Manifest dels Joves del Partit Nacionalista de Catalunya
Els i les joves vivim en una situació de canvis constants i d’improvisacions. Ens
trobem immersos en un país bloquejat, sense cap rumb concret i, en els darrers
mesos, un país afectat per la crisi de la Covid19.
L’organització dels Joves del PNC neix amb l’objectiu de debatre qüestions de relleu
per a Catalunya i poder aportar la nostra visió al Partit Nacionalista de Catalunya,
que ens dóna l’oportunitat de crear un futur millor sota els principis de progrés,
justícia i pau sempre amb la voluntat de generar consensos.
Optem pel catalanisme polític com a eina de consens entre els ciutadans. I, per tant,
donem suport a les polítiques d’àmplies majories parlamentàries, amb acords
transversals que integrin diferents sensibilitats. Defensem el dret a decidir i optem
per un nou catalanisme modern i transversal dins el context de la Unió Europea.
Ens enfrontem, com a generació, davant d’un dels reptes més important de la nostra
societat, que marcarà les dinàmiques dels anys vinents. Vivim en una improvisació
constant on els joves fins als 25 anys, segons les dades del segon trimestre de 2020
de l'Enquesta de Població Activa (EPA), som un dels sectors més afectats per la
pandèmia de la Covid19, on la xifra absoluta de pèrdua de llocs de treball per a
persones joves representa el 39,7%.
És per això que pensem que no ens podem enclar en un país on la lluita partidista
sigui el punt principal de l’ordre del dia. Necessitem un lideratge fort, capaç
d’apostar per projectes engrescadors i d’èxit que ens garanteixin la formació, les
oportunitats laborals i l’empenta que els joves necessitem. I, per a fer-ho, volem que
Catalunya sigui un país capdavanter a la Unió Europea i al món, sota els principis i
valors de progrés, justícia i pau, que inspiren la creació del Partit Nacionalista de
Catalunya.

Pensem que davant els joves, davant els reptes de la nostra societat, hi tenim molt a
dir i, sobretot, a fer. Som persones que creiem en la política com a eina de
transformació social i econòmica i volem una Catalunya on els valors de l’esforç, el
mèrit i la constància siguin el motor dels nostres projectes.
Les nostres prioritats són:
1. Les persones:
Des dels Joves del PNC creiem en les persones com a pilar fonamental del país.
Per això, defensem un pla d’acció social capaç de reconstruir una societat dividida
per les irresponsabilitats polítiques dels darrers anys i greument colpejada per la
pandèmia de la Covid19.
En primer lloc, ens reafirmem en la necessitat de defensar els drets i llibertats
bàsiques de les persones. Volem un país de persones lliures i iguals, on cadascú de
nosaltres pugui dir la seva sense ser acusat ni jutjat per la seva manera de ser i de
fer. Rebutgem, en conseqüència, tota discriminació basada en el gènere, la raça, la
religió, l’orientació sexual o la llengua.
Les persones som, en definitiva, el motor econòmic del país. Per tant, defensem un
model econòmic i laboral que doni cabuda a tants perfils professionals com sigui
possible. La taxa d’atur juvenil i la manca d’oportunitats laborals és preocupant, així
com ho és la fuga de talent a altres potències mundials. Cal garantir una feina digna
i ben retribuïda.
En segon lloc, l’accés a l’habitatge és d’una gran dificultat, especialment als grans
nuclis urbans i de costa de Catalunya. L’encariment del lloguer i la manca
d’oportunitats laborals degudament retribuïdes impedeix que molts de nosaltres
puguem optar a aquesta condició. Volem ser especialment sensibles i aportar
solucions al problema de la despoblament rural.

