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Aquesta ponència té present el respecte per la diferència de gènere i l’ús no
sexista del llenguatge. El fet que no sempre hi hagi la duplicitat (el/la) o altres
formes lèxiques que diferencien el masculí/femení respon a la voluntat de totes
les persones congressistes de l’XIè Congrés de la JNC - Santa Susanna- per
facilitar la lectura del text de les ponències, considerant en tot cas que ens
referim sempre al conjunt d'homes i dones.
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1. PREÀMBUL
A l'abril de l'any 1980 un grup de joves es va reunir a Platja d'Aro per fundar la
Joventut Nacionalista de Catalunya. Tal com s'explica a la carta que els membres
fundadors van enviar als participants del congrés fundacional aquest havia de ser un
instrument ambiciós, amb la capacitat d'aglutinar sota unes mateixes sigles joves de
sensibilitats diferents però disposats a treballar per la llibertat del país.
No cal dir que el suport a la independència de Catalunya l'any 1980 era petit per no
dir residual. No havia passat ni un mes de les eleccions del 1980 al Parlament de
Catalunya que havia deixat un parlament amb una clara vocació catalanista i amb un
programa de construcció de país encara per desplegar. va ser Convergència
Democràtica de Catalunya, partit del qual el Partit Demòcrata n'és successor, qui,
des del Govern de la Generalitat i durant 23 anys, va iniciar la reconstrucció d'una
nació ferida per 40 anys de franquisme. D'alguna manera la crida a treballar per la
llibertat del país es feia mentre el relat polític dels grans partits era buscar la
manera d'encaixar la realitat política catalana al marc espanyol, que encara s'estava
configurant. Amb els anys i els desenganys la realitat del país ha anat tombant cap a
un altre costat i en conseqüència ho ha fet també la fotografia del Parlament.
Avui la força majoritària ja no és aquella que intenta relligar el país amb l'estat, avui
la primera força és un instrument excepcional, que responent a aquella crida d'unitat
que es feia als joves de la JNC l'any 1980, va guanyar les eleccions del passat 27S.
Avui doncs el parlament de Catalunya treballa un marc legal per preparar el salt
definitiu i aconseguir que el país recuperi la seva llibertat. La JNC ha estat un
element clau per fer aquest acompanyament. Primer per la pedagogia de les
primeres generacions al partit i finalment per quan aquestes han arribat a llocs de
responsabilitat dins el mateix partit o en espais de govern. Aquí és on som i aquí és
on les generacions actuals que treballem amb i per la JNC comencem a tenir nous
reptes i nous objectius pel país i per la JNC. Els dies que ara venen necessiten el
coratge i l'ambició d'aquells primers militants.
A pocs mesos vista de la celebració del referèndum definitiu mitjançant el qual els
catalans i catalanes decidirem el nostre futur, ens trobem a les portes del moment
que la JNC somnia i desitja des de la seva fundació. És doncs, l’oportunitat esperada
per construir el país que volem. En aquest sentit, adquirint el compromís de treballar
a fons a nivell ideològic durant el proper mandat per definir de manera clara el
model de país que en què creiem, aquest manifest vol dibuixar les bases que la JNC
defensarà per aquest futur Estat.
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2. PARTICIPEM PER TRANSFORMAR
El foment de la participació i la qualitat democràtica en el sí de la societat catalana
esdevenen els pilars principals de construcció de país, en tant que motors de canvi i
de transformació social, amb una democràcia liberal sana i exemplar. Des de la JNC
assolim el compromís d’impulsar la participació ciutadana en la presa de decisions
que afecten a la nostra realitat quotidiana mitjançant diferents eines com ara
l’associacionisme o l’establiment de mesures legislatives que donin veu a tots els
col·lectius. Per altra banda, com a organització política juvenil, volem estimular
l’adopció de mecanismes adients per adoptar com a societat les millors pràctiques
democràtiques involucrant tant a l’administració com a tota la ciutadania.
