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21 cosas que la España de hoy debe a sus jóvenes y sus políticos no le están dando bien.
 
1. Un futur prometedor a Espanya i la UE.

2. Una educació accessible i sense propaganda que realment els permeti ser millors.

3. Entorns laborals dignes i amb projecció de desenvolupament professional.

4. Un gaudi ple de l’Estat de Benestar.

5. Contextos socials, culturals i acadèmics que afavoreixin la seva creació i innovació.

6. Una ciutat convivial i oberta.

7. Un mitjà digital humà i accessible que preservi la privadesa i la dignitat de tot ciutadà.

8. Una interacció fecunda i afectuosa amb altres generacions.

9. Una Naturalesa integra, propera i quotidiana.

10. L’exigència i la possibilitat reals d’assumir veritable responsabilitat social.

11. Una memòria històrica lúcida i veraç i l’esperança d’un món amb menys fronteres.

12. Una comunitat política amb la qual comprometre’s i en la qual poder arrelar humanament con 
ciutadà.

13. Una cultura de la recerca i innovació capdavantera i entre les 10 millors del món.

14. La il·lusió de pertànyer a una gran nació, diversa i solidària.

15. Una societat que valori i protegeixi els seus diversos estils de vinculacions familiars i d’amistat.

16. Una visió serena i realista dels grans assoliments de l’Espanya democràtica i la il·lusió per parti-
cipar en el projecte de construcció europea.

17. Una alimentació veritablement sana i accessible i un entorn vital saludable.

18. Una herència cultural que els animi permanentment a la autosuperación – no sempre a la com-
petitivitat – i al pensament crític.

19. Una atenció respectuosa i també exigent per part de les generacions precedents.

20. Una praxi política neta i atractiva que sotmeti clarament l’interès privat o de partit al ben comú i 
respecti – humana però també políticament – a l’adversari.

21. Una Espanya sense guerres civils ni ajustos de comptes pendents.Una España sin guerras civiles 
ni ajustes de cuentas pendientes. 

MANIFEST PER LA JOVENTUT


