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Entrevista

Eugeni Villalbí, la Sènia (Montsià), 1978.
Secretari de Joventut al Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya des de l’any 2006. Durant el 2003 
i 2004 va ser membre del Secretariat del 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

EUGENI VILLALBÍ

P
er què un Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya (PNJCat) 
de 10 anys? Quins reptes ha 
d’afrontar?

Les polítiques juvenils 
són polítiques estructurals que busquen 
invertir i/o consolidar tendències. Convé 
plantejar-les a mitjà i llarg termini, ja que 
necessiten un temps de maduració abans 
no comencen a donar resultats. Per tant, 
cal garantir-ne una mínima continuïtat. És 
per això que convé impulsar instruments 
que, com el PNJCAT, perdurin més enllà 
de les legislatures. I, naturalment, perquè 
aquests instruments siguin eficaços, s’han 
de bastir sobre la base del màxim consens. 

El gran repte que tenim plantejat és, 
sens dubte, l’emancipació juvenil. Això 
implica atendre’n els tres pilars bàsics: una 
millor formació juvenil, millors condicions 
laborals i una política d’habitatge valenta, 
que permeti l’accés a lloguers assequibles. 
Si les polítiques de joventut no són capaces 
d’incidir en aquests eixos clau, quedaran 
condemnades a la marginalitat. 

Què no hem de repetir de l’antic PNJCat a 
l’hora de fer el nou?
L’ordre del procés. Amb l’anterior Pla, es va 
començar la casa per la teulada. Primer es 
va elaborar. Després, es va donar a conèixer. 

Amb el nou Pla, hem volgut plantejar-ho 
a l’inrevés i començar per la base. D’entra-
da, hem avaluat el Pla antic, després hem 
obert un procés de consulta exhaustiu per 
recollir les propostes i aportacions dels 
agents implicats (entitats, persones joves, 
professionals en joventut...). Finalment, un 
cop analitzada i sintetitzada aquesta infor-
mació, ens hem posat a redactar el nou Pla. 
L’altra gran novetat del nou PNJCat és que 
incorporarà tot un seguit d’indicadors de 
seguiment que permetran avaluar la seva 
execució en tot moment. 

El procés participatiu que s’ha fet ha 
tingut en compte el jovent en tota la seva 
diversitat?
Hem fet un gran esforç perquè fos així. 
No volíem quedar-nos, només, amb les 
entitats juvenils. Les entitats són molt im-
portants i, segurament, són les qui tenen 

més a aportar. Però per incorporar el jovent 
en tota la seva diversitat també calia arribar 
al màxim nombre possible de joves no as-
sociats. Per això, hem dut a terme sessions 
i tallers de treball a universitats i instituts 
d’arreu del territori. I hem posat en marxa 
el web volemdecidir.cat, que ha rebut més 
de 10.000 visites (i uns 6.000 joves n’han 
respost el qüestionari). D’altra banda, 
l’experiència ens demostra que, en aquesta 
mena de processos consultius, el col·lectiu 
d’origen immigrat sol quedar infrarepre-
sentat. Per assegurar-nos que la seva opinió 
fos incorporada, vam celebrar set sessions 
específiques amb joves d’origen immigrat. 
Crec, doncs, que en termes de representati-
vitat hem fet una bona feina. 

    Miquel Andreu
Cap de Comunicació del CNJC 
comunicacio@cnjc.cat 

“Per incorporar el jovent 
en tota la seva diversitat 
també calia arribar al mà-
xim nombre possible de 
joves no associats”

“Amb l’anterior Pla, es 
va començar la casa per 
la teulada: primer es va 
elaborar; després, es va 
donar a conèixer”
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Editorial

E
l mes de març, l’Assemblea General del CNJC va 
escollir un nou Secretariat per tirar endavant el 
Consell i els reptes del moviment associatiu ju-
venil del nostre país. Aquest nou equip ha agafat 
l’encàrrec de les entitats amb il·lusió i ganes de 
treballar, especialment en el moment en què ens 

trobem, amb qüestions importants sobre la taula que afecten 
el present i el futur de la joventut. 

Un present i un futur marcats per la greu situació de crisi 
econòmica i social que afecta especialment les persones jo-
ves. Les xifres, com la taxa d’atur juvenil, parlen per si soles. 
S’ha configurat, doncs, un escenari complicat, en el qual la 
precarietat ha cedit pas, en alguns casos, directament al risc 
d’exclusió social. S’han agreujat encara més les dificultats 
per la construcció dels projectes vitals dels joves i, per tant, 
per a l’exercici de la plena ciutadania. 

És per això que, ara més que mai, necessitem instru-
ments que permetin desenvolupar i executar polítiques de 
joventut que tinguin l’emancipació com a eix central. 

Per la nostra part, al CNJC estem immersos en diver-
sos processos que haurien de culminar amb l’assoliment 
d’aquests objectius. En primer lloc, el seguiment de l’Acord 
de Mesures per a l’Ocupació Juvenil, signat pels agents 
socials, la Generalitat i el mateix Consell a finals de 2009. 
En segon, el procés parlamentari de la Llei de polítiques 
de joventut, que esperem que finalment pugui ser apro-
vada aquesta legislatura i amb la qual podrem dotar-nos 
d’un marc normatiu i instrumental per al desplegament de 
polítiques de joventut. I, en darrer lloc, l’elaboració del Pla 
Nacional de Joventut 2010-2020, del qual participem del 
disseny a través del seu Consell Rector. Un pla que des del 
CNJC volem, i en aquesta línia estem treballant, que esde-
vingui un conjunt d’estratègies que ens permetin construir 
un futur millor per a la població jove, sota les premisses de 
garantir l’emancipació i fomentar la participació organitzada 
com a apostes de país. 