La participació i l’associacionisme son un factor característic de la societat catalana,
que al llarg de la història s’ha vertebrat en diferents moviments i entitats per
defensar drets i garantir oportunitats a través de la cohesió social i la participació
amb la finalitat de construir un país inclusiu i una societat justa. En aquest context,
els joves sovint hem jugat un paper clau per impulsar canvis amb la voluntat de
transformar la realitat i construir un futur millor. Els joves hem de ser protagonistes
en els espais de decisió relacionats amb tot allò que ens afecta i des de la JNC
creiem que el moviment associatiu és una de les eines principals per fer-ho realitat.
El moviment associatiu, i sobretot el juvenil, és un espai de formació personal i de
transmissió de valors que es tradueixen en una societat més democràtica,
integradora i compromesa amb el seu entorn. En aquest sentit, cal reconèixer la gran
tasca dels agents d’educació no formal, com puguin ser esplais i el model
d'escoltisme i guiatge català, entre altres. Cal facilitar l'obtenció de recursos i el
reconeixement necessaris tant a l’associacionisme educatiu com a totes aquelles
entitats que mitjançant el voluntariat i per tant, a canvi de res més que llegar una
societat millor fan d’aquests espais un lloc d’inclusió i transformació. A la vegada, i
parlant d’associacionisme més en general i, per tant, de plataformes de segon i
tercer nivell, seguirem donant suport a tots aquells espais de participació plurals i
transversals, com ho són ara els Consells Locals de Joventut o el Consell Nacional de
Joventut. Creiem que cal un interlocutor que canalitzi la veu dels joves cap a les
institucions i administracions sota un missatge consensuat i potent.
És per això que, des de la JNC, considerem cabdal assumir el repte de convèncer els
a tenir un rol actiu en la societat i implicar-los en la transformació d’aquelles
realitats que ens conduiran a construir un país millor. Per fer-ho, és necessari saber
transmetre la importància de la participació dels joves a través de la nostra
organització i estem compromesos a col·laborar amb l’associacionisme català per dur
a terme diferents iniciatives i projectes i ser capaços de sumar forces i multiplicar la
nostra capacitat d’influència amb compromís de país, amb to propositiu, constructiu,
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voluntat de consens i pensant en els joves des d’una vessant transversal, integradora
i allunyats del sectarisme.
A les portes de la creació d’un nou estat, ens trobem amb el repte i l’oportunitat de
dissenyar la societat que volem en tots els aspectes. Per la JNC, la base d’aquesta
societat rau en la pràctica i la inculcació de la màxima qualitat democràtica
involucrant tant les institucions com la ciutadania. Manifestem la necessitat
d’avançar cap al reconeixement del dret de vot als 16 anys per a millorar el nostre
sistema democràtic, aprofundir en un paper més actiu dels i les joves i augmentar
compromís de la ciutadania en la presa de decisions seguint les millors pràctiques a
nivell internacional.
Per la democràcia representativa que volem, el primer pas és dotar el país d’un
sistema electoral aplicat per una comissió totalment independent dels partits que
acosti les institucions catalanes a la ciutadania i garantint que els representants
polítics treballaran en base a les voluntats dels seus electors i no dels seus partits.
De la mateixa manera, cal que el sistema combini la proporcionalitat adequada,
garantint l'encaix de les necessitats territorials i que asseguri la pluralitat d’idees i
un retrat real de la societat catalana.
Per altra banda, tan les institucions públiques com els partits de la societat catalana
han d’estar dotats dels mecanismes pertinents per escoltar les necessitats de la
ciutadania i garantir el foment de la participació. Una de les prioritats de la
democràcia és donar veu a la ciutadania de la manera més fàcil i eficient possible.
Per aquesta raó apostem per les consultes populars i referèndums com a eines
habituals per sotmetre a sufragi universal totes les qüestions que des de institucions i
societat civil es considerin oportunes; així com per la implantació general del vot
electrònic en la presa de decisions de la futura Catalunya Estat, sempre que els
mitjans tècnics puguin garantir l'anonimat del votant i la veracitat del seu vot. Tot
això, en paral·lel amb el compromís i la voluntat dels partits polítics de fomentar
l’aprovació de lleis perdurables en el temps i Pactes Nacionals que cohesionin la
societat i eviti ineficiències i sentiment de desmotivació que vagi en detriment de la
participació democràtica.
