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El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya celebra la gran mobilització ciutadana
del passat dia 9 de novembre. Tot i que el procés participatiu que va tenir lloc no fos la
consulta acordada inicialment, celebrem que, amb la participació de més de 2,3 milions
de ciutadanes i ciutadans, fos un èxit; així com la recomposició d’una àmplia unitat
política, la determinació del govern en la seva realització i la implicació de la societat
civil i milers de voluntàries i voluntaris. Aquesta gran participació de la ciutadania
expressa l'anhel de les catalanes i els catalans de decidir el seu futur de forma
democràtica i d'ampliar la seva participació en la política més enllà dels comicis
electorals.
D'aquesta manera el govern espanyol, demostrant la seva al·lèrgia democràtica, no ha
frenat a la societat civil catalana i els partits polítics compromesos amb el dret a decidir
del poble de Catalunya que van fer una crida a la participació.
Celebrem també la participació de les persones joves a partir dels 16 anys, una
demanda del jovent català.
Per tot això demanem:









Eleccions anticipades a Catalunya per a buscar una sortida a l’exercici pel dret a
decidir dels catalans i catalanes amb plenes garanties democràtiques.
Eleccions estatals anticipades, ja que considerem el govern espanyol un actor
no vàlid per trobar una solució democràtica al conflicte.
La celebració de més consultes participatives, donat que la ciutadania catalana
ha demostrat que vol aprofundir la seva participació en la política.
Ampliar el dret a vot a partir dels 16 anys instant als partits a la modificació de
la LOREG en aquest sentit, en coherència amb aquesta reivindicació històrica
de les entitats juvenils catalanes, així com del European Youth Forum (YFJ),
reforçada després d’aquesta experiència.
Mantenir la unitat i el consens polític entorn del dret a decidir i el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir.
La no instrumentalització del poder judicial per part dels partits i institucions per
fer front als reptes polítics que se li plantegen.
Continuar treballant per un referèndum vinculant amb garanties democràtiques.

Resolució presentada d’urgència pel Secretariat del CNJC.
Pàg. 1 de 1