No és poca, doncs, la feina que tenim, però estem segurs 
que amb la il·lusió i el compromís del nou equip serem 
capaços de tirar-la endavant; comptant, òbviament, amb la 
participació de totes les entitats que conformen el Consell, 
sense les quals no seria possible. 

      Víctor Albert
President del CNJC 
victor.albert@cnjc.cat

Un nou Secretariat 
i el mateix repte: 
l’emancipació juvenil

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA  ESTIU 2010  DEBAT JUVENIL
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Ω Actualment s’està redactant el nou Pla Nacional de Joven-
tut de Catalunya (PNJC), que tindrà una vigència de 10 anys. 
Aquest és el punt culminant de tot un procés d’avaluació i 
consulta entre els agents implicats, que ha tingut per objec-
tius definir de manera consensuada quins són els reptes de 
les polítiques de joventut i planificar com fer-hi front per mi-
llorar el benestar del col·lectiu jove.

El futur de les polítiques de joventut 
a Catalunya: el nou PNJC 2010-2020

L  
any 2000 es va aprovar el primer 
PNJC i va representar la creació 
d’un marc de referència per a les 
polítiques de joventut de Catalu-

nya, amb la finalitat de millorar el benes-
tar i la qualitat de vida de les persones jo-
ves. Aquest pla va significar una novetat 
sobretot pel discurs de transversalitat en 
l’àmbit interdepartamental de la Gene-
ralitat de Catalunya i per a l’assumpció 
d’una perspectiva integral a l’hora d’en-
tendre les polítiques de joventut. 

Enguany, finalitza l’actual PNJC i 
és per això que en el marc del Consell 
Rector  s’ha impulsat una avaluació 
que ha permès veure’n els encerts i les 
mancances, així com fer un diagnòstic de 
la situació actual de la població jove. Si 
bé en l’àmbit discursiu el PNJC 2000-
2010 era prou interessant, s’han detectat 
mancances en el plantejament, fet que 
n’ha dificultat l’execució, el seguiment i 
l’avaluació. Tot i alguns avenços pel que 
fa al disseny i l’execució de polítiques pú-
bliques, queda molt camí per fer a l’hora 

d’assegurar la qualitat de vida del col-
lectiu jove. Són necessàries polítiques 
públiques integradores i que incideixin 
en les situacions d’injustícia social, 
garantint que les persones joves puguin 
emancipar-se i participar activament de 
la societat. 

El CNJC forma part del Consell 
Rector del PNJC, l’òrgan de govern del 
Pla i el responsable últim de donar forma 
al contingut. Un cop finalitzat el procés 

participatiu sobre quines i com han de 
ser les actuacions en matèria de joventut 
avui i en el futur, és feina del Consell 
Rector avançar en la part culminant de 
tot el procés: la redacció consensuada del 
nou PNJC. El procés de redacció del nou 
Pla està encaminat a la construcció d’una 
visió compartida de futur i a l’establi-
ment d’objectius estratègics i operatius 
per arribar-hi. 

El nou Pla haurà de garantir un bon 
marc d’actuació des del punt de vista 
interdepartamental i interinstitucional, 
incloent-hi marges de flexibilitat, sobre-
tot en l’àmbit territorial, i haurà d’aclarir 
el paper de cada agent en el seu desen-

Monogràfic

“El procés de redacció del 
nou Pla està encaminat a 
la construcció d’una visió 
compartida de futur i a 
l’establiment d’objectius 
per arribar-hi”

volupament. Caldrà aconseguir també 
més implicació de les entitats juvenils i 
més nivells d’interlocució entre aquestes 
i l’Administració. El PNJC 2010-2020 ha 
de ser prou ambiciós per poder incidir en 
les diverses realitats juvenils millorant 
les oportunitats i la qualitat de vida de la 
gent jove. Per això, cal que garanteixi la 
igualtat d’oportunitats a l’hora d’escollir 
entre diversitat de processos d’emanci-
pació i a l’hora d’escollir els canals de 
participació i implicació social.

    Clara Roca 
Directora de Programes del CNJC 
programes@cnjc.cat

1 El Consell Rector del PNJC és l’òrgan que impulsa i acompanya el procés d’implementació del PNJCat i està compost per tres agents fent efectiva la triple dimensió de les 
polítiques de joventut: la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes (l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya) i el CNJC, en representació del teixit associatiu juvenil català.

  DEBAT JUVENIL  ESTIU 2010  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
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Ω Estem en la recta final de l’elaboració del 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-
2020. Ens trobem, per tant, davant l’oportu-
nitat d’acabar de dibuixar el futur, però tam-
bé el present, dels i les joves del nostre país. 
En aquest sentit, des del CNJC fa mesos que 
treballem en la formulació de les propostes 
del moviment associatiu juvenil, elaborades 
a partir d’un procés intern i traslladades al 
Consell Rector, l’òrgan de govern del Pla on 
som presents, juntament amb el món local i 
la Secretaria de Joventut. 

Ω La fase territorial del procés de con-
sulta per elaborar el nou PNJC, en què 
han col·laborat la Secretaria de Joven-
tut i la Direcció General de Participació 
Ciutadana, ha estat positiva, si bé hi 
ha hagut alguns aspectes que poden 
millorar. 

El futur de les polítiques de joventut 
a Catalunya: el nou PNJC 2010-2020

El Consell i el
Pla Nacional

Què en diu la 
Direcció General 
de Participació 
Ciutadana?

