PARTICIPAR ÉS L’ÚNIC
MOTOR DE CANVI
Posicionament davant l’anunci de referèndum per l’1
d’octubre de 2017
Les entitats juvenils som un actor clau en la vida pública de
Catalunya. Per aquest motiu el CNJC sempre hem estat presents
en els debats polítics que s’hi esdevenen. 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. Un debat en el qual el
CNJC també ens hem posicionat en reiterades ocasions, igual
que ho han fet algunes de les entitats membres.
Davant el context polític actual, en què el govern de la Generalitat
ha anunciat la data de la celebració d’un referèndum sobre la
independència de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya no podem quedar-nos al marge.
Per aquest motiu, assumint-nos com a espai ampli en
sensibilitats, ideologies i objectius, i sabent-nos entitat en el
marc social que no vol restar indiferent, les entitats del CNJC
hem emprès plegades el debat per posicionar-nos sobre la
convocatòria de referèndum organitzat per la Generalitat de
Catalunya pel pròxim 1 d’octubre de 2017.
L’associacionisme juvenil sempre present en els debats del
país
Com a CNJC hem estat al costat dels processos participatius.
Hem defensat la consulta del 9N del 2014 i hem participat

d’espais com el Pacte Nacional pel Dret a Decidir o el Pacte
Nacional pel Referèndum. Des del 2012, el debat sobre l’encaix
de Catalunya a l’Estat Espanyol ha estat una constant en els
espais de participació del CNJC i bona mostra en són les 4
resolucions aprovades al llarg d’aquests anys, paral·lelament
a l’esdevenir dels fets.
Des del CNJC ens creiem els processos de participació real,
on es faci debat i hi hagi prou garanties perquè les decisions
preses siguin vinculants. Així mateix, seguim demanant
“la celebració de més consultes participatives, donat que la
ciutadania catalana ha demostrat que vol aprofundir la seva
participació en la política”. (15 de novembre de 2014 - Seguim
decidint, seguim mobilitzant-nos).
En posicionaments anteriors ens hem mostrat a “favor del
dret a l’autodeterminació de Catalunya” (27 de febrer de 2016
- Temps de canvis, els i les joves decidim), i volem continuar
sent presents en els debats polítics que ens afecten com a
joves. Així mateix, també hem defensat en diverses ocasions
la celebració d’un referèndum pactat entre el govern de l’Estat
espanyol i Catalunya.
El 2016, el CNJC vam demanar que “qualsevol canvi de l’actual
marc jurídic i polític vigent que pretengués donar resposta als
diferents anhels de canvis existents a la societat catalana fos
portat a consulta per part de la ciutadania de Catalunya en
sufragi universal, en el marc d’un debat ampli i suficient”. Un
any més tard, ens reiterem en aquesta demanda.

Participació real: vinculant i amb garanties
En consonància amb els posicionaments anteriors i tenint
en compte el context actual en què malauradament la via del
pacte entre els dos governs s’ha esgotat el jovent associat de
Catalunya hem decidit posicionar-nos a favor de treballar per
un referèndum vinculant. En conseqüència, demanem que
el referèndum que la Generalitat de Catalunya ha anunciat
que convocarà el dia 1 d’octubre de 2017, tingui les garanties
democràtiques que relatem a continuació:
• El resultat hauria de tenir caràcter vinculant pel govern
català.
• L’organització hauria de garantir la possibilitat que cada
mesa compti amb persones interventores de les diverses
formacions polítiques. Seria necessària la presència de
persones observadores internacionals acreditades per
organitzacions europees.
• Hi hauria d’haver un cens previ al dia del referèndum
• El cens hauria d’estar d’acord amb la legalitat vigent. Així
mateix, el CNJC volem seguir remarcant que defensem el vot
a partir dels 16 anys així com el de les persones migrades.
• Ha de ser un procés adaptat a les diversitats funcionals.
• Hauria de garantir-se el dret a debat públic ampli, tenint
en compte una igualtat de condicions cap a les diferents
posicions.

• Tothom hauria de tenir capacitat per participar i, per tant,
el Govern de la Generalitat i el Govern Espanyol haurien
d’impulsar una campanya informativa únicament sobre la
convocatòria.
• Aquells aspectes referents a votació, escrutini i seccions
censals, que es desenvolupin amb les garanties
procedimentals que es recullen als articles pertinents de la
LOREG interpretats de manera conforme a la celebració del
citat referèndum2.
• Hauria de garantir-se que es garanteixi la integritat
econòmica i personal de treballadors i treballadores
públiques.
Per tot el que hem exposat, el Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya ens comprometem a:
• Impulsar una campanya de foment de la participació en el
referèndum convocat per la Generalitat, sempre que aquest
no sigui contradictori amb les garanties esmentades en la
part dispositiva del text.
• Traslladar el posicionament aprovat a les plataformes on
participem tant d’àmbit nacional com internacional.
• Acceptar el resultat del referèndum celebrat per la Generalitat
de Catalunya.
• Seguir reivindicant en tots els espais el vot de les persones
majors de 16 anys i de les persones migrades.

• Defensar el Parlament de Catalunya com la institució que
acull i representa la sobirania de Catalunya, i que per tant
està legitimada per debatre, pronunciar-se i decidir sobre tot
allò que consideri oportú d’acord amb els principis i valors
democràtics.
Així mateix, instem:
• Al govern de l’Estat espanyol que pacti el referèndum amb
la Generalitat.
• Al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat espanyol
a seguir fent un esforç negociador fins a l’últim dia per tal
d’arribar a un acord.
• Al govern de l’estat espanyol què accepti el resultat del
referèndum convocat i organitzat per la Generalitat de
Catalunya.
• Al govern de la Generalitat que assumeixi la celebració d’un
referèndum que compleixi, sens falta, el dret a debat, un cens
previ i la realització d’una campanya informativa. A més,
instem al govern de la Generalitat a generar mecanismes
que permetin l’acompliment de les garanties que demanem
per tal d’assegurar el dret a votació i la protecció efectiva
de les persones participants de la convocatòria, sigui quina
sigui la seva funció.
• A què després del referèndum s’obri “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”, tal com vam

demanar les entitats del CNJC a la resolució del 26 febrer
2016.
• A les institucions europees i internacionals a reconèixer el
resultat del referèndum organitzat per la Generalitat.
• A les plataformes juvenils i consells regionals internacionals
amb qui cooperem a donar suport al posicionament del CNJC
i/o activar un debat intern per prendre posicionament, tal
com ho han fet en altres processos d’autodeterminació.
• A que tant el Govern de Catalunya com el Govern d’Espanya
modifiquin les seves lleis electorals per tal que es reconegui
el dret a sufragi a les persones majors de 16 anys sinó que
també el de les persones migrades.

