Les joventuts dels partits reben 250.000
euros en subvencions de la conselleria de
Benestar Social
Les joventuts dels partits polítics catalans han rebut el 2014
pràcticament les mateixes subvencions del Departament de
Benestar que l'any 2011. Aquest any han rebut gairebé 250.000
euros per ajudes a la promoció d'activitats juvenils. No han patit,
doncs, les retallades que sí segueixen patint entitats socials o la
cooperació al desenvolupament. També reben ajudes públiques de
Benestar les branques juvenils de les patronals i dels sindicats.
Sergi Picazo i Roger Palà

Les joventuts dels partits polítics catalans han rebut el 2014 pràcticament les mateixes subvencions
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que l’any 2011. L’any
passat van percebre gairebé 250.000 euros per ajudes a la promoció d’activitats juvenils. No
han patit, doncs, les retallades que sí segueixen patint entitats socials o la cooperació al
desenvolupament. El Departament de Benestar Social i Família, conselleria a la qual pertany la
Direcció General de Joventut, subvenciona cada any amb milers d’euros les branques juvenils dels
partits polítics, sindicats i patronals. Les joventuts de Convergència, que són les que més diners
reben, s’emporten aquest any 61.000 euros d’aquestes ajudes públiques: el 2011, després de les
primeres retallades, rebien 62.461 euros. Així, doncs, els joves convergents han patit només 1.461
euros de retallada, és a dir, un 2,3% menys que fa quatre anys.
Les joventuts de CiU, sumant la JNC de Convergència i la Unió de Joves d’UDC, reben el
doble de subvencions que la resta de branques juvenils dels partits. Aquest 2014 s’emporten
89.000 euros —61.000 per als convergents i 28.000 per als democratacristians— del Departament
dirigit per la consellera Neus Munté. Teòricament, la repartició de subvencions de Benestar Social
entre les joventuts dels partits es fa d’acord amb la representació al Parlament, però no hi ha,
tampoc en l’època del Govern tripartit, un automatisme exacte. Les segones joventuts amb més
subvenció són les Joventuts Socialistes de Catalunya, amb 45.000 euros, mentre que les JERC
es queden amb 40.000 euros si sumem la subvenció directa que reben com a entitat i la que rep
l’Acampada Jove. Tanmateix, ERC percep menys diners tot i que té un diputat més que el PSC —però
cal tenir en compte que també va obtenir menys quantitat de vots. Les Joventuts d’Esquerra
Verda, d’ICV, reben 33.000 euros, i les del Partit dels Comunistes, que pertany a EUiA, reben
11.000 euros. Per tant, les joventuts d’ICV i d’EUiA s’enduen 44.000 euros, i també se situen per
sobre de les JERC. Les Noves Generacions del Partit Popular són les que menys ajudes reben
de Benestar i Família, ja que s’emporten 26.500 euros. Al llistat de subvencions per a activitats
juvenils dels partits polítics no hi apareixen ni Ciutadans ni la CUP.
Les dades, que publica cada any el DOGC, mostren que les joventuts dels partits, malgrat algun any
de sotrac, segueixen rebent subvencions similars a les del 2011 o 2012. La JNC cobra avui
61.000 euros: el 2011 rebia 62.000 euros i el 2012 va arribar als 70.000 euros. La JSC rep avui
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45.000 euros; el 2011 van ser 44.531 euros i el 2012, 55.000 euros. La seva baixada està relacionada
amb el descens d’escons patit pels socialistes en les eleccions del novembre de 2012. Les JERC, que
ara estan en 40.000 euros d’ajuda, van rebre 25.500 euros el 2011 i 36.000 euros el 2012. La seva
pujada té a veure amb l’augment d’escons al Parlament de fa dos anys. Finalment, les joventuts
d’ICV, que ara voregen els 30.000 euros, van percebre el 2011 uns 25.000 euros i el 2012 36.000.
Les joventuts dels partits reben ajudes per part de la conselleria de Benestar i Família per
promoure “activitats que duen a terme les associacions juvenils” i en “suport a la tasca
associativa d’entitats rellevants en el teixit associatiu juvenil”. Dins el departament hi
ha l’Agència Catalana de la Joventut, dirigida per Jordi Boixadera i, per tant, s’entén que aquestes
subvencions pertanyen a l’àrea de Joventut malgrat que apareguin sota l’epígraf Benestar Social i
Família.

Sindicats i patronals també suquen
La majoria de subvencions del Departament de Benestar va a parar a entitats com ara Càrites, la
Creu Roja, els Minyons Escoltes, els casals d’infants, els bancs dels aliments o la Federació
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya. Però, a més, hi ha també una partida destinada a
promoure activitats juvenils i la igualtat entre la dona i l’home per a sindicats —sobretot la UGT— i
per a patronals empresarials.
L’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya percep 14.000 euros per a “suport
a la tasca associativa d’entitats rellevants en el teixit associatiu juvenil” i 5.000 euros per a
“activitats que duen a terme les associacions juvenils”. En total, 19.000 euros.
La PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, s’endú 7.000 euros per a “programes i
activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes” i 5.000 euros per a
“activitats juvenils”. La Fundació Privada Pimec també en rep: 4.000 euros per a “activitat de foment
de participació ciutadana”. En total, doncs, 16.000 euros.
També reben subvencions entorn dels 5.000 euros la Fundació Cecot Persona i Treball i Foment del
Treball Nacional.
Entre els sindicats destaquen les subvencions que rep la UGT. Aquesta organització s’endú
78.637 euros per potenciar l’acció i promoció socials, els drets de ciutadania i la millora de la
qualitat de vida i 25.000 euros per promoure la igualtat de dones i homes. Avalot, de la UGT, rep
51.500 euros. Així, doncs, per tot el sindicat li pertoquen unes ajudes de més de 150.000 euros
provinents de la conselleria de Benestar.
En canvi, el sindicat CCOO percep 55.957 euros pel Pla d’acció de l’Àrea de Cohesió Social de
CCOO de Catalunya i, després, una segona subvenció, de 5.040, per promoure la igualtat de gènere.
En total, doncs, uns 60.000 euros.
També reben ajudes la Unió de Pagesos de Catalunya —gairebé 30.000 euros— i la USOC —uns
10.000 euros.

Subvencions als ‘pro vida’
La Generalitat dóna també subvencions a la Fundació pro Vida de Catalunya, que reivindiquen
majors restriccions al dret a l’avortament de les dones. Els antiavortistes reben dues subvencions
importants: 16.000 euros en concepte de “prestació de serveis directes o indirectes a famílies en
situació de vulnerabilitat, preferentment amb infants a càrrec”, i 9.606 euros per fer “programes i
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actuacions de serveis socials” de la DGAIA, la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència. En total, Benestar i Família paga més de 25.000 euros l’any a l’entitat catalana que
recapta diners per, segons ells, “ajudar dones embarassades” per tal que no avortin.
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