Per al Consell, el nou Pla ha de permetre dibuixar un 
horitzó ambiciós amb dos elements bàsics. En primer 
lloc, creiem que ha de fer una aposta clara i decidida 
per l’associacionisme i la participació organitzada de 

les persones joves. Només d’aquesta manera podrem avançar 
en la construcció democràtica de la nostra societat. D’altra ban-
da, el Pla també ha de suposar la consolidació d’un concepte 
ampli d’emancipació dels i les joves com un element constitu-
tiu de les polítiques 
de joventut. Neces-
sitem polítiques 
actives de formació, 
ocupació i habitatge 
que permetin el 
desenvolupament 
de la plena condició 
de ciutadania de 
totes les persones 
joves en igualtat 
d’oportunitats. 

Així doncs, 
des del CNJC hem 
treballat i seguim 
treballant per la incorporació al Pla de totes aquelles accions i 
mesures que vagin en aquesta línia i per garantir, també, que 
el desplegament i l’execució del Pla permeti avançar real-
ment en aquests objectius, amb l’establiment d’indicadors de 
seguiment i avaluació clars que puguin retratar l’impacte de 
les diferents mesures previstes i els canvis en les condicions de 
vida dels i les joves. 

    Víctor Albert
President del CNJC 
victor.albert@cnjc.cat

El disseny del procés tenia un perfil macro, ade-
quat en el pla teòric, però que costava relacio-
nar amb el llenguatge i les problemàtiques del 
jovent català. A l’hora de dissenyar processos 

participatius, s’ha de tenir cura d’aquests aspectes, per-
què la participació ciutadana requereix intel·ligibilitat.

Al procés, li va resultar difícil la seva difusió més 
enllà dels agents que habitualment tenen algun vincle 
amb les administracions. Connectar des de les institu-
cions amb el jovent no associat és un repte clàssic, però 
si volem assolir aquest objectiu hem de reconèixer que 
ens queda feina per fer.

Finalment, la combinació d’elements per a la parti-
cipació amb elements lúdics van reduir potser el temps 
per a la deliberació. L’abundància de material de propa-
ganda del nou Pla, sense ser un problema, tampoc no 
seria un valor afegit en termes de participació. 

Més substantiu ha estat el debat sobre què vol dir 
que el jovent decideixi, perquè una vegada més es posa 
de manifest que en realitat parlem d’autonomia perso-
nal, d’emancipació, de ser ciutadans lliures, més enllà 
de la nostra ideologia, llengua o identitat.

Des de la Generalitat, hem esmerçat molts esforços 
en un projecte prioritari com el PNJC 2010-2020, amb 
les seves llums i ombres. Però ha valgut la pena, perquè 
ens ha quedat clar que la gent jove sap distingir entre 
participació, comunicació i festa. En termes de qualitat 
democràtica, només la primera transforma la realitat.

    Marc Rius 
Director General de Participació Ciutadana 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya

Monogràfic

“Necessitem polítiques 
actives de formació, 
ocupació i habitatge que 
permetin el desenvolu-
pament de la plena con-
dició de ciutadania dels 
i les joves en igualtat 
d’oportunitats”
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Ω Un cop finalitzat el procés d’avaluació del vigent Pla Nacio-
nal de Joventut de Catalunya, les entitats del CNJC han treba-
llat en l’elaboració de propostes per al nou Pla 2010-2020.

El paper de les entitats del CNJC

De setembre a novembre de 
2009, les entitats que formen 
part del CNJC van participar 
en el procés d’avaluació del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya que 
finalitza aquest 2010. Un cop vistos els 
encerts i detectades les mancances del 
Pla vigent, el pas següent ha estat treba-
llar conjuntament per a l’elaboració del 
nou Pla 2010-2020. Aquest treball s’ha 
desenvolupat entre el mes de desembre 
passat i el mes de gener d’enguany. 

L’objectiu principal d’aquest procés 
ha estat que, a partir de la participa-
ció activa de les entitats, s’arribés a 
un consens entorn a diferents visions 
(horitzons 2020), objectius estratègics 
i objectius operatius. En primer lloc, es 

van celebrar reunions amb els diferents 
àmbits d’entitats (educatives, culturals 
i d’intercanvis, socials especialitzades, 
polítiques, sindicals i Xarxa de Consells 
Locals de Joventut) amb l’objectiu d’anar 
elaborant un document propositiu 
coherent i ambiciós. Posteriorment, 
aquest document es va posar en comú i 
es va consensuar en el marc del Grup de 
Treball de Polítiques de Joventut, obert a 
totes les entitats.

Les propostes efectuades pel CNJC 
es van traslladar al Consell Rector del 
PNJC, i és en el marc d’aquest que actu-
alment s’està treballant en la redacció del 
nou Pla, tot vetllant perquè s’incloguin, 
en la mesura del possible, les propostes 
sorgides del procés participatiu portat a 
terme pel conjunt del CNJC.

    Clara Roca 
Directora de Programes del CNJC 
programes@cnjc.cat

TROBADA A MANRESA 

Les entitats juvenils participen en la definició de les polítiques de joven-
tut dels propers 10 anys a la Trobada del Pla Nacional de la Joventut de 
Catalunya celebrada a Manresa.

El CNJC i les entitats juvenils que en formen part van participar a la Trobada 
del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya (PNJC), celebrada el dissabte 27 
de febrer a Manresa. La trobada estava organitzada pel Consell Rector del 
PNJC, integrat pel CNJC, la Secretaria de Joventut, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya. Hi estaven 
convocades entitats juvenils, plataformes i joves en general, així com tècnics, 
regidors i experts en joventut. 

L’objectiu de la trobada era donar a conèixer els resultats del procés 
d’avaluació del PNJC 2000-2010 i fer el retorn de continguts sobre el procés 
de consulta pel nou PNJC 2010-2020, així com recollir les reflexions i aporta-
cions dels assistents a la trobada. Agnès Russiñol, l’aleshores presidenta del 
CNJC, va presentar el treball efectuat pel CNJC en l’avaluació de l’antic pla i 
el treball fet en el procés propositiu per a la redacció del nou full de ruta. El 
matí es va dedicar a la presentació dels resultats de l’avaluació, del procés de 
consulta i dels continguts del nou pla, i la tarda va servir perquè els partici-
pants treballessin els continguts i objectius del nou PNJC en tallers participa-
tius referents a cadascun dels eixos temàtics.

