, sigui en 
l’espai que sigui (treball, crisi, educació, sanitat...) i en la dificultat de 
saber com poder orientar o focalitzar el seu descontent. Per altra banda, 
s’apreciava un cert desconeixement sobre quins eren aquests drets (ens 
queixem que ens retallen, sabem que tenim menys que abans, però no 
som massa conscients de que ens estan retallant o que és concretament 
això que ja no tenim.) 

• S’ha vist que la preocupació per l’oci segueix existint, sobretot als llocs 
on s’ha treballat força la campanya anterior. Això demostra que la cam-
panya és una bona eina per crear consciència als ambients, i que, allà on 
la JOC s’ha fet present, es nota en la gent. 

 
S’ha valorat positivament la feina feta, i de 
cara a pròximes ocasions, i s’aconseguís un 
volum més elevat d’enquestes, fins i tot es 
podria fer algun tipus d’estudi o es podrien 
presentar. Des de la Comissió Nacional de 
Campanya us animem a que si dueu a terme 
accions que poden tenir un impacte en el 
vostre territori, les pugueu difondre! Fa poc 
la federació de la Zona Sud—El Pla va pre-
sentar la recollida de firmes que van fer a l’Ajuntament de l’Hospitalet i va ser 
tot un èxit. Podeu preguntar als militants d’aquella federació com va anar i gus-
tosament us ho explicaran! 
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5.3 Fitxa de l’acció en l’ambient. 

 
Companys i 
Companyes: 
 
 
(Noms) 

Data: 
 

Ambient: 

Què faré? 
Com ho faré? 

Acció 

Data: 

Què he fet? 
Com ho he fet? 
A qui he implicat? 
Quins reptes em sorgeixen? 

Revisió de l’Acció 
I seguiment 

Nova acció: 

(Foto) 

On he vist la presència de Jesús durant el procés d’Acció? 

FITXA D’ACCIÓ EN L’AMBIENTFITXA D’ACCIÓ EN L’AMBIENTFITXA D’ACCIÓ EN L’AMBIENTFITXA D’ACCIÓ EN L’AMBIENT    
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5.2 Proposta de difusió a les federacions 
 
Des de la Comissió Nacional de Campanya sortia la proposta de que cada fede-
ració pogués pensar com faria la difusió de la nova campanya. 
 
Per això estaria bé que a nivell federal es marqués quines activitats es volen dur 
a terme i quan es vol fer això. 
 
També és important que pensem quin material necessitarem, sobretot a nivell 
de cartells i díptics informatius, per poder-vos-ho donar a les federacions. 
 
Si ho planifiquem amb temps, també facilitarà la difusió a la resta de les federa-
cions, i es podrà potenciar la participació conjunta o bé donar-ho com a idea per 
si algú altre vol fer alguna cosa semblant. 
 

 
Podem fer servir la graella per anar-ho anotant i compartir-ho posteriorment. 

Activitat Lloc Data Participants Material Altres 
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3– PRESENTACIÓ de la CAMPANYA 
 
Amb tot el que vam recollir del recull de la sensibilització, vam constatar el 
següent: 
• Els joves són conscients de la crisi que vivim, veuen que s’hi ha de fer 

alguna cosa però costa concretar l’acció i també costa la continuïtat d’-
aquesta. 

• Hi ha un interès en poder participar d’aquests canvis i reivindicacions, 
però al mateix temps existeix una visió de que poc s’hi pot fer. 

• Veiem que la JOC, a través de la campanya, pot ajudar a fer un treball 
en tota aquesta realitat, fent-se llevat dins la massa, organitzant als i les 
joves de la classe obrera perquè aquests puguin fer-se protagonistes de 
les seves vides. 

 
Per això, s’ha vist que la pròxima campanya de la JOC podia fer incidència en 
tot el tema dels drets que tenim com a joves, ja sigui en la nostra etapa estudi-
antil o ja entrats en el món laboral, i en com el moment social, econòmic i polí-
tic que estem passant està causant una sensible degradació d’aquests. 
 
El lema de la nova Campanya 11-13 és: 

 
 
 

Ni el treball ni l’educació estan 
en liquidació.  

Ocupa els teus drets! 
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Com treballarem la campanya? 
 
