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Catalunya es troba, a dia d’avui, en un moment incert i crucial. La crisi institucional de
relació amb l’Estat espanyol ha conduït el país a convocar unes noves eleccions i, per
tant, finalitzar dos anys abans del previst la legislatura. A la vegada, l’avançament
electoral ha posat damunt la taula la necessitat de decidir de manera col·lectiva,
democràtica i des de la pluralitat el nostre futur com a país.
No cal oblidar, però, que estem davant una profunda crisi econòmica i social que des de
l’any 2008 està castigant la majoria de la societat, especialment les capes i els col·lectius
més vulnerables. Entre aquests cal esmentar els i les joves, que en els darrers anys hem
vist incrementar de manera exponencial la nostra taxa d’atur i hem viscut en primera
persona les polítiques d’ajustos i austeritat, amb un deteriorament i encariment de les
condicions d’estudi i d’altres serveis públics i socials.
Entenem que en aquest context, necessitem unes polítiques de joventut potents,
ambicioses, de caràcter transversal i que vetllin per l’exercici de la plena ciutadania de
totes les persones joves. És imprescindible un compromís clar i inequívoc per part de les
administracions del nostre país amb unes polítiques públiques que tinguin com objectiu la
transformació de la realitat de la joventut. En aquest sentit necessitem mecanismes
legals, instruments d’execució i els recursos necessaris per tal de dur a terme aquestes
polítiques amb plenes garanties i des de la centralitat de l’agenda política i social. Les
polítiques de joventut no poden ser relegades a l’últim escalafó de les polítiques
públiques. És per això, que demanem a les candidatures que concorren a aquestes
eleccions que adoptin el compromís de situar l’àrea de joventut en un departament
central i transversal, capaç d’incidir en l’acció política de la resta de conselleries i que
visualitzi la voluntat de situar els i les joves com una prioritat del govern. A la vegada,
defensem que l’àrea de joventut esdevingui Secretaria.
D’altra banda, la fi d’aquesta legislatura ens obre interrogants significatius sobre la
continuïtat de determinades polítiques. Volem recordar que l’avançament de les eleccions
posa en dubte el desenvolupament de la Llei de Polítiques de Joventut (aprovada el
2010), l’aprovació del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020 (ja amb
retard), o la continuïtat de l’Acord de Mesures per l’Ocupació Juvenil (signat el 2009).
Totes les accions i els programes mencionats anteriorment són necessaris per executar,
ordenar i planificar les polítiques de joventut. Exigim a totes les formacions polítiques un
compromís clar i inequívoc per seguir desenvolupant totes aquestes polítiques des del
consens institucional i social que sempre les ha caracteritzat. Demanem, doncs, a tots els
partits i al conjunt de les administracions sentit de país i que prioritzin el ple
desenvolupament de les polítiques de joventut a partir de la complicitat, el diàleg i
l’acord amb el moviment associatiu juvenil i el món local.
Així mateix, un cop constituït el nou Parlament i el nou Govern després de les eleccions,
exigim que les polítiques de joventut es focalitzin en aquelles qüestions que ens permetin
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avançar cap a l’exercici de la plena ciutadania per part de tots els i les joves. En aquest
sentit, des del CNJC demanem que s’atenguin les següents prioritats.
En matèria educativa, creiem que cal una estratègia de país per combatre el fracàs
escolar a partir de la complicitat i el diàleg amb tots els agents de la comunitat
educativa. Cal augmentar els índex d’èxit escolar per tal de millorar la igualtat
d’oportunitats dels i les joves del país. Hi ha una correlació directa entre nivell d’estudis i
oportunitats socials i laborals. Volem avançar, també, en la millora de la Formació
Professional com una sortida educativa que permeti afrontar el futur ocupacional amb
garanties, a partir d’una oferta pública potent i de qualitat. A la vegada, volem que el
Parlament, les administracions i la societat civil segueixin defensant el nostre model
d’immersió lingüística que ha facilitat la cohesió social, un gran coneixement de les dues
llengües oficials i la supervivència i normalització del català a la nostra societat. En
l’àmbit universitari exigim la rebaixa de les taxes per tal que tots aquells joves que
vulguin accedir-hi ho puguin fer independentment de la seva situació econòmica i
defensem que la participació i la democràcia han de ser elements cabdals en el govern
dels centres universitaris. Pel que fa a l’àmbit de l’associacionisme educatiu entenem que
també cal seguir treballant per un major reconeixement social, més finançament, i més i
millors equipaments.
L’ocupació juvenil ha de ser una prioritat de país. Cal reduir els actuals índex d’atur que
són sinònims de risc d’exclusió i desigualtat. Cal combatre la fuga de cervells i l’emigració
juvenil que estan hipotecant tota una generació. És per això que exigim la continuïtat
d’un pacte amb tots els agents socials que permeti impulsar polítiques i accions concretes
des del diàleg i la concertació. Demanem també que s’explorin noves formes de creació
d’ocupació, com el cooperativisme i l’emprenedoria, a partir d’uns valors que permetin
posar l’economia al servei de les persones, el creixement sostenible i la creació de llocs
de treball dignes.
L’habitatge també constitueix un element central en el procés d’emancipació dels i les
joves. És per això que reclamem la continuïtat d’unes polítiques públiques que
n’afavoreixin l’accés. Defensem que se segueixin aplicant mesures des de la concertació i
el diàleg, seguint el model impulsat pel Pacte Nacional. A la vegada creiem que ha
d’augmentar l’oferta pública de lloguer i que s’ha d’aprofitar i reutilitzar l’estoc existent.
Demanem que la Generalitat obri noves convocatòries dels ajuts per al lloguer
d’habitatges, especialment aquelles destinades a persones joves i que adopti un paper
exigent amb el Govern central en la demanda d’un canvi en la llei hipotecària per tal
d’impulsar la dació en pagament. Finalment, volem que es promoguin nous models de
tinença d’habitatges, com les cooperatives de cessió d’ús.
En darrer lloc, creiem que aquesta legislatura ha de suposar un aprofundiment
democràtic en molts aspectes. Al marge de l’exercici del dret a decidir sobre l’estatus del
nostre país durant la propera legislatura, cal seguir avançant en fórmules i mecanismes
que millorin la nostra democràcia a partir de la participació i la transparència. En els
darrers anys han sorgit nombrosos moviments que han posat en dubte alguns elements
del sistema actual i creiem que des de les administracions i institucions cal donar-hi
resposta. Volem reforçar la participació organitzada i l’associacionisme com a mecanisme
per vehicular la implicació de la ciutadania i la interlocució entre la societat i les
administracions. Volem avançar el dret a vot als 16 anys, en la línia del que estan fent
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alguns països europeus amb l’objectiu d’implicar el màxim de gent possible en la presa
de decisions col·lectives, rejovenir les nostres institucions i situar els i les joves al centre
de l’agenda política i electoral.
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