“L’objectiu era que s’ar-
ribés a un consens sobre 
objectius estratègics i 
objectius operatius”
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1  Una mancança potser és la seva estructura, que hem acceptat tots els qui hem treba-
llat, amb àrees temàtiques. A vegades, per tal d’elaborar una proposta així, caldria no 
cenyir-se tant a allò que pots aportar en un punt concret i fer un exercici més obert i 
extens.

2  Per projectar un model de joventut dinàmic, participatiu i amb un paper important 
al seu entorn; una pauta per tal de desenvolupar les línies polítiques necessàries per 
dibuixar aquesta proposta.

3  Un pla que vol fer una proposta àmplia per a la joventut ha de tenir en compte 
necessàriament els moviments de base associativa que eduquen a infants i joves per 
construir la nostra societat, posicionant l’educació en valors com el motor de canvi de 
la col·lectivitat.

1  Poc avaluable, no quedaven clares quines fites es volien assolir al cap dels deu anys. 
No ha mantingut la funció de punt de referència especialment durant els darrers 
anys del Pla, tot i que ha contribuït a consolidar conceptes com emancipació o parti-
cipació en el marc de les polítiques de joventut.

2  Ha de permetre donar resposta a l’actual context, evitar reculades de drets i capaci-
tats de la gent jove, alhora que ha de promoure el desenvolupament d’aquells valors 
i dinàmiques que permetin fonamentar els nous models socials que cal articular i 
construir per superar l’actual context de crisi.  
     El nou PNJC haurà d’incorporar l’empoderament de la gent jove en la construc-
ció i el desenvolupament de la societat com a aspecte central de les polítiques de 
joventut del futur.

3  Per afrontar els reptes actuals de la societat catalana, el nostre país necessita perso-
nes que hagin desenvolupat projectes de forma col·lectiva, que hagin adquirit hàbits 
democràtics, persones autònomes i valentes capaces d’una mirada crítica al món 
on viuen i disposades a organitzar-se per transformar la societat. És per això que en 
el camp de l’educació no formal l’enfortiment de l’associacionisme educatiu hauria 
d’esdevenir una prioritat estratègica del país i així ho hauria de reflectir el PNJC.

Què en pensen 
les entitats?
Ω Amb la voluntat de recollir directament les opinions de les associa-
cions del Consell sobre el tema principal que tractem a cada número 
del Debat Juvenil, hem preguntat a les entitats educatives la seva 
opinió sobre el Pla Nacional de Joventut de Catalunya que estem 
treballant. Aquestes són les respostes que hem rebut a les preguntes 
següents:

 1  Quines principals mancances heu detectat del Pla 2000-2010? 

 2  Per a què ha de servir el Pla 2010-2020? 

 3  Quin pes ha de tenir l’educació no formal en el nou Pla? 

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA  ESTIU 2010  DEBAT JUVENIL
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Salut

Com a CNJC, ens vam reunir 
diverses vegades amb la coordina-
dora dels actes per unir esforços 
en aquesta gran campanya. Fruit 

d’aquestes converses va ser el vídeo que 
vam gravar aprofitant el Comitè Executiu 
del dia 15 de maig, on el nostre president, 
Víctor Albert, va llegir el manifest d’adhe-
sió i es va fer una gravació dels principals 
representants de les nostres entitats amb el 
símbol de donant de sang sota el lema “El 
CNJC té sang”.

Així doncs, el 14 de juny va representar 
una ocasió especial per a una celebració 
unitària, global, en una data particularment 
significativa: el naixement de Karl Land-
steiner, patòleg i biòleg austríac guanyador 
del premi Nobel pel descobriment del 
sistema A-B-O de grups sanguinis. El Dia 
Mundial del Donant de Sang va néixer de 
l’èxit del Dia Mundial de la Salut l’any 2000. 
L’entusiasme i l’energia d’aquella celebració 
va demostrar que hi hauria una resposta po-
sitiva a una jornada on es donés les gràcies 
als milions de persones que donen suport 
a aquestes iniciatives i la seva implicació 
desinteressada.

    Aleix Clarió
Secretari de Comunicació i Salut 
aleix.clario@cnjc.cat

Nova sang per al món
Ω El 14 de juny va ser el Dia Mundial del Donant de Sang, i la capital mundial escolli-
da per al 2010 va ser Barcelona. Amb un eslògan tan enfocat als joves, el Consell Na-
cional de Joventut de Catalunya va voler-ne formar part des del principi, ja sigui amb 
mostres de suport a la xarxa, assistència a actes o col·laboracions de tota mena. Es 
tracta d’una iniciativa promoguda per Creu Roja Internacional i Mitja Lluna Roja, la 
Federació Internacional d’Organitzacions de Donants de Sang, la Societat Interna-
cional de Transfusió de Sang i l’Organització Mundial de la Salut. 

“El 14 de juny va repre-
sentar una ocasió espe-
cial per a una celebració 
unitària, global”
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Treball

E ls darrers temps han estat 
caracteritzats per l’impacte de 
la greu crisi econòmica i social 
que estem patint. Els i les joves 

som un dels col·lectius més castigats 
per les conseqüències d’aquesta crisi. 
En aquest sentit, només cal recordar les 
elevades taxes d’atur juvenil, que arriben 
al 40% a la franja d’edat 16-24. Aques-
tes xifres augmenten exponencialment 
entre aquells sectors amb baixa formació 
i, en aquest aspecte, les dades tampoc no 
són gaire esperançadores. Cal remarcar 
que en els darrers anys el fracàs escolar 
ha arribat a afectar el 30% dels joves. 
És per això que reivindiquem polítiques 
actives d’ocupació i formació que puguin 
posar fi a aquesta situació i ens ajudin a 

avançar cap a un mercat de treball amb 
garanties i la plena igualtat d’oportuni-
tats de les persones joves. 