Així doncs, cal lluitar per a garantir el dret a l’habitatge mitjançant la regulació del
sector i la revisió dels incentius fiscals per lloguer de primera residència als més
joves. En aquest sentit, creiem en la necessitat d’un equilibri territorial que implica,
també, una millora urgent de les infraestructures de transport. Alhora també ens
reafirmem en la necessitat de defensar la propietat privada així com la lluita urgent
contra l’ocupació il·legal.
La pobresa energètica és també un aspecte preocupant, provocada per la falta de
treball digne i l’oligopoli de les grans corporacions del sector. Així doncs,
reivindiquem la necessitat de treballar per una alternativa sostenible, no només a
nivell ambiental sinó també en termes econòmics.
En darrer lloc, reivindiquem la necessitat de reforçar i millorar el sistema sanitari.
Actualment, Catalunya gaudeix d’un sistema sanitari de notable qualitat, però les
dificultats econòmiques derivades de la darrera crisi financera i la manca de reversió
de les retallades en exercicis econòmics de creixement han estancat la millora i
evolució del nostre sistema sanitari. En aquest aspecte, cal invertir en la millora
d'infraestructures sanitàries així com en la innovació del sector, des de la
investigació i fins a facilitar i implantar l’ús d’intel·ligència artificial.
També creiem que cal repensar el model sanitari incentivant la col·laboració
público-privada, amb l’objectiu de garantir una sanitat de qualitat per a tothom. I,
finalment, volem repensar el model de gestió per tal de millorar l’eficiència i les
condicions laborals de tot el personal sanitari, incloent-hi el personal en formació.

2. Llengua, educació i cultura
Joves del PNC, en tant que organització política catalanista, referma el seu
compromís en la defensa, protecció i promoció del català, llengua pròpia de
Catalunya.
Un dels èxits del catalanisme polític fou aconseguir un consens lingüístic a l’entorn
de la llengua que, al llarg dels darrers anys, s’ha esberlat. La victòria a les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya d’una formació política hostil a la normalització
lingüística, així com també les declaracions d’aquests últims mesos de determinats
polítics independentistes, tensionen aquest pacte lingüístic que nosaltres volem
enfortir.
En aquest sentit, reiterem el nostre compromís amb el model d’escola catalana, tal i
com recull la Llei d’Educació de Catalunya. Defensem que el català sigui la llengua
vehicular i d’aprenentatge, és a dir, la llengua de gravetat sobre la qual pivota el
sistema educatiu, tenint sempre en compte que l’objectiu és que tots els infants i
joves tinguin un domini efectiu tant del català com del castellà, així com també de
l’anglès, en acabar la seva educació obligatòria. En aquest sentit, l’escola és clau
per a garantir la unitat civil del poble, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de
tots els infants i joves, independentment dels seus orígens o renda. Reiterem que no
permetrem que es vulgui dividir els alumnes per raó de llur llengua.
Però la llengua no és només l’escola. Apostem per polítiques que facin del català
una llengua atractiva, de prestigi, útil i en positiu, fora de tota baralla política. Només
així el català aconseguirà la plena normalització lingüística en àmbits com les noves
plataformes digitals, la Justícia, l’etiquetatge, així com també en la millora del seu ús
social, especialment en els joves.

Finalment, estem compromesos amb la defensa i protecció de l’occità, aranès a
l’Aran, a través del ple desplegament de les lleis 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
i 1/2015, del règim especial d’Aran.
En matèria d’educació, més enllà del règim lingüístic, apostem, també, per una
formació inclusiva, integradora i innovadora, amb professionals formats per afrontar
els reptes de l’avui i preparar els alumnes i els futurs docents pels problemes de
demà. Un sistema que garanteixi que ningú es queda enrere però que posi en valor
el talent de cadascú. Ens agradaria que els joves trobessin a Catalunya un lloc on
poder formar-se professionalment i que tinguin el suport de les administracions, a
través de programes de beques per a la formació universitària i la formació
professional, amb criteris curriculars, científics i de premi a l’excel·lència. Alhora,
volem que es potenciï la promoció de projectes d’R+D+I a les universitats catalanes.
Creiem en la cultura com a eina de cohesió social i d’arrelament del país. Creiem
que hem de potenciar la cultura i, d’aquesta manera, fomentar la creativitat i l’esperit
crític dels joves. Hem de vetllar per generar nous públics i millorar l'accessibilitat de
la cultura amb polítiques de planificació. Alhora, hem de vetllar perquè els i les joves
puguin tenir accés a l’educació musical i teatral, vetllant per una educació moderna i
coherent. Apostem també per a generar sinergies entre les institucions i el sistema
de museus català per atraure els joves.

