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El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha estat un agent clau en la reivindicació
i la conceptualització de les polítiques de joventut a Catalunya, i ha estat compromès
amb la creació de consensos sobre les finalitats i els objectius de les polítiques públiques
de joventut.
Les associacions juvenils hem estat anys treballant en l’elaboració del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2020, aconseguint consensuar els seus objectius entre totes elles
en el si del CNJC, així com amb la resta d’agents implicats, Govern i entitats
municipalistes. Alhora, han estat partícips del procés d’elaboració tots els grups
parlamentaris i tots els departaments del Govern de la Generalitat. Aquest procés ha
estat llarg i interromput per dues convocatòries electorals que han allargat els terminis
de tramitació.
Finament, el passat 29 de gener, el Govern va aprovar el decret del PNJCat 2020. El Pla,
fixa els objectius estratègics de les polítiques de joventut amb l’horitzó a l’any 2020, i
estableix la creació de tres projectes, el Projecte Govern, el Projecte Territori i el Projecte
Jove, amb tres respectius plans d’actuació, que han de contenir els programes i les
accions concretes que desenvoluparà cada agent. Els plans d’actuació s’haurien d’haver
aprovat l’any 2011, això significa que hem estat 3 anys sense cap pla d’actuació vigent,
de manera que els departaments de la Generalitat han estat fent polítiques sense que
aquestes s’hagin planificat de forma coordinada i amb una visió transversal.
El context econòmic i social de crisi, juntament amb l’aplicació de les polítiques
d’ajustaments i retallades pressupostàries, està fent que les persones joves siguin un
dels col·lectius que més n’estan patint les conseqüències. Les elevades taxes de
desocupació juvenil i la precarització dels llocs de treball estan contribuint a que
l’emancipació esdevingui impossible per bona part del col·lectiu jove. Moltes d’aquestes
persones s’estan veient forçades a emigrar a altres països a cercar una possibilitat, entre
moltes altres conseqüències. En definitiva, s’estan truncant els projectes de vida de
moltes persones joves. En aquest context sembla sorprenent com des del Govern no
s’accelera el procés d’aprovació de seu propi pla d’actuació i com no es fixen prioritats i
partides pressupostàries per afrontar la situació.
És en aquest context que les entitats juvenils que formem el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya exigim:
-

-

-

L’acceleració de l’elaboració i l’aprovació del Projecte Govern i el Pla d’actuació
del Govern que depenen del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, fixant les
accions i programes d’acord amb els objectius del PNJCat 2020 i fixant les
partides pressupostàries necessàries per al seu desenvolupament.
L’aplicació de les resolucions aprovades en el ple monogràfic sobre la situació
de la joventut que va celebrar el Parlament de Catalunya el passat mes de
juliol, ja que moltes d’aquestes mesures eren considerades urgents donada la
situació actual.
El retorn a una Secretaria de Joventut en el sí del Departament de Presidència.
Creiem que cal garantir la transversalitat i la integralitat de les polítiques
públiques que afecten als projectes de vida de les persones joves, dotant al
Govern d’una unitat amb lideratge polític capaç de liderar i coordinar els
diferents departaments en l’execució del pla d’actuació.
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