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Benvolgut, benvolguda, 
 
Des del gener del 2011 he tingut l’honor i el privilegi de formar part del Govern de Catalunya. 
Ho he fet al capdavant de la Direcció General de Joventut (DGJ), des d’on he treballat 
activament al servei del país i de la seva gent jove, d’acord amb les meves conviccions i 
d’acord, també, amb la responsabilitat que vaig assumir i amb la confiança que se’m va fer.  
 
Ara, amb l’inici de la XI legislatura, ha arribat l’hora de donar pas al nou equip que haurà de 
dirigir les polítiques de joventut de la Generalitat durant el futur més immediat. Serà un 
període de temps curt, però intens. I serà, sense cap mena de dubte, un període de gran 
transcendència per al nostre futur col·lectiu. 
 
Amb aquest escrit vull acomiadar-me de tots i totes vosaltres: de les entitats amb qui he 
tingut l’oportunitat de treballar durant el meu mandat i, sobretot, de les persones amb qui he 
tingut el plaer de tractar durant aquests poc més de cinc anys. Per una persona com jo, que 
provinc del moviment associatiu juvenil, serà difícil trobar una experiència tan enriquidora i 
tan satisfactòria com la que he viscut durant tot aquest temps.  
 
Sempre he cregut i defensat que les polítiques de joventut s’han de fer comptant amb el 
suport i la complicitat del moviment associatiu juvenil. I és possible que m’hagis sentit a dir –
perquè ho he repetit moltes vegades durant aquests anys– que, si anem per separat, no 
sumem. Però que si aconseguim anar tots junts, podem arribar molt i molt lluny. Durant tot el 
meu mandat he procurat ser conseqüent amb aquest plantejament i confio –perquè jutjar-ho 
no em correspon a mi– haver-me’n sortit.   
 
Dit tot això, et vull expressar el meu agraïment pel clima de bona entesa i de col·laboració 
que hem mantingut durant aquests anys. I també vull encoratjar-vos, a tots els qui heu estat 
col·laborant activament amb la DGJ, a mantenir el vostre compromís i la vostra predisposició 
a la suma i al treball compartit. Perquè, avui més que mai, les polítiques de joventut són –i 
han de ser!– cosa de tots: del conjunt d’administracions catalanes, del moviment associatiu 
juvenil i dels i les joves del nostre país. I m’atreviria a afegir, també, que avui més que mai el 
futur del nostre país exigeix un ferm compromís de tots i totes nosaltres. 
 
Content d’haver-te trobat i confiant de retrobar-te aviat, et faig arribar els meus millors 
desitjos i una salutació ben cordial. 
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