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En els darrers temps, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya s’ha
posicionat d’una manera molt proactiva i propositiva amb la voluntat de contribuir a
la millora del nostre mermat sistema democràtic. Uns quants exemples en podrien
ser les resolucions “El CNJC per la millora del sistema democràtic”, “Per unes bones
pràctiques en política” o “Per una Llei Electoral Catalana i de transparència”.
Precisament, i en relació a aquest darrer posicionament, creiem que, com a
persones joves compromeses amb la transformació i la millora de la societat, hem
de reivindicar un cop més la necessitat que els i les representants polítiques facin
possible l'aprovació d'una llei electoral catalana. La imatge que donarien les
desgastades institucions seria encara pitjor després de saber-se que els treballs de
la ponència al voltant d’aquesta llei s’han començat fins a 3 vegades i han decaigut
per falta de consens polític.
Així doncs, volem posar de manifest el fet que des del moviment associatiu juvenil,
ampli, divers, fort i vertebrat, siguem capaços d’asseure’ns a dialogar i elaborar
posicionaments sobre un front de temes àmpliament transversal, entre ells, els
temes relatius a la transparència i la regeneració i, sobretot, al sistema electoral, i
no ho puguin fer els i les representants polítiques simplement per qüestions
partidistes. Catalunya, un territori amb un ampli teixit social i combatiu al carrer
s’ha caracteritzat per tenir uns moviments socials que han estat al llarg dels temps
punta de llança i motiu d’enveja a la resta del món, i un territori punter en d'altres
aspectes molt diversos, però en canvi és a dia d'avui l'única comunitat autònoma
sense llei electoral pròpia.
Per tot això el CNJC demana:


Que els i les representants polítiques catalanes s’asseguin a dialogar i tancar
una Llei Electoral per Catalunya abans que s’acabi l’actual legislatura per no
contribuir encara més a engrandir l’actual situació de desafecció política.
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Que aquesta llei electoral contingui les propostes al voltant de la participació
electoral i de representació i proximitat ja incloses en la resolució “Per una
llei electoral catalana i de transparència”.



Que qüestions tingudes en compte en anteriors posicionaments i resolucions
com, per exemple, el vot als 16 anys, l'equilibri entre proporcionalitat i
territorialitat, la simplificació de tràmits administratius, el vot de les
persones migrades, un sistema d'elecció més proper i la limitació de
mandats, entre altres, siguin incloses en aquesta llei.

Proposta presentada per l’àmbit d’Entitats polítiques del CNJC
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