Els representants institucionals i càrrecs públics d’una societat amb òptima qualitat
democràtica han d’actuar amb la màxima exemplaritat, seguint uns principis, normes
i bones pràctiques que representin un conjunt de valors mirall d’una societat justa i
integradora. Les administracions han de funcionar amb la màxima transparència i
ètica pública, facilitant i fent efectiu el retiment de comptes a tots els nivells. De la
mateixa manera, creiem necessari establir mesures que sotmetin a les institucions i
als representants públics a un control i a pràctiques de transparència per tal que la
ciutadania pugui avaluar la seva tasca a partir de criteris objectivables.
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Algunes d’aquestes mesures han d’anar enfocades, entre altres aspectes, a potenciar
la transparència en totes les matèries de despesa pública; garantir la imparcialitat
dels processos de contractacions i concessions, evitar la corrupció i el tràfic
d’influències, establir una limitació de mandats que eviti els riscos potencials que
comporta l’excessiu manteniment d’una persona en l’exercici d’un càrrec determinat
i garanteixi una renovació generacional i de talent i apostar per un model mixt de
finançament de partits que prioritzi el sosteniment per part de la militància, amb
obligades pràctiques de transparència que des-incentivi les males praxis.
Com a organització política juvenil, la JNC, amb la voluntat de dotar la nostra
societat de la màxima qualitat i salut democràtica, ens trobem compromesos en
practicar en el sí de la nostra organització, una democràcia interna que serveixi
d’exemple i model de la societat en la que creiem. Així doncs, apostem per una
organització transversal i participativa, amb processos de primàries per escollir
càrrecs els quals rendeixin comptes i tinguin una limitació de mandats que procuri
una renovació i regeneració constant. També, un dels eixos principals d’actuació de
la JNC és la pràctica de la transparència en tots els àmbits, des de la publicació de
les diferents dades de la organització, fins l’obertura a tota la militància dels
processos interns de decisió i la procuració de totes les explicacions necessàries
sobre la gestió de la organització.
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3. EMANCIPACIÓ JUVENIL: EDUCACIÓ, OCUPACIÓ I HABITATGE PER SER MÉS
LLIURES
Com a organització política juvenil ens sentim altament compromesos a incidir en les
polítiques públiques que afecten les transicions juvenils. El desenvolupament vital
dels i les joves depenen en bona part a la qualitat i oportunitats que li puguin
generar les tres potes de l’emancipació juvenil: educació, ocupació i habitatge.
L’educació és un dels eixos vertebradors bàsics del nostre país, per aquest motiu, des
de la JNC apostem per una coeducació transversal i de qualitat. El nostre és un
model d’escola catalana, pública, privada i concertada, que no segregui per sexe,
accessible per tothom, lliure de dogma i d’un model de valors. Entenem la necessitat
d’Establir lleis educatives perdurables en el temps sota un paraigua consensuat d’un
Pacte Nacional per l’Educació consensuat entre els diferents actors educatius, socials
i polítics. Per això defensem el marc de referència que ens dona l’actual Llei
d’Educació de Catalunya (LEC), com a punt de partida per a la creació de la nova llei
per a la Catalunya Estat i per a la defensa de la immersió lingüística, la cohesió i
l’èxit en l’educació obligatòria i no obligatòria. Per facilitar l’apoderament i
implicació de l’alumnat a les nostres escoles, instituts, centres de Formació
Professional i universitats caldrà establir un model de governança que fomenti la
participació dels alumnes en la presa de decisions garantint òrgans de govern plurals
i transparents. Caldrà també una aposta clara i decidida per l'orientació professional
per tal de facilitar la transició escola-treball i dotar de coneixements pràctics i
professionals útils als joves. Amb aquest objectiu, és important introduir els
itineraris i orientació laboral al darrer curs d'educació obligatòria, dotant als joves
d'eines de formació i acostament al mercat laboral. Per aquest motiu també serà
important dotar de prestigi i rellevància la Formació Professional, entesa com aquell
marc competencial que trobem a faltar en les especialitzacions professionals del
mercat de treball, i especialment a la Formació Professional Dual.
