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El passat 6 de desembre, les forces polítiques que representen dues terceres parts de
la cambra catalana van acordar la data i la pregunta per a què el poble de Catalunya
sigui consultat sobre el seu futur polític, el 9 de novembre de 2014. El dret a decidir és
una de les reivindicacions del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Així
doncs, valorem positivament el fet de tenir una pregunta àmplia i inclusiva que pugui
aplegar diferents sensibilitats i, per tant, que la immensa majoria de la població s’hi
pugui sentir representada.
Actualment la societat civil només té dret a vot cada quatre anys (o cinc anys en el cas
de les eleccions europees), la qual cosa ens sembla clarament insuficient per sentir-nos
partícips de les decisions que prenen els i les nostres representants, així com per
afavorir el rendiment de comptes. Les entitats que conformem el CNJC creiem que
aquesta consulta hauria de ser el primer pas per anar cap a una societat més
democràtica. De la mateixa manera, volem que els ciutadans i ciutadanes també siguin
consultats sobre temes de caràcter rellevant en l’àmbit social i que afecten
contundentment la vida diària de les persones del país.
Per nosaltres aquesta consulta hauria de ser el màxim de participada per part de la
societat civil. El teixit associatiu juvenil i el CNJC, en tant que plataforma aglutinadora
del moviment associatiu juvenil i principal interlocutor amb l’administració, així com les
persones joves en general han de tenir un pes destacat en la celebració d’aquesta i
futures consultes. És per això que creiem imprescindible que les persones joves s’hi
impliquin en la major mesura possible, ja que en el seu dia no van ser partícips del
procés constituent que ens ha portat a l’actual model nacional i social. Una de les
maneres per a apoderar més als i les joves, així com intentar mitigar l’actual desafecció
política i, per tant, afavorir la seva participació i implicació en la consulta, seria incloure
la històrica demanda del CNJC del vot als 16 anys. Tot i que sabem que l’actual
ponència de la llei de consultes es manifesta en aquest sentit, també volem traslladar
als i les nostres representants que no volem que el vot als 16 anys quedi contemplat
només per aquesta consulta, sinó cada cop que les persones joves siguin convocades a
les urnes. Per altra banda, també volem fer constar la importància del vot de les
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persones migrades. Per nosaltres no hi ha catalans de primera ni de segona, sinó
persones que volen decidir sobre el territori on viuen i treballen.
El CNJC com a agent clau en la democratització del país ha impulsat en els darrers
temps diversos posicionaments en favor de la transparència, per impulsar una llei
electoral catalana, per unes bones pràctiques en política, etc., demostrant que les
persones joves estem implicades i treballem fermament per la transformació social i
nacional.
Per tot això les entitats del CNJC resolem que:


Donem suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre entenent que
aquesta és la millor manera de conèixer l’opinió de la ciutadania al voltant del
futur polític de Catalunya, i exigim que el Govern de la Generalitat faci tot el
que sigui a les seves mans perquè el 9 de novembre es consulti la població
catalana en relació al futur polític del país.



Demanem l’extensió de consultes o referèndums a qüestions transcendentals
que afectin la vida diària de les persones.



Reivindiquem que en aquesta consulta puguin votar les persones majors de 16
anys i que aquest fet es faci extensiu a la resta de conteses electorals.
.
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