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El Consell de la Joventut de Barcelona crida a participar a
la Via Catalana 2014
El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) referma el seu compromís i anima a participar
activament de les accions i convocatòries reivindicatives del proper Onze de Setembre que se
celebraran a tot Catalunya a favor del Dret a Decidir.
El CJB crida a participar al Bloc Social ( trams 57 i 58) de la V de la Via Catalana, conjuntament
amb les entitats de la plataforma Per una Catalunya Social
El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) conjuntament amb organitzacions sindicals, associacions veïnals
i diverses entitats de les agrupades en la campanya Per una Catalunya Social, fem una crida a la ciutadania a
participar activament en les accions reivindicatives que l’Onze de Setembre es realitzarà a
Barcelona a favor del dret a decidir i de la convocatòria de la consulta ciutadana del 9-N.
El moviment juvenil reafirmem el nostre convenciment sobre la necessitat que la societat catalana tingui
capacitat per decidir el seu futur. Entenem que la consulta és vital perquè els catalans i catalanes
puguin pronunciar-se sobre l’estatus polític de Catalunya, però també per poder decidir
quotidianament sobre moltes altres qüestions polítiques, econòmiques i socials.
Les reivindicacions pels serveis públics també centraran una part important de la Diada, amb
nombroses mobilitzacions ciutadanes que denuncien que la situació actual de retallades i contenció
pressupostària ha posat en entredit la continuïtat de l’Estat del Benestar. Des del CJB manifestem el
nostre compromís amb els drets socials i els serveis públics, així com la necessitat d’establir controls
democràtics sobre l’economia, defensant la supremacia de la voluntat popular per damunt del
poder financer.
Per tot això, fem una crida a fer palesa aquesta voluntat participant en el Bloc Social que
s'ubicarà a la Gran Via de Barcelona, entre Balmes i Rambla Catalunya (TRAMS 57 i 58) formant part
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de la V de la Via Catalana 2014 que simbolitzarà, de ben segur, la profunda aspiració de la
ciutadania a decidir el futur d'aquest país.
Finalment, el moviment associatiu juvenil de Barcelona volem desitjar a totes les persones i entitats
una bona Diada Nacional, en la qual la joventut i la ciutadania en conjunt prenguin la veu i en
siguin les protagonistes, per tal d’avançar cap a una societat més participativa, cohesionada i
socialment justa.
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