Per altra banda, ja JNC defensa la creació d'un nou sistema universitari, fortament
competitiu, global i sostenible. Tanmateix, volem que aquest sistema universitari
estimuli l'esperit crític i la reflexió en els estudiants, que els doti de les eines
necessàries per fer front i entendre la complexitat de la realitat. En aquest nou
sistema cal treballar fermament cap a un model que destini majors recursos i
eficiència a la política de beques i accés a la universitat, potenciant alhora el
coneixement, la recerca, el desenvolupament i la innovació. Així mateix, l’aposta
cap a la política de beques ha de respondre el nivell de recursos econòmics de
l’alumne i la seva unitat familiar i premiant, alhora, l’excel•lència acadèmica dels
estudiants. Tanmateix, caldrà aplicar els tractats de Bolonya i complir amb el
requisits que s’estipulen, per tal d’adherir-se a l’EES, juntament amb la resta
d’estats de la UE. Per tant, l’Estat haurà de convergir el model educatiu català amb
els mètodes europeus, vetllant per a que la formació posterior, els màsters,
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presentin un preu públic assequible i amb igualtat de condicions i beques que les
titulacions homologades de grau. Finalment, Hem d'eliminar les barreres a la
mobilitat educativa en el si d'Europa i aconseguir que les nostres universitats
esdevinguin encara més atractives per a estudiants d'altres països.
Pel que fa al nostre model econòmic, creiem en un model productiu obert al món,
orientat al mercat, que no posi traves al desenvolupament empresarial, focalitzat en
sectors d’alt valor afegit, i amb vocació per la innovació, internacionalització dels
seus agents i la sostenibilitat. Com a organització, creiem que el lliure mercat és un
pilar fonamental en una societat del benestar avançada. Un model econòmic basat
en un model productiu basat en el coneixement i la recerca tant impulsant sectors
d'alt valor afegit com l'agroalimentari i els serveis, com la creació d'iniciatives
empresarials. Per a garantir que cap ciutadà quedi desemparat, volem una fiscalitat
flexible, progressiva, perceptible, senzilla i transparent
La segona de les potes i la que s’ha vist més afectada per la crisi econòmica i per les
polítiques públiques ha sigut l’ocupació juvenil. El nostre model és el d’una ocupació
de qualitat amb polítiques que combatin la precarietat i que donin una xarxa de
seguretat als nostres joves per aixecar aquells que caiguin. De la qualitat del nostre
mercat de treball en depenen les cotitzacions socials que garantiran l’estabilitat i
perdurabilitat del sistema de pensions. Per això també ens caldrà donar fomentar
l’emprenedoria, l’autoocupació i l’economia social, desestigmatizant el fracàs i
potenciant les segones oportunitats. Volem un país on emprendre no sigui qüestió de
mesos sinó d’hores. L'administració no pot ser l’única impulsora de la creació de llocs
de treball, ja que els recursos són limitats, sinó que ha de facilitar el creixement
empresarial, agilitzar tràmits, oferir informació legal i reduir els costos i la
burocràcia.
Des de la JNC apostem per desenvolupar un Marc Català de Relacions Laborals, a
través: d'un codi català de treball i de les empreses, en que el sistema d'ocupació
català assumeix-hi les polítiques passives i aquest s'adapti a les noves exigències de
la Unió Europa; un sistema d’ocupació amb governança pública i participativa, amb
un marc normatiu del sector i orientat als resultats que garanteixi l'ocupabilitat:
inserció i requalificació; un sistema d'ocupació per a la formació coadjuvant de
productivitat i ocupabilitat regulat a través d'un pacte per a la formació professional,
mitjançant la concertació amb els agents socials catalans; un sistema inspector
orientat a l'assessorament i col·laboració amb el teixit empresarial i, al mateix
temps, garant del compliment normatiu laboral. Així doncs, El nostre model ideal
d’aplicació s'assemblaria molt al desplegament que en van fer els països nòrdics
(Suècia, Dinamarca i Finlàndia) als anys 80 i 90. Aquest model consisteix a dotar els
serveis públics d'ocupació dels recursos necessaris per tal que aquesta atenció i
orientació siguin individualitzades, ràpides i hi hagi un seguiment personalitzat amb
una coresponsabilitat per les dues parts.