Per assolir el treball d’aquesta nova campanya, ens hem una dinàmica de treball 
concreta. Veiem que hi ha com 2 àmbits en els que es pot centrar el treball: 
 
- Àmbit de la formació sobre els drets. 
 
Tenim una campanya que vol incidir sobre els drets que tenim com a estudiants 
i com a treballadors, per poder fer tot un treball de difusió, d’acompanyar reali-
tats en els nostres ambients, amb els nostres amics, companys d’estudis de fei-
na,... Tot això, requerirà, en major o menor mesura, que ens puguem formar en 
això. Per això, una part d’aquest veure hauria d’anar encaminat a poder treba-
llar quines són les realitats laborals que hi ha actualment, que és un conveni, 
quins hi ha a les nostres feines, que és un comitè d’empresa, qui en forma part, 
etc... 
 
Totes aquestes i moltes altres preguntes ens les podem fer, i als grups de revisió 
de vida treballar les pautes que oferim en el material i buscar-nos-en d’altres 
que ens puguin ajudar a anar aprofundint en tot això. 
 
- Àmbit extern: percebre la realitat que ens envolta. 
 
Tota campanya de la JOC ha d’anar enfocada a poder arribar a aquells que en-
cara no estan a la JOC. Per això és molt important que sapiguem fer-nos pre-
sents allà on hi ha joves que els hi podria ajudar participar de tot aquest treball. 
És molt important treballar amb ells la campanya, que siguin ells els que parti-
cipin d’una forma directa. 
 
En l’etapa del Veure és molt important que sapiguem fer una lectura de com 
viuen aquests joves, d’una forma àmplia i extensa, que ens permeti i els permeti 
tenir una bona base d’on poder partir les nostres accions. Ens serà també de 
molta utilitat veure quines són les causes que ens han portat a aquestes situaci-
ons i quines en són o en poden ser les seves conseqüències.  
 
Per què és important fer això?  
 
A l’hora de dur a terme el treball de la Campanya, cal que els i les militants i 
nois i noies d’iniciació tinguem clar que és el que volem aconseguir, que ho 
haguem parlat prèviament, que ens haguem marcat uns objectius, per poder 
avaluar desprès els resultats obtinguts, i adonar-nos d’on hem aconseguit incidir 
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Com animem a més joves?... (el procés no és 
tancat, pel camí es poden animar més joves... estiguem alerta!) 
Pots apuntar a qui més pots convidar a les accions que féu... 

 

Apuntem les descobertes que hem fet en 

aquest procés... 

• Què hem descobert en relació a l’estat dels drets dels i les joves? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quin paper hi tenim els/les joves en tot això? Hi participem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Com vivim aquesta situació? Estem a favor o en contra d’alguna 
cosa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Què creiem que podríem fer respecte a tot això que hem descobert? 
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Amb aquests joves amb qui convisc, treballo, estudio... Què puc fer per desco-
brir plegats quins són els nostres drets i deures com a treballadors/
estudiants? 
Quines són les precarietats que patim en el lloc on hem decidit fer l’acció? Les 
coneixem? Què podem fer per  adonar-nos d’aquestes precarietats i adonar 
a d’altres? Què podem fer per que més joves s’animin a participar? 
 

A on i amb qui?... (escric els noms, com són, què els preo-
cupa...) 

 

Què farem per descobrir tot això?... 
(descoberta pel barri, gimcana, enquestes, video-fòrum, fent un cafè amb els/
les companys/es...) 

 

 

 

 
 

 

Quan ho farem? (pot ser una acció col·lectiva, amb la fede-
ració, o una acció personal, amb el meu equip d’acció, per després posar-ho 
en comú amb la resta de la federació...) 
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i a on hem de seguir treballant.  
 
És per aquest motiu que es valora molt important aquesta doble vessant en el 
moment del Veure. 
 
Si sorgeix qualsevol dubte sobre aquesta dinàmica, consulteu al vostre Respon-
sable Federal de Campanya! 
 
Quan ho hem de fer? 
 
Seria important que pel Carnestoltes (18 de febrer) s’hagi pogut presentar la 
campanya a les federacions. A partir de llavors, tindrem fins a la Festa de la 
Campanya (12 de maig) per poder treballar el veure a les federacions, ja que 
llavors, serà el moment de poder presentar quines són les accions que hem anat 
fent a les federacions. Tot i això, fins a final de curs encara ens quedaran algu-
nes setmanes per acabar de treballar el veure a les federacions i poder fer un 
bon recull. 
 
