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TEMPS DE CANVIS, ELS I LES JOVES DECIDIM
38a AGO –27 de febrer de 2016
L’associacionisme juvenil ha estat un clar impulsor d’apoderament de la
ciutadania, de reivindicació de drets i d’aprofundiment democràtic del
sistema polític i institucional. Actualment, vivim un moment políticament
intens i de canvis a diferents nivells en què el paper del jovent organitzat
cal que segueixi sent part activa per defensar unes polítiques de joventut
emancipatòries, garantia d’equitat i que fomentin la participació col·lectiva.
En primer lloc, en els últims anys s’ha intensificat el debat al voltant de la
relació de Catalunya amb l’estat espanyol i el dret a decidir. El jovent
associat no s’ha volgut quedar al marge del debat polític, és per això que en
diferents

ocasions

el

CNJC

s’ha

posicionat

a

favor

del

dret

a

l’autodeterminació de Catalunya1.
A més, hem posat èmfasi, en tot aquest procés, en la necessitat d’enfortir la
participació ciutadana, les consultes ciutadanes, la legitimitat popular i,
especialment, la implicació dels i les joves2.
En segon lloc, en els darrers anys s’han produït un seguit de canvis en
l’àmbit polític i social marcats per les mobilitzacions socials. Han sorgit
moviments i plataformes que han esdevingut indispensables per visibilitzar
determinades problemàtiques, ha augmentat la pluralitat de les diferents
cambres legislatives amb noves formacions i espais polítics que proposen
canvis estructurals, s’han dut a terme manifestacions massives per
reivindicar la recuperació de drets o les llibertats nacionals per a Catalunya,
a l’estat espanyol s’ha arribat a un escenari polític de canvi, estem vivint a

1

Veure les resolucions: “Pel dret a l’autodeterminació” de 10-11-2012 i de “Suport a la
declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya” de 01/03/2013
2
Veure les resolucions: “Sobre la participació dels i les joves en les consultes sobre el futur
de Catalunya” de 14/03/2010, “En suport a la consulta del 9 de novembre” de 28/06/2014”
o “Seguim decidint, seguim mobilitzant-nos”, de 15/11/14
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Europa una crisi humanitària en relació a les persones refugiades i a la seva
vulneració de drets que posa en qüestió el propi projecte europeu i
compromís de la Unió Europea amb els valors democràtics, i un llarg
etcètera. En aquest context de transformació política les entitats juvenils
també hi hem dit la nostra, afavorint tots aquells canvis del marc polític i
jurídic que responguin a demandes socials i revindicant el dret a decidir
sobre tot allò que afecta les nostres vides3.
Així mateix, la plural expressió a les urnes a les eleccions del 27S i del 20D
també

contribueix

a

aquest

escenari

de

canvi,

de

regeneració,

d’aprofundiment democràtic, de major diversitat i d’obertura de processos
de participació per definir l’organització política d’aquest país, tant per les
propostes de reforma i canvi que es produeixen en el context estatal, com
l’escenari d’obertura d’un procés constituent a Catalunya, que des del CNJC
reclamem que comptin amb àmplies majories socials i polítiques.
Entenent i celebrant la diversitat de posicionaments que hi ha en el sí de les
entitats del CNJC, creiem que el CNJC ha de reafimar la voluntat explícita de
continuar essent un agent actiu i indiscutible en la construcció de les
polítiques de joventut del present i el futur a Catalunya.
Sigui quina sigui la nova realitat, el CNJC amb la seva vocació de pluralitat,
transversalitat, representativitat, etc. del col·lectiu jove, pretén continuar
sent conegut i reconegut per la ciutadania, les entitats i les administracions
com a principal interlocutor en aquesta matèria.
A més a més, en els propers anys, processos liderats pel CNJC, com els de
l’elaboració de la propera Carta Catalana de Joventut o bé la concreció del
Pla d’Actuació Jove 2017-20 que establirà el desplegament més concret de
les mesures del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, ens permetran
construir un nou paradigma de les polítiques de joventut actualitzat i
d’acord amb les noves necessitats polítiques i socials de les persones joves.

3

Veure les resolucions “Volem decidir-ho tot, volem un referèndum sobre monarquia vs.
república” de 28/06/2014, “Construïm ciutadania, esdevenim ciutadans” del 3/03/2012
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És per això que valorem convenient reafirmar-nos en aquells elements clau
que formen part del discurs del CNJC, emmarcar el nostre discurs en relació
al moment que viu el país i el moment de transformació a tots els nivells en
què ens trobem per reclamar més participació i que el CNJC segueixi sent
un actor clau en la configuració de les polítiques de joventut del futur.

Per tot això el CNJC volem


Reafirmar el compromís amb el dret de decidir de Catalunya, com a
subjecte polític, i al seu dret a relacionar-se lliurement amb la resta de
pobles.



Expressar la necessitat d’ampliar la base social i política en els
processos polítics que està engegant el país a partir del 9-N i les
eleccions del 27S i el 20D.



Demanar que qualsevol canvi profund de l’actual marc jurídic i polític
vigent que pretengui donar resposta als diferents anhels de canvi
existents a la societat catalana, a l’estat espanyol i en el context
europeu sigui portat a consulta i aprovació per part de la ciutadania de
Catalunya en sufragi universal, en el marc d’un debat ampli i suficient.



Valorar l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert,
ampli i inclusiu que permeti una oportunitat per a la defensa dels drets
de les persones joves i la construcció d’una societat més equitativa. El
CNJC aposta per una construcció de les polítiques de joventut en
primera persona, és a dir amb la implicació dels i les joves en la
definició de les mateixes.



Seguir sent part activa de qualsevol procés de participació ampli i divers
en relació al model de país, sigui impulsat per les institucions o per la
societat civil. El CNJC és i ha de continuar sent un agent clau en la
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construcció de les polítiques de joventut que es defineixen i es definiran
a Catalunya en els propers anys.


Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de Catalunya espais que
permetin la participació de la societat civil organitzada i una major
diversitat

d’actors

en

aquest

procés

polític,

tot

millorant

substancialment el precedent Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Proposta de resolució presentada pel secretariat del CNJC
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