3. Economia, sostenibilitat, recerca i tecnologia per a l’economia del futur i
el progrés social
Amb l’assoliment del compromís de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible
de les Nacions Unides, es reconeix la importància de situar les qüestions socials i
mediambientals al mateix nivell que les qüestions econòmiques, amb la
implementació de polítiques transversals que cohesionin en clau sostenible la
tecnologia, la recerca, l’economia, el progrés social i el treball. Necessitem que les
qüestions que preocupen als joves estiguin a l’ordre del dia dels temes econòmics
de Catalunya.
Pensem que les administracions catalanes han de facilitar la creació d’empreses i
implementar polítiques fiscals adequades per afavorir l’augment de la dimensió
empresarial. I, per tant, apostem per un model socioeconòmic on les persones
siguin el centre del sistema i coexisteixi una col·laboració público-privada per enfortir
el benestar social i maximitzar la gestió econòmica catalana, atès que els recursos
són limitats.
Necessitem una cooperació entre la recerca i l’empresa, amb la finalitat de vetllar
pel progrés tècnic i social. I, especialment, en matèria de biociències i biotecnologia,
amb la finalitat d’aportar solucions als grans reptes de la societat en matèria de
treball, salut, alimentació i medi ambient.
Ens preocupa la dependència als combustibles fòssils, la gestió dels residus que
comporta la contaminació de les aigües, la qualitat de l’aire a les ciutats i la pèrdua
de sòl fèrtil tant en zones urbanes com rurals. Per tots aquests motius, volem que
les ciutats es repensin en un format intel·ligent, avançant cap a una economia
bio-base en contra d’una economia petro-base. Alhora, volem que la indústria
catalana aposti pels principis de l’economia circular, atès que permet reformular la
indústria del tractament dels residus i té molt potencial de crear valor empresarial,
ocupació i innovació.

Els i les joves del PNC apostem perquè la diversitat territorial que existeix a
Catalunya sigui un element a contemplar a l’hora de definir polítiques públiques. Cal
donar resposta a les necessitats específiques de cada territori per aconseguir la
igualtat d’oportunitats amb independència del territori on visquem.
4. Política/Relacions exteriors:
Joves del PNC contempla, en tot moment, Catalunya dins del projecte de la Unió
Europea.
La Unió Europea representa un projecte basat en la pau, els drets humans, la
llibertat i l’estat de dret. Europa és, doncs, el marc en el qual Catalunya ha
d’emmirallar-se i ha de participar. En aquest sentit, volem remarcar que la Unió
Europea no són només les beques ERASMUS i el roaming equiparable al
d’Espanya, sinó també un espai de sinergies econòmiques, empresarials i
mediambientals que no podem ni hem de desaprofitar.
Davant la crisi de la COVID19, s’ha tornat a demostrar que el projecte europeu és
més necessari que mai. Els fons de recuperació ens brinden una oportunitat única:
la d’una recuperació on la innovació i la transició ecològica ocupin el centre dels
projectes que la Unió Europea finançarà.
En aquest sentit, Catalunya ha de ser-hi, no només un motor econòmic i social, sinó
també com a partícip de la governança a través del marc de competències vigents.
És per tot això que els Joves de PNC rebutgem frontalment tot euroescepticisme,
mostrat al llarg dels darrers anys per personalitats polítiques rellevants del nostre
país. La Unió Europea té reptes majúsculs i no sempre ha encertat en les decisions
adoptades, però, malgrat tot plegat i per sobre de tot, representa un projecte que ha
garantit el període de major pau i prosperitat de la Història.

