Reptes, necessitats i
propostes del jovent
associat català

Territori
i mobilitat

Territori i mobilitat
Una de les necessitats que els i les joves tenim menys coberta és
l’emancipació. Això passa, en gran mesura, per no poder dur a
terme el nostre projecte de vida com i on voldríem. Una planificació
territorial que posés al centre les necessitats de les persones
permetria redibuixar el mapa de connexions i facilitaria el nostre
desenvolupament personal als nostres pobles i viles natals. És
clar que només amb el redisseny de les xarxes de comunicació
no n’hi ha prou! Cal inversió en el transport públic per tal de ferlo més accessible (a nivell tarifari i a nivell d’infraestructura) i
més sostenible (amb una tecnologia respectuosa amb el medi
ambient i que penalitzi el vehicle privat en favor del transport
públic).
En definitiva, necessitem un canvi en el model de transport que
garanteixi la igualtat d’oportunitats amb independència d’on
creixem i vivim!

Què ens preocupa?
Carta Catalana
de la Joventut
www.cnjc.cat
#FemCarta

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Plaça de Cardona, 1-2. Baixos i 1a planta
08006 Barcelona

T 933 68 30 80
www.cnjc.cat
consell@cnjc.cat
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Twitter: @CNJCat
Facebook: facebook.com/CNJCat
Instagram: @ConsellJoventutCAT

> Plena accessibilitat per a persones amb diversitat
funcional!
> Fomentem el transport públic de qualitat a tota
Catalunya. Volem alternatives reals al vehicle privat!
> Impulsem una mobilitat sostenible!
> Reivindiquem la reducció de tarifes per a joves i
associacions juvenils!
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Propostes d’acció

Reptes

Transport net, accessible i descentralitzat

Millorar l’accés
al transport per
a persones amb
diversitat funcional

Administracions

Impulsar un transport
públic amb descomptes
per a joves i targetes
reutilitzables

Trobareu més
informació en
relació a les accions
a www.cnjc.cat

Garantir l’accés a un
habitatge, una ocupació
i una educació des del
punt de vista territorial
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Patrim n valor la riquesa terr nayla!
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Associacionisme

Fomentar la
territorialització i la
descentralització de la
xarxa de transport públic

Elaborar una diagnosi
de mancances a la
xarxa de transport
públic de Catalunya

• Constitució de la comissió• Qüestionaris online
de seguiment

• Constitució del grup
motor: 13 entitats

• Congrés Català de la

Joventut a l’Hospitalet
de Llobregat 13 i 14 de
maig de 2017

• Es van recollir més de
250 reivindicacions

• 150 participants

temàtics
de redacció

• 14 tallers de retorn

amb 14 entitats
membres del CNJC

• 160 persones
participants

• S’han recollit més 90
esmenes

• També s’ha

realitzat una
reunió de Grup
Motor

• Redacció de

carta catalana
per part de
l’equip del CNJC
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• 12 grups
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• 13 tallers territorials

Fase 3

participatiu
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• Disseny del procés

FE
- A BR
20 BR ER
17 IL

G
E
20 NE
17 R

Fase 1

Cronologia

Procés participatiu #Femcarta

• Ratificació Carta
Catalana AGO
2018

• Desplegament del

pla de comunicació
i incidència de la 4a
Carta Catalana

