
 

 

ZW núm. 47 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 
http://www.jeneveuxplus.net/ 
 
“Je ne veux plus”: Prou, No vull més o Ja no vull… amb aquesta expressió 
s’engegava a la xarxa una campanya cívica, política i no partidària, dirigida 
bàsicament als joves, que volia donar l’oportunitat als ciutadans de poder fer sentir 
la seva veu. Encaminada a motivar i impulsar la participació en les properes 
eleccions franceses, el site ha plantejat diferents etapes i possibilitats de 
participació, a partir de les qüestions que realment importen als ciutadans i sobre 
les quals volen respostes. Els joves no només són el futur, també són el present i 
actuen en conseqüència. “No vull… atur”, “No vull… que es tracti els immigrants 
com a animals”, etc., etc. són alguns dels “Je ne veux plus” a títol individual o 
col·lectiu que es poden llegir a la pàgina i que van escalant llocs en el rànking 
segons les votacions dels internautes. 
La campanya s’estructura en 4 etapes diferents: l’etapa 1. “Je ne veux plus”, on es 
rebutja el que és inaccepatble i es fa una mena d’inventari de tot allò que es 
considera indigne en el país (en aquest cas França), a través d’imatges, textos, 
vídeos… Des de la pàgina, s’ofereix tot un seguit de recursos (stickers o 
enganxines, faixetes per a llibres, etc.) que es poden demanar de manera gratuïta 
per donar major visibilitat a les iniciatives i manifestacions. Es passa a l’acció i 
implicació en els debats amb propostes concretes proactives en l’etapa 2. “Je veux” 
i l’etapa 3. “J’exige”, amb un Manifest d’adhesió online. I l’etapa 4. “J’en parle” 
estimula la participació amb la màxima visibilitat i ressò, utilitzant els suports de la 
campanya i proposant accions diverses. 
 
Una iniciativa interessant i atractiva impulsada per la xarxa associativa d’estudiants 
Animafac. Treballen activament en aquesta campanya sota l’eslogan global 2007 
Pas Sans Nous (No sense nosaltres), en clara referència al paper clau dels joves en 
les properes eleccions franceses. 
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