És important destacar la signatura, el 
2009, de l’Acord de Mesures per a l’Ocu-
pació Juvenil (AMOJ) entre el Govern, el 
CNJC i els agents socials. Aquest pacte 
recollia una sèrie de mesures encamina-
des a respondre a les necessitats descri-
tes anteriorment. En els darrers mesos, 
però, el Departament de Treball ha pres 
iniciatives de manera unilateral al marge 

El CNJC, amb 
el Primer de Maig

Ω Enguany, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya va 
participar de la celebració del Primer de Maig, dia internacional 
de la classe treballadora. El CNJC va voler reivindicar així una 
ocupació de qualitat i el dret de totes les persones joves a esco-
llir els seus processos d’emancipació. 

“Els i les joves som un 
dels col·lectius més cas-
tigats per les conseqüèn-
cies d’aquesta crisi” de l’acord, la qual cosa ens fa ser escèp-

tics respecte al seu compliment. 
Per reivindicar, doncs, totes aques-

tes qüestions i, molt especialment, el 
seguiment i compliment de l’AMOJ, el 
CNJC va publicar un manifest consensu-
at entre totes les seves entitats sindicals 
i va participar en els diferents actes 
previstos per aquell dia. Així, una àmplia 
representació del Secretariat va assistir a 
les activitats programades pels sindicats 
CCOO, UGT i la Intersindical-CSC.

      Víctor Albert
President del CNJC 
victor.albert@cnjc.cat
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Territori

A ls anys noranta, els CLJ ja havien 
estat membres de ple dret del 
CNJC, però es va decidir ex-
pulsar-los. No entraré ara en si 

l’expulsió era o no justificada (es diu que 
els CLJ havien estat utilitzats políticament 
per sumar majories en les assembles del 
CNJC) però el que sí que és cert és que de 
llavors ençà el nombre de CLJ a Catalunya 
va anar disminuint fins a pràcticament de-
saparèixer, mentre que al País Valencià, per 
exemple, aviat arribaran a la vintena. Només 
Barcelona i Badalona van aguantar. Girona, 
Tarragona i l’Hospitalet, entre d’altres, van 
anar desapareixent. Sortosament, Sabadell 
es va reactivar, i Matadepera i Sant Feliu de 
Guíxols naixien per conformar aquesta pri-
mera fornada. Aquesta petita xarxa, amb el 
suport d’algunes entitats del CNJC i l’aposta 

d’aquest des de fa uns anys per territorialit-
zar-se, ha propiciat el canvi d’estatuts que 
ha permès el retorn dels CLJ.

S’ha vist que era important tenir en 
compte el territori i que el CNJC, com 
a plataforma nacional, hi havia de ser 
present. Per això, es van obrir les delega-

cions de Girona, Lleida i Tarragona i es va 
redactar el Pla d’Acció Territorial.

Els CLJ suposen un capital enorme 
per al mateix CNJC. Contribueixen que el 
Consell sigui present més enllà de l’àrea 
metropolitana. Tenim un país divers, i 
el CNJC ha de ser-ne un reflex; moltes 
federacions que actualment formen el 
CNJC tenen una presència molt escassa 
“a comarques” i, per tant, sovint, la visió 
del territori no hi és, la qual cosa provoca 
un biaix important en la seva acció. Més 
CLJ significa tenir un CNJC més nacional, 
més representatiu.

Alhora, els CLJ contribueixen que el 
CNJC sigui més conegut, tant al territori 
com entre els joves no associats, una de 
les obsessions del món associatiu. Els CLJ 
són més propers als joves i aquesta proxi-
mitat facilita que el CNJC arribi a espais 
on, d’una altra manera, no hi arribaria.

Per acabar, dos aspectes que els CLJ 
aporten al CNJC. Un és l’entrada, si voleu 
indirecta, d’entitats locals o comarcals que 
no es troben en cap federació nacional. Qui 
sap si, a mesura que neixin nous consells, 
aquestes entitats locals podran federar-se 
i crear noves federacions nacionals que es 
converteixin en entitats membres del CNJC. 
L’altra és la participació directa de les bases. 
Sovint, les dinàmiques del CNJC i l’excessi-
va càrrega de feina de les entitats dificulten 
que aquestes puguin fer partícips a les seves 
bases del que fa o deixa de fer el CNJC. 

En el darrer any, s’ha constituït la 
segona fornada de consells locals: Blanes, 
Lleida, Tortosa, Figueres i Girona, i 
esperem que ben aviat arribi la tercera. El 
territori és gran, s’ha despertat i això no té 
aturador. Visca els CLJ!

    Carles Benguerel
Secretari de Participació Territorial del CNJC

     carles.benguerel@cnjc.cat

Un CNJC més 
representatiu, 
més nacional

Ω A l’assemblea celebrada a Lleida al març vam viure 
un moment que marcarà el CNJC en els propers anys: 
l’entrada dels Consells Locals de Joventut (CLJ) com a 
membres de ple dret. Així és com Barcelona, Badalona, 
Sabadell, Matadepera i Sant Feliu de Guíxols, després 
d’un parell d’anys, o més, de negociacions, podien a la 
fi votar en una assemblea del Consell Nacional.

