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RESOLUCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
XXXIII AGO – Barcelona, 26 de febrer de 2011
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) sempre ha defensat unes
polítiques de joventut que constitueixin un marc per a l'execució d'un seguit de
polítiques públiques que afavoreixin l'emancipació de les persones joves i la seva
participació en la societat. És a dir, doncs, que facilitin el ple exercici dels drets de
ciutadania per part de tots els i les joves del nostre país. Des del CNJC, reivindiquem,
per tant, aquelles polítiques que s’executin des de la transversalitat i la coordinació,
amb una voluntat d’incidència real sobre la vida dels i les joves amb l’objectiu
d’afavorir condicions d’igualtat d’oportunitats a l’hora de desenvolupar els seus
projectes de vida. A dia d’avui ja no podem concebre les polítiques de joventut des
d’una òptica parcial i sense voluntat de transformació de la realitat. Qualsevol política
pública ha de permetre modificar l’entorn, i les polítiques en l’àmbit juvenil no poden
quedar-se al marge d’aquesta premissa.
En els darrers anys, s'han fet passos importants en la consagració d'un model nacional
de polítiques de joventut en la línia propugnada pel CNJC. L'aprovació de la Llei de
Polítiques de Joventut el passat mes de setembre al Parlament de Catalunya suposa,
sens dubte, l'avenç més important en aquest àmbit. La Llei, que desplega una de les
poques competències exclusives de la Generalitat pendents de legislar des de l'Estatut
del 79, estableix un marc de referència que ordena prioritats i responsabilitats entre les
diferents administracions. La Llei no és el punt final de res, sinó l'inici d'un procés que
l'ha de desenvolupar i ha de permetre consolidar les polítiques de joventut com una
prioritat del Govern català i del món local. Cal, doncs, impulsar de manera clara i
decidida el desplegament de tot allò previst a la Llei.
De la mateixa manera, en els darrers mesos hem establert el document de bases del
Pla Nacional de Joventut 2010-2020, consolidant un model de concertació al voltant de
les polítiques de joventut iniciat el 2000 amb l'aprovació del primer pla. Cal, doncs,
convertir aquest document en un segon pla que permeti desenvolupar, des de la
participació de tots els agents implicats, unes polítiques de joventut al servei de les
necessitats dels i les joves. Necessitem avançar, en aquest sentit, en la transversalitat
d'aquestes polítiques, integrant en la seva execució tots aquells àmbits que afecten la
vida dels i les joves.
En el moment actual, la situació de crisi que afecta especialment el col·lectiu jove, ens
ha de fer situar les polítiques de joventut com una prioritat política del Govern de la
Generalitat i els Ajuntaments. Malgrat el context, creiem que tenim marge per al
desplegament d'aquestes polítiques. La Llei i el Pla Nacional suposen una oportunitat
que no podem deixar perdre. Per tot això, reivindiquem que aquestes polítiques
estiguin a la primera plana de l'agenda política i siguin considerades com una autèntica
prioritat.
Lamentem, doncs, la pèrdua de rang de les polítiques de joventut dins l'estructura del
Govern català, passant de Secretaria a Direcció General. I lamentem també, que
segueixin dins el Departament de Benestar Social i Família. Des del respecte a la tasca
d'aquesta àrea, creiem que les necessitats de les polítiques de joventut avui
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requereixen que aquestes siguin concebudes des d'una perspectiva transversal i amb
una capacitat real de coordinació i incidència al conjunt del Govern.
Així, doncs, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, reivindica:
-

-

-

-

Que el govern presenti un calendari el més aviat possible amb el desplegament
i desenvolupament dels diferents decrets i reglaments de la Llei de Polítiques
de Joventut que afecten, entre altres, qüestions tan importants com la Xarxa
Nacional d’Emancipació o els professionals de l’àmbit juvenil
Que els grups polítics amb representació parlamentària facin un esforç per
arribar al consens al voltant del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 20102020, tot respectant la tasca feta pel Consell Rector del mateix.
Que la situació de crisi i les retallades derivades de la mateixa afectin el mínim
possible les mesures en l’àmbit de la joventut per tal que es pugui completar
l’execució de polítiques ja iniciades, com la citada Xarxa Nacional d’Emancipació
o el finançament de les entitats juvenils o del CNJC.
Que les polítiques de joventut recuperin un rang de coordinació i incidència dins
l’estructura del govern, tal com s’havia compromès durant la campanya el partit
que li dóna suport.

De la mateixa manera, el Consell, a través de la tasca del seu Secretariat, es
compromet:
-

-

-

A seguir pressionant el Govern per tal de modificar l’actual rang de les
polítiques de joventut.
A desenvolupar un seguiment acurat del desplegament de la Llei de Polítiques
de Joventut, especialment d’aquells preceptes que afecten la participació i, per
tant, tenen relació directa amb el CNJC.
A seguir treballant en el marc del Consell Rector del Pla Nacional per tal
d’avançar en l’aprovació final del mateix i en el seguiment de les accions i
mesures previstes.
A promoure la interlocució i el contacte entre els diferents grups polítics amb
l’objectiu de facilitar el consens al voltant del Pla Nacional i, si s’escau, de la
resta de polítiques de joventut.
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