Però, com puc explicar que és una Campanya? 

La Campanya per nosaltres és un mitjà: 
Un mitjà educatiu al servei dels i les joves del món obrer, per tal 

que es converteixin en els/les responsables de la seva vida i situa-
ció concreta.  

Un mitjà evangelitzador perquè descobrim i fem que altres joves 
descobreixin, una altra forma de viure, de situar-se davant la vida, 
al servei dels altres, posant-nos en marxa, a través de l’acció i del 
canvi personal, treballant en la construcció del Regne. 

Un mitjà transformador perquè ens canvia personalment i ens 
ajuda a canviar les injustícies i precarietats que envolten als i les 
joves treballadors/es.  

I un mitjà d’acció col·lectiva perquè busquem respostes 
col·lectives davant les situacions comunes que vivim i patim tots 
els i les joves de la Classe Obrera, perquè es proposa per igual a 
totes les federacions per a ser realitzada i portada a terme conjun-
tament i perquè volem implicar-hi i donar paraula a tots els i les 
joves del moviment, joves connectats, amics/gues, companys i 
companyes... 
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4– FINALITAT, OBJECTIUS I MITJANS 

 
4.1 Objectius del Veure (Carnestoltes ‘12 fins a Festa de Campanya ‘12) 
 

(*) Quadern de Vida: és el mitjà que utilitzem per anotar els fets que 
observem en el dia a dia, descobrint-hi la petjada de Déu, i ens compro-
metem a actuar en el que hem observat. 

La finalitat de la campanya “Ni el treball ni l’educació estan en 
liquidació. Ocupa els teus drets!” és  iniciar processos d’acció 
transformadora al barri/poble per tal que esdevingui un espai de 
relació entre els joves de la classe obrera. 

• Adonar-nos que la persona està per sobre del diner 
• Potenciar a través de la formació el creixement de les persones 
• Ser capaços de fer una lectura de la situació que tenen els joves a nivell 

de drets avui en dia. 
• Extreure les causes i conseqüències de les vivències dels i les joves. 

Proposta de mitjans 
� Revisió de Vida programada 
� Quadern de Vida (*) 
� Festa de Campanya 
� Taller de Setmana Santa “L’acció, per la transformació personal, 

de l’ambient i del món, i no morir en l’intent” 
� Enquestes 
� Fitxa de l’acció en l’ambient, i equip d’acció (el grup de perso-

nes amb qui fas acció al teu ambient: feina/estudis, barri...) 
� 1r de maig i 8 de març 
� Cinefòrums, Taules rodones, ... 
� Proposta de difusió de les federacions 
� Díptic informatiu sobre la Campanya 
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4.2 Objectius del jutjar. (Setembre ‘12 fins a Carnestoltes ‘13) 
 

 
4.3 Objectius de l’actuar. (Carnestoltes ‘13 fins a la Festa de l’Acció ‘13) 
 

 

5– MITJANS DEL VEURE. 
 
5.1 Procés d’acció 
 
Per arrencar el procés d’acció cal-
drà que pensem el següent: 

Dels llocs on estic (al barri, els 
estudis, la feina...): En quin lloc 
faré l’acció? Al barri (amb joves 
del barri amb qui em relaciono), a 
la feina (amb els/les meus/ves 
companys/es), a la classe (on estudio, amb els/les companys/es)... 

• Conscienciar-nos de la pèrdua de sentit col·lectiu que estem vivint i 
com això es pot combatre amb la campanya. 

• Passar de viure en el món obrer a sentir la classe treballadora. 
• Ajudar-nos a veure que tots i totes som fills i filles de Déu, i que per 

tant, tenim els mateixos drets. 
• Treballar quins valors cristians tenim i com aquests es contraposen a 

molts altres que es volen imposar avui. 
• Adonar-nos de la relació que té aquesta campanya amb el PdC i com el 

treball fet pot ajudar-nos a avançar en aquest camí. 

• Ser capaços d’arribar als més desafavorits. 
• Ser capaços de concretar accions al acabar la Campanya. 
• Potenciar que la feina que es fa amb la Campanya, al ser una campanya 

que toca l'essència del moviment, ens ajudi també a renovar-nos a nos-
altres mateixos. 