“Els consells locals con-
tribueixen que el CNJC 
sigui més conegut, tant 
al territori com entre els 
joves no associats, una 
de les obsessions del 
món associatiu”
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Territori

CLJ Lleida: les co-
marques de Ponent 
arriben al CNJC

E l 30 de gener, a l’edifici del Rectorat de la 
Universitat de Lleida es va constituir el onsell 
Local de la Joventut de Lleida (CLJL), el pri-
mer de les comarques de Ponent. Ja feia més 

d’un any que una vintena d’entitats de Lleida, amb 
el suport del CNJC, havia estat treballant per redac-
tar els estatuts del CLJL i elaborar un pla de treball. 
Aquestes entitats van celebrar la seva assemblea 
constituent, van aprovar els estatuts i el pla de treball 
i van escollir el seu Secretariat.

A l’acte, hi van assistir 16 entitats (altres no hi van 
poder assistir però ja han manifestat la seva voluntat 
de participar-hi), el regidor de Joventut, Oriol Yugue-
ro; el coordinador territorial de la Secretaria de Joven-
tut, Jordi Satorra, i altres polítics i tècnics del món de 
les polítiques de joventut, així com Agnès Russiñol 
i Marc Faustino, del CNJC (aleshores presidenta i 
secretaria, respectivament).

Actualment, el CLJL es troba en negociacions amb 
l’Ajuntament per signar un conveni de col·laboració i acon-
seguir recursos per poder dur a terme el seu pla de treball. 

    Carles Benguerel
Secretari de Participació Territorial del CNJC

     carles.benguerel@cnjc.cat

Figueres fa història

Neix el Consell Local 
de Joventut de Girona

E l 30 d’abril va tenir lloc l’assemblea constituent del Consell 
de Joventut de Girona (CJG). Aquest consell (el quart a les 
comarques gironines) neix per ser l’òrgan d’interlocució en 
temes de joventut davant l’Ajuntament de Girona i fomentar 

la relació entre les diferents entitats juvenils de la ciutat. 
La creació del CJG ha estat impulsada pel CNJC, però sobretot 

per la feina i les ganes que hi han posat unes quantes entitats juve-
nils de la ciutat, com l’AEiG Joan Pons, Batibull, JCI (Jove Cambra 
Internacional), JERC (Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya), UJ (Unió de Joves) o JNC (Joventut Nacionalista de Catalunya). 

A l’assemblea hi van assistir representants de 20 entitats, 
així com l’alcaldessa i el regidor de Girona, Anna Pagans i Quim 
Ayats, la coordinadora territorial de la Secretaria de Joventut a Gi-
rona, Maria Puig, diversos secretaris del CNJC i representants dels 
consells locals de Blanes, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.

    Aleix Clarió
Secretari del CNJC per la demarcació de Girona
aleix.clario@cnjc.cat

El 5 de març va tenir lloc l’assemblea constituent del 
Consell Local de Joventut de Figueres, del qual n’han 
esdevingut membres fundadors les entitats AEiG Xi-
prers al Vent, AEiG Sant Pere, JERC, Centre Excursi-

onista, Esplais, Brefig, Senglars, Maulets, Colla Castellera de 
Figueres, Creu Roja Joventut i ACAS.

L’Assemblea va nomenar la nova junta i es van aprovar 
els estatuts i el pla de treball 2010-2011. A l’assemblea, hi va 
assistir l’alcalde de Figueres, Santi Vila, juntament amb el 
secretari del CNJC Aleix Clarió i la regidora de Joventut de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán. 

L’acte va ser la culminació de més de dos anys de treballs i 
negociacions per part de les entitats juvenils de la ciutat, amb el 
suport del CNJC, i suposa l’assoliment d’una de les grans reivindi-
cacions de les entitats juvenils de Figueres. 

El CLJF esdevé ara un organisme autònom i independent 
de l’Ajuntament, que assumeix les tasques que fins al moment 

havia dut a terme l’antic Consell Municipal de Joventut i d’altres 
de noves. Serà l’òrgan d’interlocució en temes de joventut davant 
l’Administració, no per ser un òrgan consultiu, sinó per tractar 
amb igualtat de condicions tot allò que afecta el jovent de la ciutat i 
fomentar la relació entre les diferents entitats juvenils de la ciutat. 

    Aleix Clarió
Secretari del CNJC per la demarcació de Girona
aleix.clario@cnjc.cat
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Ω El cap de setmana del 8 i 9 de maig, el Triangle 
Jove va organitzar el X Aplec de Consells Locals 
de Joventut, l’espai de trobada dels consells lo-
cals catalans, balears i valencians. 

X Aplec de Consells 
Locals de Joventut

A questa vegada l’Aplec era a For-
mentera i tenia l’objectiu d’abor-
dar la millora de la comunicació i 
la innovació dels Consells Locals 

de Joventut. I què millor per millorar la 
comunicació i la innovació que compartir 
experiències, projectes, punts de vista, 
opinions, inquietuds, idees? Doncs això és 
el que va permetre l’organització per part 
del Triangle Jove. 

La ponència inaugural del dissabte 
al matí va anar a càrrec de Jaume Pere-
lló, actual coordinador del Departament 

de reportatges i documentals de Ràdio 
i Televisió de Mallorca. Perelló va fer 
una introducció al meravellós món de la 
comunicació i totes les seves potencialitats 
que té, i la conclusió principal que se’n va 
despendre és que comunicar és molt més 
que enganxar un cartell a un plafó de la 
plaça del poble. Comunicar és impactar, 
és emocionar, és sorprendre, és divertir, 
és persuadir i convèncer. Doncs bé, per 
tal d’arribar als joves i engrescar-los, hem 
de saber bé com comunicar, és a dir, com 
construir el nostre missatge de la manera 
més atractiva possible.

Tot seguit, els Consells Locals de 
Gandia, Barcelona i Badalona van com-
partir amb la resta diverses experiències i 
accions que ells han dut a terme per tal de 
donar-se a conèixer al jovent de les seves 
ciutats.