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Avui, a Catalunya s’està duent a terme l’estudi i la necessitat de repensar el model
horari actual per tal d’adaptar-lo a noves necessitats i realitats. Des de la JNC
creiem que la reforma horària ha de ser una realitat a curt termini amb l’objectiu de
respondre a la reorganització horària, a l’aprofitament del nostre temps i a la millora
de la qualitat de vida. Un dels motius, és apropar-nos als paràmetres europeus,
generalment molt més flexibles i permissius a l’hora de fer possible que la societat
pugui gaudir dels beneficis que comporta una jornada laboral que comenci més aviat
i amb uns horaris més concentrats.
Assumir la reforma horària també vol dir guanyar qualitat de vida no només perquè
un cop aplicada serà un pas important per aconseguir la conciliació laboral, sinó que
a més repercutirà favorablement en la motivació i la productivitat, bé sigui en les
empreses i/o institucions, o en l’àmbit educatiu. És per això que entenem que
Catalunya, com a país del sud d’Europa i de voluntat i sentiment europeista, ha de
prioritzar aquesta racionalització dels horaris que, a més, comporta atribuïdes
millores en la salut.
Per últim, volem un país que faciliti la mobilitat interna i externa volguda dels i les
seves joves, però a la vegada un país que en faciliti el retorn a tots aquells que han
marxat per condicions no volgudes, perquè suposa un enriquiment quant a
experiència personal i professional, però s’han de crear incentius perquè passat un
temps tornin al país i apliquin el seu talent a Catalunya.
Com a última transició tenim la domiciliar, especialment important per revertir la
tendència en l'emancipació tardana. Volem un país que faciliti l’accés a l’habitatge i
que es doti de múltiples fórmules de tinença més enllà de la compra o el lloguer,
com la masoveria urbana, la cessió d'ús, el dret de superfície o la copropietat o el
cohabitatge, que aportin flexibilitat a un mercat especialment rígid. Caldrà dotar de
facilitats al mercat de lloguer, flexibilitzar-lo, a la vegada que dotant-lo de seguretat
pel propietari i al llogater. En l’horitzó hi veiem un Estat amb un parc d’habitatges
de lloguer molt més assequibles que l’actual. Per això, també caldrà diversificar i
augmentar el parc públic de lloguer social per aquella gent que més pateix i que ha
de tenir dret a un habitatge. En un nou país ens caldrà buscar nous models d’accés i
tinença, seguint referents europeus, especialment els nòrdics. En darrer terme, cal
potenciar els convenis i les relacions bilaterals entre administracions, sector privat i
entitats financeres per facilitar la disposició d’habitatges.
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4. UN PAÍS DE CULTURA, UNA REPÚBLICA DE DRETS, OPORTUNITATS I
LLIBERTATS
La cultura i la llengua sempre han estat pilar i motor de país, han forjat una societat
amb un fort sentiment i sensibilitat cultural que han marcat un tarannà i uns valors
fortament arrelats. És per això que no només hem d’assegurar la seva preservació
sinó que l’hem de potenciar des de tots els àmbits possibles: impulsant polítiques de
suport i foment, potenciant-la amb esforç i diners, facilitant el mecenatge privat i
donant a conèixer el nostre patrimoni aquí i en l’àmbit internacional i és per això
que necessitem unes institucions culturals fortes; fent-la accessible, també als joves,
i generant actuacions per un teixit empresarial i associatiu cultural fort que també
sigui una important estructura d’estat, i finalment, posant de relleu que cultura
significa llibertat i sentit crític i que és per això, que han d’anar estrictament lligats
a la vida de les persones, a la seva feina, en el món de l’educació i del lleure.
Catalunya ha sigut terra d’acollida, és per això que des de fa molt temps les dues
llengües pròpies (català i occità - aranès) han conviscut amb el castellà. Creiem que
en la construcció del nou Estat ha de ser compatible amb la defensa de les llengües
pròpies que han de disposar del reconeixement corresponent, especialment en
l’àmbit educatiu, amb la incorporació del castellà dins un marc de cooficialitat
reconeixent la pluralitat lingüística del país i respectant la llibertat lingüística
individual.
