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L’anterior govern de la Generalitat de Catalunya inicià el procés de creació d’un Consell
d’Estudiants català per tal de fomentar i coordinar el treball dels consells d’estudiants
de les universitats catalanes i projectar amb més força les propostes i reivindicacions
d’aquests. En aquest procés hi van participar representants universitaris electes i
membres dels sindicats d’estudiants catalans representatius.
El 2 de desembre del 2010 el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va constituir
el Consell de l‘Estudiantat de Catalunya (CEUCAT) de manera unilateral i sense
comptar amb els interlocutors estudiantils que havien estat participant en el procés
anterior, deixant de banda a electes i sindicats d’estudiants. D’aquesta manera, el
CEUCAT ha esdevingut una plataforma que fomenta i legitima la participació individual
enfront la participació organitzada i associativa, al convertir-se en el principal i gairebé
únic interlocutor vàlid per la Generalitat.
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), com a plataforma
unitària de l’associacionisme juvenil i, per tant, promotora de la participació col·lectiva i
associativa, es compromet a treballar en les següents línies:
‐

Fer un anàlisi de l’estructura i funcionament del CEUCAT, així com del seu paper
davant l’administració.

‐

Portar aquesta reflexió al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan on
el CNJC està representat tant a la conferència general (plenari) com a la
comissió d’estudiants.

‐

Apostar per un model de participació organitzada en el si del sistema
universitari català en detriment d’aquells models que fomenten la participació
individual.

‐

Defensar el paper de les entitats sindicals estudiantils i la resta de col·lectius
estudiantils en la seva tasca de representació i interlocució davant
l’administració universitària i la Generalitat de Catalunya.
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