Durant la tarda de dissabte, es van 
crear tres grups de treball per tractar 
temes diversos com les xarxes socials, les 
tècniques tradicionals de comunicació i les 
males pràctiques comunicatives. 

Finalment, diumenge al matí vam 
poder realitzar una visita turística guiada 
per tota l’illa. La conclusió compartida que 
vam treure, també, és que a Formentera hi 
hem de tornar!

     David Gutiérrez
  Secretari de Participació 
 territorial  del CNJC 
 david.gutierrez@cnjc.cat

“Què millor per millo-
rar la comunicació i la 
innovació que compartir 
experiències, projectes, 
punts de vista, opinions, 
inquietuds i idees”

“Comunicar és impactar, 
és emocionar, és sor-
prendre, és divertir, és 
persuadir i convèncer”

Territori

“Comunicar és impactar, 

  DEBAT JUVENIL  ESTIU 2010  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA



13

Jornades sobre Colòmbia: 
Drets�Humans�i�tractats�comercials

El CNJC, amb Palestina

E 
l Tractat de Lliure Comerç entre la UE i Colòmbia, que tot just s’ha firmat el 
19 de maig i del qual tan poc sabíem, va ser el punt central del debat de les 
jornades d’enguany de la TCDH, celebrades del 15 al 17 d’abril. Colòmbia és 

el país que té més sindicalistes morts del món, a la vegada que té vora de 4 milions 
de desplaçats interns. Aquestes situacions, juntament amb altres casos greus de 
violència, desigualtat social i discriminació, es van discutir durant tres dies, al final 
dels quals es va concloure que per establir relacions comercials cal una situació 
pacífica i de respecte de drets humans, alhora que cal assegurar que els interessos 
de les grans corporacions no malmetran interessos de minories ètniques ni socials. 

La TCDH defensa la instauració prèvia de polítiques de pau a qualsevol tractat 
comercial i fa una crida als governs colombià i espanyol a l’aplicació de polítiques 
reals de pau. Malauradament, les veus socials no han estat escoltades prèviament, 
i ara empreses europees poden incrementar la seva responsabilitat sobre casos de 
violació de drets a l’estat Colombià. Des de la societat civil, continuarem defensant 
la vida en col·lectivitat en pau i igualtat.

    Sònia Villoro
Secretaria de Cooperació del CNJC

     sonia.villoro@cnjc.cat

E 
l Tribunal Russell va permetre que durant tres dies, de l’1 al 3 de març, la tu-
rística i moderna ciutat de Barcelona fixés l’atenció en la violació de la legalitat 
internacional als estats d’Israel 
i Palestina. Aquesta ha estat la 

primera fase del Tribunal i es va focalit-
zar en la judicialització de la complicitat 
de la Unió Europea i dels seus estats 
membres en el conflicte. El CNJC va 
donar suport a la iniciativa sorgida de la 
societat civil, mostra real de participació 
i justícia social. En les conclusions, es 
va determinar que la UE és culpable pel 
seu silenci i inacció davant les múlti-
ples violacions de dret internacional al territori palestí. 

Tanmateix, el passat 24 de març JEV va organitzar a la sala del CNJC una 
ponència sobre el conflicte palestí-israelià de la mà del jove Ahmed i del seu 
company d’associació. Ambdós viuen al camp de refugiats d’Al-amari 
de Cisjordània i van explicar la greu situació de violació dels drets 
humans que es viu a la seva terra.

Posteriorment, el 27 d’abril, el CNJC va col·laborar en 
la realització de la xerrada “Educació a Gaza”, en la qual 
van assistir diversos experts i un representant de l’SCI. 

    Sònia Villoro
Secretaria de Cooperació del CNJC

     sonia.villoro@cnjc.cat

“Es va determinar que la 
UE és culpable pel seu 
silenci i inacció davant 
les violacions de dret 
internacional al territori 
palestí”

Cooperació



Cooperació

Ω Només han calgut quatre dies per crear una sòlida amistat 
entre joves catalans i joves sahrauís. El secret està en la de-
fensa d’una causa justa juntament amb l’hospitalitat pròpia 
de pobles musulmans. 

Trobada Jove al Sàhara

L 
a societat catalana sempre ha estat 
sensible al conflicte sahrauí i el Con-
sell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya (CNJC), com a plataforma 

d’entitats juvenils catalanes, va voler donar 
suport a la causa sahrauí amb un conveni 
que aquest any compleix 15 anys. Enguany, i 
gràcies a una subvenció de l’ACCD, ha estat 
la segona vegada que el CNJC organitza una 
trobada de joves al Sàhara, la qual s’enqua-
dra dintre d’un programa més extens de 
formació, sensibilització i incidència política. 
Del 30 d’abril al 5 de maig, més d’una sei-
xantena de joves pertanyents a associacions 

juvenils catalanes van voler apropar-se al 
conflicte sahrauí de la mà del CNJC.

La professionalitat de l’UJSARIO, 
plataforma juvenil sahrauí que ens va acollir 
als campaments, ens va permetre que en 4 
dies recorreguéssim les Wilayas d’Alaiun, 
Smara 27 de febrer i Rabuni. En totes elles, 
ens hem entrevistat amb responsables del 
territori, incloent-hi el president de la RASD, 
Mohammed Abdelaziz. També hem conegut 
iniciatives molt interessants, com l’hospital 
de discapacitats i mutilats de guerra, la ràdio 
jove d’Alaiun o els horts, també d’Alaiun. La 
visita al mur de la vergonya va ser una de les 
experiències més colpidores del viatge per 
la visió del desplegament armamentístic i 
defensiu que té l’estat marroquí.