És necessari seguir treballant incansablement per la igualtat efectiva entre homes i
dones en tots els àmbits. En conseqüència, la JNC participa des dels nostres valors en
la lluita feminista perquè creiem en la igualtat com a dret fonamental de la nostra
societat. Dos dels àmbits més destacats per visibles socialment són els de la bretxa
salarial i de les dificultats d’accés al mercat laboral. Hem de lluitar per aconseguir
igualtat en les retribucions salarials de dones i homes i per facilitar la inserció
laboral femenina. La igualtat en els permisos parentals ha de ser una bona solució
per aquesta darrera. També apostem en la nostra Catalunya de futur per garantir la
defensa dels col·lectius en situació de desigualtat així com la igualtat total entre
persones, i això inclou el mateix nivell d’oportunitats per a tots els col·lectius com el
col·lectiu LGTBI+ o el de les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. A
més, la JNC referma el seu compromís amb la lluita contra l'LGBTIfòbia i reitera la
seva defensa d'un model de societat basat en la tolerància i la normalització de la
diversitat sexual i la diversitat d'identitat de gènere
Tant és així, que creiem que és, sobretot des de la joventut, és on hem d’establir les
bases, els coneixements per tal que les polítiques del futur contribueixin a construir
un futur més equitatiu i millor i un canvi real en la nostra societat. La poca presència
de les dones en la vida política i professional no satisfà les expectatives d’una
societat moderna que aspira a la igualtat. És per això que apostem de manera
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transitòria per un model de quotes que facilitin la igualtat home-dona mentre en
paral·lel fem polítiques de foment de la igualtat més enllà de la vida política. Aquest
apoderament de la dona no només ha de millorar els espais de participació dels que
disposen les dones sinó que l’entenem com el millor antídot per eradicar el
masclisme i la violència que se’n deriva.
La millor recepta per una bona salut és la prevenció, basada en la promoció d’hàbits
saludables. De la mateixa manera que tenim cura de la nostra salut, també n’hem de
tenir dels serveis. Des de l’àmbit institucional, la premissa que ha de regir la gestió
del sistema sanitari hauria de ser més qualitat, eficàcia, rapidesa, transparència i
seguretat. La col·laboració dels agents públics i privats ha portat a la sanitat
catalana ha ser tot un referent. Com a referent, hem de distribuir els recursos
econòmics en sanitat en funció dels determinants de la salut en la nostre societat. En
l’evolució futura de la sanitat catalana, han de ser les necessitats, les particularitats
i les possibilitats de la nostra societat les que determinin el model de sanitat, i no
pas a l’inrevés. Per garantir el seu servei universal i gratuït com a principis, és
obligació de la ciutadania fer-ne un ús responsable i dels agents polítics i sanitaris
buscar noves formes de gestió del sistema per fer-lo eficient i sostenible. Aquest ús
responsable, es fomentarà a la societat mitjançant l’educació.
Un altre matèria relacionada amb la salut és la de drets civils i llibertats. La JNC hem
fet grans passos endavant en la lluita pel dret a la interrupció voluntària de
l’embaràs, el dret a una mort digne, el dret a la maternitat subrogada, o aspectes
més controvertits com la regulació del cànnabis.
El major repte que tindrà el nou estat català serà revertir els greus efectes generats
per la crisi econòmica. Actualment, hi ha un 19% de la població en risc de pobresa.
En aquest sentit, la JNC sempre ens hem mantingut ferms ens els principis d’igualtat
d’oportunitats amb l’objectiu que l’ascensor social fos possible. Per arribar-hi, no
creiem en les polítiques assistencials caracteritzades per ser unes ajudes
incondicionals, si no que la millor política social és incentivar la creació de llocs de
treball dignes i oferir els mitjans necessaris per la reincorporació de les persones al
món laboral. En aquest apartat és d’obligatori esment la gran feina de les entitats
privades sense ànim de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, element
bàsic per a la sostenibilitat del sistema de prestació de serveis. La JNC defensa,
d’acord amb el seu sentiment europeu, el model d’Estat del Benestar estès a Europa;
basat en la llibertat, la justícia social i la igualtat d’oportunitats de les persones.
