L’associacionisme juvenil porta les seves principals demandes al
Parlament
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya prepara el Ple Específic de Joventut, amb una sèrie
de demandes imprescindibles per a l’emancipació del jovent.
La plataforma ha traslladat els seus posicionaments al president Aragonès i als Grups Parlamentaris
i esperen que el Ple atengui a les necessitats de les joves.
Barcelona, 4 de maig de 2022.- Els pròxims dies 10, 11 i 12 de maig del 2022 se celebrarà, al
Parlament de Catalunya, un ple monogràfic sobre la situació del jovent al país. El Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aglutina un centenar d’entitats juvenils, valora que
aquest ple, així com el debat parlamentari que s'hi produirà, “ha de ser un punt d'inflexió en el
rumb de les polítiques de joventut que es despleguin a Catalunya en els pròxims anys”. Així ho
assegura la Julia Rosanna Sánchez-Valverde, presidenta del CNJC.
La darrera vegada que es va celebrar un ple d'aquestes característiques, l'any 2013, la resolució
que se'n va desprendre va definir bona part de la direcció que havia de prendre l'acció política
específica de joventut. Ara, 9 anys després, el jovent reclama que s'escolti la seva veu i es posi
remei a una situació d'emergència.
En aquesta ocasió el debat se centrarà en qüestions d'emancipació, tal com ha demanat el CNJC i
l'associacionisme català al llarg dels darrers mesos, mitjançant processos incidència i denúncia de
la particularment greu situació en la matèria que ens aborda actualment. Concretament, els tres
blocs sobre la matèria que es tractaran seran: habitatge, ocupació i salut mental.
És per això que el CNJC ha elaborat un document, després d'un treball conjunt amb les entitats
que en formen part, per marcar les línies del debat que ara portem al Parlament. Aquest document
recull una sèrie de demandes que són les principals apostes de l'associacionisme juvenil català els
darrers anys i que considerem imprescindibles per poder fer front a la pitjor situació del segle en
matèria d'emancipació. Aquest document va ser presentat ahir personalment al President
Aragonès i s'ha fet arribar als Grups Parlamentaris.
Entre les demandes presentades, algunes de les quals consideren ja “històriques per part del
moviment associatiu”, en destaquen la regulació dels preus dels lloguers i la creació d’un parc
d’habitatge públic específic per a joves en matèria d’habitatge, l’augment de recursos destinats en
atenció psicològica per a joves en matèria de salut mental i, pel que fa a les qüestions d’ocupació,
es manté la demanda d’elaborar un registre únic de becàries de Catalunya i es reclama la
dignificació de les pràctiques.
El Ple se celebrarà després que els grups parlamentaris dels Socialistes i Units per Avançar,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular - Un nou cicle per

guanyar i En Comú Podem presentessin conjuntament la petició, a demanda del CNJC. També es
va convidar a fer-ho als altres Grups, a excepció de VOX.
Finalment, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, celebra que tingui lloc aquest ple
i no es posposi més, així com espera que d’aquesta sessió emani una resolució, una modificació de
llei o una proposta legislativa nova que inclogui els compromisos, demandes i propostes d’acció el
màxim de concretes.

Sobre el CNJC
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega més de 90
entitats juvenils a Catalunya. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove,
fomenta l’associacionisme juvenil i actua de pont entre el jovent organitzat i les institucions
públiques. Els tres eixos d’actuació del Consell són la sensibilització, la formació i la incidència
política.
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