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Les cartes catalanes de joventut han marcat, des de l’inici del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC), el full de ruta de l’associacionisme juvenil pels anys
següents. Es tracta doncs d’actualitzar el programa polític a mig i llarg termini, més
enllà de la realitat anual del Pla de Mandat del Secretariat. Cada cert període de
temps, les entitats juvenils decidim renovar aquest compromís i vehicular les
nostres reivindicacions a través d’aquest acord marc. Malauradament moltes de les
reivindicacions dels i les joves són permanents al llarg de totes les cartes, ja que
malgrat els avenços socials obtinguts des del jovent organitzat encara queda molta
feina per fer.
Des de l’any 2003 les entitats juvenils no ens trobem per tal de discutir al voltant
de les polítiques de joventut que ens afecten de manera més global més enllà dels
excel·lents resultats sectorials que donen fruit les Àgores Joves, els espais del
Triangle Jove o els grups de treball temàtics que ens han portat a grans consensos
com en el darrer Ple monogràfic sobre la situació de la joventut.
Els esdeveniments polítics que han passat en aquests gairebé 13 anys fan necessari
que el Moviment Associatiu Juvenil Català busquem dels espais adequats per veure
tots junts cap a on volem caminar. L’entorn al qual ens enfrontem ho fa necessari:
Reforma Laboral que ha laminat els nostres drets laborals, exili juvenil, bombolla
immobiliària que ens dificulta fins a l’impossible l’emancipació, Lleis educatives al
gust del Govern de torn i no consensuades amb la comunitat educativa, un sistema
democràtic cada dia més esberlat que només fa que provocar desafecció política dia
rere dia, un marc competencial degradat, un Estatut escapçat, mobilitzacions
massives al carrer (Dret a decidir, Moviment 15-M, etc.), campanyes racistes, crisis
migratòries (Lampedusa, Síria, etc.), la Llei Mordassa, i un llarg etcètera d’embats
socials que hem hagut de fer front en aquests anys.
Per tot això, creiem necessària una nova Carta Catalana de la Joventut, la Quarta.
Cal

redefinir

algunes

de

les

problemàtiques,

agafar

el

pòsit

de

tots

els

posicionaments de tots aquests anys i a la vegada buscar noves solucions als
conflictes que se’ns plantegen davant aquest entorn canviant.
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De la mateixa manera i repetint el model d’èxit que va suposar la III Carta
Catalana, demanem al Secretariat que faci el procés de reflexió necessari i que en
la propera Assemblea Ordinària proposi una metodologia i un calendari a debat per
tal de dur a terme en els mesos següents.
Resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques
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