Català és tot aquell que viu i treballa a Catalunya. Aquesta frase expressada pel
president resum l’actitud de la nostra societat davant les onades migratòries que
s’han produït al nostre país. La inclusió i la igualtat de condicions dels nouvinguts ha
sigut les prioritats del nostre govern, que fins i tot ara en un moment de xenofòbia a
tot occident, inclús en algunes polítiques del govern espanyol, ha liderat la posició
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de compliment pels drets humans. Alguns exemples són la garantia de la seva targeta
sanitària o la voluntat d’acollir refugiats. Una bona política d'immigració que reguli
l'acollida de gent nouvinguda afavoreix el creixement i aporta nous coneixements, i
Catalunya és un bon exemple d’això. Garantint una bona integració i acceptant per
tenir drets també s’han de tenir uns deures, la convivència al nostre país continuarà
sent un model d’èxit.
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5. VERTEBRATS TERRITORIALMENT, PROJECTATS AL MÓN
Des de la JNC defensem que cal aplicar polítiques actives contra el canvi climàtic.
Per aquest motiu, cal repensar el sistema de mobilitat que tenim potenciant totes
aquelles mesures que fomentin el canvi d’un model de vehicle de combustible fòssil
cap a un elèctric en aquest trànsit l’híbrid ha de tenir un paper important tant en
transport públic com privat. En aquest combat cal incentivar aquelles indústries
menys contaminants i sancionar aquelles més contaminants. Com a organització
apostem per un model energètic que garanteixi en primer lloc, l’accés a l’energia a
tot els seus ciutadans i a preus competitius; en segon lloc que estigui dotat d’un
sistema de mercat liberalitzat que asseguri la competència entre productors,
distribuïdors i comercialitzadors, i en tercer lloc que obeeixi a raons de garantia de
subministre i seguretat nacional. En el mateix àmbit, cal passar de l’actual
dependència de les energies fòssils a un model energètic cimentat en les energies
renovables en un procés gradual. En el seu conjunt apostem per un model més
sostenible i equilibrat econòmicament a llarg termini.
El medi ambient té un gran valor en el nostre país. Per tal de preservar-lo fa falta
mantenir l’actual sistema de protecció? d’espais naturals. En aquest punt, el cos
d’agents rurals ha de tenir un paper important. Cal preservar l’enorme biodiversitat
del nostre país. No obstant, s’ha d’aconseguir que aquesta protecció? sigui
compatible amb l’agricultura i la ramaderia permeten que aquestes es desenvolupin
com activitat professional. Compatible també amb l’explotació forestal, aquesta
imprescindible per reduir el risc d’incendis i mantenir una correcta gestió forestal.
També? cal establir una política hídrica que permeti els cabals ecològics dels rius i el
desenvolupament econòmic.
Pel que fa a les infraestructures, aquestes han de respectar un equilibri entre
racionalitat econòmica i vertebració territorial, tot això en benefici del creixement
econòmic i contribuir a la igualtat d'oportunitats de tots els territoris. Cal ampliar la
seguretat de la nostra xarxa viària, liberalitzar i afavorir la competència en el mercat
de serveis ferroviaris i potenciar les connexions amb les grans infraestructures del
país fomentant la connectivitat respecte l’exterior. Per exemple, impulsar la
construcció del corredor mediterrani com a instrument de connexió amb Europa. Una
bona xarxa ferroviària. Una bona xarxa ferroviària, juntament amb els seus derivats,
ha de ser imprescindible per una bona mobilitat.
La nostra organització és una ferma defensora de la digitalització i el progrés
estretament lligat amb les noves tecnologies. Apostem per Barcelona i Catalunya com
a hubs d'innovació tecnològica. Per a dur-ho a terme, entre altres, volem ser
atractius al capital inversor i creiem prioritari el desplegament territorial de xarxes
d'accés d'alta velocitat.
