
Gerard Figueras, jove po-
lític vilanoví que va ser es-
collit recentment diputat al 
Parlament de Catalunya per 
CiU, ha estat reelegit com 
a president de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya 
(JNC). El 86% dels delegats li 
van donar el seu suport en el 
XVI Congrés de la JNC, sota 
el títol Un país millor per a una 
generació més lliure, que es va 
celebrar aquest cap de setma-
na a Seva (Osona). 

El president de la JNC va 
explicar que el nostre pro-

jecte polític té tres priori-
tats: les polítiques de jo-
ventut, el municipalisme 
i l’avenç determinat cap 
a la llibertat nacional de 

Catalunya.
Felip Puig, secretari gene-

ral adjunt de CiU, va mani-
festar, per la seva banda, que 
ara, com als anys vuitanta, 

els joves patriotes del país 
han rebut l’encàrrec d’ai-
xecar Catalunya i fer-la 
sortir de la crisi en quèes 
troba, amb humilitat i 

ambició.  Gerard Figueres va 
néixer a la capital del Garraf  
el 2 d’agost del 1982 i és lli-
cenciat en Ciències Políti-
ques i de l’Administració per 

la Universitat Pompeu Fabra. 
Des del 2007 és regidor de 
CiU al Consistori local i por-
taveu del seu partit al Consell 
Comarcal del Garraf.

El president de la JNC, 
referint-se a les polítiques 
de joventut, va afirmar da-
vant dels delegats presents 
al Congrés que el traspàs 
íntegre i sense condici-
ons de les beques desti-
nades als joves ha de ser 
la nova mili d’aquesta 
època. La JNC s’ha fixat 
com a nou repte a mig 
termini, assolir tant la 
competència exclusiva 
en matèria de beques 
com de recursos, per tal 
de dissenyar, gestionar i 
dotar d’una política d’aju-
des i suport als joves estu-
diants de Catalunya.

Pel que fa al municipa-
lisme, el líder de la JNC es 
va posar com a objectiu du-

plicar la presència munici-
pal a l’organització, a través 
de les alcaldies, els regidors 
i els consellers municipals 
i de districte. Figueras va 
dir que la JNC és l’orga-
nització política juvenil 
amb més regidors i des-
prés de l’onada del 28 de 
novembre hem de ser 
també decisius en el vot 
municipalista dels joves 
el pròxim 22 de maig.

Un total de 500 delegats 
van contribuir amb un mi-
ler d’esmenes a dissenyar el 
full de ruta del projecte que 
la JNC vol oferir als joves 
catalans. La proposta es va 
basar en quatre ponències, 
que es van treballar durant 
el cap de setmana.
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