Suport a la Declaració de sobirania i
el dret a decidir del poble de Catalunya

XXXV Assemblea General Ordinària
Barcelona, 2 de març de 2013

SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR
DEL POBLE DE CATALUNYA
XXXV Assemblea General Ordinària – Barcelona, 2 de Març de 2013
El passat Ple del Parlament de Catalunya, celebrat el dia 23 de gener de 2013 aprovà
la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
Aquesta declaració no és casual. El nostre país, Catalunya, està vivint, en els darrers
anys, un canvi profund ja que una majoria de forces polítiques i socials han intentat
impulsar mesures de transformació del marc polític i jurídic de relació amb l’Estat
espanyol. Les dificultats continues per poder dur a terme aquest nou marc de relacions
i, sobretot, la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya aprovat i referendat pels catalans i catalanes, han comportat l’intent de
silenciar les voluntats col·lectives del poble de Catalunya dins d’Espanya. Aquest
silenciament es mostra amb molta claredat en el terreny polític, però també, en el
competencial, financer, cultural i lingüístic.
Creiem que cal apostar i introduir les eines necessàries per enfortir o assegurar la
cohesió social des d’un eix catalanista inclusiu.
Els ciutadans i ciutadanes han demostrat el rebuig per la manca de respecte en
diverses manifestacions que han esdevingut massives. Aquestes són la del 10 de juliol
de 2010 i la de l’11 de setembre de 2012. A més, les eleccions van posar de manifest
la voluntat majoritària dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya de poder decidir el seu
futur polític col·lectiu.
En diverses ocasions, el Parlament de Catalunya s’ha mostrat a favor del dret a
l’autodeterminació dels pobles. Ara bé, fins aquest moment no s’havia pronunciat a
favor d’exercir-lo, mitjançant una consulta. Per tal de poder exercir aquest dret és
necessari dotar-se d’instruments, com la Declaració de sobirania, que deixin palès que
el poble de Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà, així com mantenir i
impulsar estructures d’estat com són la sanitat i l’educació. Per una Catalunya
socialment justa i cohesionada.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), com a plataforma que aglutina
les principals organitzacions juvenils del país des de 1979, sempre ha estat una entitat
compromesa amb el present i el futur de Catalunya. Així, no pot quedar-se al marge de
la situació política i del debat sobre el dret a l’autodeterminació del nostre país.
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya adopta el
següents acords:
1. Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
2. Que es tingui en compte el paper de la societat civil i l’associacionisme durant
tot aquest procés, i garantir la seva participació en l’articulació del
referèndum.
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3. Que s’impliqui els i les joves del país en la definició del present i el futur
col·lectiu, defensant que puguin votar les persones majors de 16 anys en
qualsevol moment polític.