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La JNC considera que la seguretat té un paper fonamental en la preservació dels
drets i les llibertats dels ciutadans. Defensem que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra són la policia integral de Catalunya i per aquest motiu s’ha de
poder interrelacionar amb la resta de cossos de seguretat internacionals de forma
directa per tal de combatre amenaces globals com el terrorisme, el crim organitzat i
el ciberterrorisme. La JNC també considera primordial la tasca de les Policies Locals
de Catalunya a l’hora de resoldre i acabar amb la delinqüència i les problemàtiques
d’àmbit local sent un pilar clau en la convivència municipal. Finalment, la JNC
referma el compromís d’integració europea amb un pressupost únic de defensa per a
tota la UE, la necessitat que el nou estat català es doti d’un exèrcit de dimensions i
pressupost similars al dels estats membres de la UE com Àustria, Suècia o Dinamarca,
i que aquest s’integri a l’OTAN.
Catalunya és un país ric en la seva estructura territorial, per aquest motiu cal dotar
al tots els municipis de les eines necessàries per a una administració local pròxima,
eficient i transparent al ciutadà. En aquest sentit la JNC defensa una Catalunya
Estat amb una estructura territorial descentralitzada i configurada per municipis,
comarques i vegueries (subjecte a la asimetria en el principi de diferenciació que
estableix la Carta europea de l’autonomia local i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.)
En la creació d’un nou Estat Serà necessari substituir el model burocràtic de
l'administració pública tradicional per un nou model administratiu més flexible i
transparent que posi l'atenció en els resultats i en els serveis que presti, en lloc d'en
els processos burocràtics a seguir. A més a més, la nova administració catalana haurà
de tenir com a objectius l'atenció a l'usuari, la qualitat dels serveis, la innovació, la
productivitat i el foment de l'estalvi. Hauran de configurar l'administració
treballadors suficientment capacitats per prendre decisions lliurement en el
compliment dels objectius fixats, a la vegada que se'ls responsabilitzi d'aquestes
decisions i caldrà obrir un debat sobre quines tasques ha de realitzar personal
funcionarial i quines personal laboral.
En aquesta línia, la JNC recolza l’estratègia iniciada des del govern per a la creació
d’una Agència Tributària catalana que gestioni els tributs i impostos recaptats, així
com la configuració de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques Enric
Prat de la Riba en substitució de l’actual Escola. Tanmateix hi ha altres estructures
d’Estat on cal seguir treballant en l’imminent procés cap a la independència com la
Seguretat Social i les relacions exteriors.
Per assolir la independència de Catalunya és necessari el reconeixement de l’Estat
fora del nostre territori, tan a nivell europeu com internacional. En aquest sentit, la
JNC ha vetllat i vetllarà per mantenir i crear nous vincles amb organitzacions
internacionals d’interès polític que reforcin en el sí de l’organització la ideologia i
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l’interès dels catalans. És per mitjà d’aquests espais que l’organització ha de
projectar al món la voluntat d'esdevenir un Estat influent. Darrerament,
l’organització

ha

treballat

en

aquesta

línia

presentant

propostes

per

al

reconeixement d'aquestes qualitats i potencials, tot defensant valors com la justícia
internacional i el dret a l’autodeterminació i dotant de contingut i opinió a l’agenda
política, com per exemple: defensant la creació d’un Tresor Europeu, impulsant la
integració del mercat digital europeu, presentant iniciatives per a que a Europa
prevalgui la separació de poders per a tots els estats i posicionant a l’organització en
alguns temes cabdals com els tractats de comerç internacional.
Alhora Catalunya comparteix llengua i cultura amb altres territoris veïns més propers
-com el País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord,
l’Alguer i Andorra- territoris amb els que seguir treballant tant a nivell polític com
associatiu. Des de la JNC sabem que la nació va més enllà dels termes del Principat i
seguirem construint nexes polítics i associatius en el marc dels Països Catalans
Aquesta nació mil·lenària creadora de riquesa econòmica i cultural s’ha guanyat el
dret a les urnes a seguir existent. Com a Joventut Nacionalista volem ser un Estat
garant dels drets humans, les llibertats fonamentals, individuals i col·lectives, i de
la justícia social, amb voluntat de construcció col·lectiva, europeista i humanista.
Volem un Estat com el que albirava el President Macià: políticament lliure,
econòmicament pròsper i socialment just. Som al punt de la història que volíem. Avui
ens hem de preguntar més que mai què podem fer nosaltres per Catalunya més que
què pot fer Catalunya per nosaltres.

16