Durant la trobada, també vam realitzar 
un taller de vídeo al qual van assistir deu 
noies sahrauís. El CNJC i Incita, l’asso-
ciació que liderava el taller, pretenien 
capacitar als i les joves en noves tecnologi-
es, millorar la comunicació i avançar en el 
desenvolupament personal dels joves.

En la mesura que països com França, 
els Estats Units i Espanya estan impli-
cats en la paralització de la solució del 
conflicte sahrauí, impedint la realització 
del referèndum per a l’autodeterminació, 
silenciant la violació de drets humans en 
el territori ocupat i explotant les riqueses 
del Sàhara Occidental, ens en sentim 
responsables.

El CNJC confia en la força de l’associ-
acionisme juvenil i en la seva capacitat de 
crear accions per fer un pas endavant en el 
conflicte sahrauí que ja té més de 35 anys. 
Finalment, volem donar les gràcies a tot el 
jovent participant de la trobada. Esperem 
que la continuïtat sigui la consigna en el 
nostre treball i us esperem a tots i totes en 
les diferents activitats que realitzem! 

       Sònia Villoro
 Secretària de Cooperació del CNJC
 sonia.villoro@cnjc.cat

“El mur de la vergonya 
va ser una de les expe-
riències més colpidores 
pel desplegament ar-
mamentístic de l’estat 
marroquí”

“En la mesura que pa-
ïsos com França, els 
Estats Units i Espanya 
estan implicats en la 
paralització de la solució 
del conflicte, ens en sen-
tim responsables”

14
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Cooperació

“Primer formar-nos, 
després alliberar-nos” va 
ser un dels lemes dels i 
les joves líders del Frente 
Polisario abans de l’èxode 
(1973). La importància 

donada al procés educatiu, com a base de 
la revolució social, va ser indispensable per 
construir una societat cultivada, educada, 
una societat moderna on tothom seria igual.

Això és el que hem trobat al desert alge-
rià: un projecte d’emancipació, un projecte 
d’Estat nacional amb una societat basada 
en principis contraris al capitalisme, una 
economia social que opera sense diners, 
basada en els principis de la redistribució 
interna, de reciprocitat entre els sahrauís i 
de solidaritat amb l’exterior. 

Daniela, KAJA Gripau Blau

Parlar dels territoris sah-
rauís és parlar d’un poble 
que viu oprimit, espoliat, 
maltractat, aïllat, oblidat; 
però també és parlar, 
alhora, d’un poble savi 

en acollida, esperança i humanitat.
Cal que els i les joves treballem per sen-

sibilitzar, amb el nostre suport associatiu, 
comunitari, polític i social, que en el fons 
no és més que el suport humà.

És el moment de treballar de cor, parau-
la i pensament perquè algun dia, de les 100 
paraules per descriure una experiència al 
Sàhara, no n’hi hagi cap que parli d’ocupa-
ció, terror i opressió.

Carlos Arenas, Federació Centres 
Juvenils Don Bosco de Catalunya

La veu dels participants
Ω Aquest és un recull de les opinions d’alguns de la seixantena 
de participants que van anar a la Trobada Jove al Sàhara. Tots 
provenien d’alguna entitat i tots consideren que l’experiència 
els servirà per reforçar els seus compromisos socials i polítics. 
Bona prova n’és el fet que els mateixos participants, conscients 
que la Trobada no podia ser un punt final, han creat comissions 
de treball sobre el Sàhara, amb les quals continuar aquesta tas-
ca de cooperació.

Hem pogut viure que 
el més necessari per al 
poble sahrauí és la coo-
peració política, ja que 
els fonaments del seu 
problema són polítics, 

i per això hem vist que la nostra entitat té 
molt a dir i a fer sobre el conflicte.

Des de la Joventut Socialista de Catalu-
nya reivindiquem, amb més força que mai, 
l’autodeterminació del Sàhara, condemnem 
el govern marroquí per la violació dels drets 
humans i instem la Unió Europea que 
reconegui la RASD.

Vanessa Moya, Joventut Socialista de Catalunya

Tot i conèixer la causa, no era conscient del 
que estava a punt de viure. Amb tan sols un 
dia i el contacte amb una família sahrauí, 
totes les previsions es van confirmar. 

L’hospitalitat, la germanor, la unió 
d’aquest poble immers en el patiment i 
unes condicions de vida precàries ens van 
demostrar una sèrie de valors dignes d’elo-
gi, actituds que avui dia semblen mancar 
al nostre entorn més proper. 

Marta Valverde, Associació Diomira

Per a la delegació de 
Joves d’Esquerra Verda, 
l’experiència al Sàha-
ra ha significat com 
a entitat, deixant de 
banda l’enriquiment i el 
creixement personals, 

una seguretat i una empenta per la línia de 
treball que teníem oberta amb el Sàhara.

Seguretat, en tant que el posiciona-
ment i l’actuació des de la política, amb 
l’ajuda i la pressió de la societat civil, és la 
via imprescindible i eficient que cal seguir, 
amb força i contundència, per a la resolu-
ció del conflicte.

I empenta perquè vam veure i viure de 
primera mà la realitat sahrauí, aquella per 
la qual ens comprometem a seguir lluitant 
amb tanta força com fins ara.

Júlia Mas, Joves d’Esquerra Verda

No m’imaginava què hi 
trobaria. L’estoïcisme 
d’un poble que s’erigeix 
orgullós, malgrat les 
inclemències climàtiques 
i mancances de tot tipus, 

i el caràcter tenaç de la seva gent per afrontar 
l’adversitat amb dignitat. Tot i un escenari 
desolador, és un poble hospitalari que com-
parteix el poc que té i la gratitud eterna de la 
seva gent amb tots els seus hostes. 

Com a representant de la Unió de Joves, 
només puc agrair la valuosa oportunitat per 
comprendre in situ el drama d’un poble, rela-
tivament a prop del nostre país, on aquí hi ha 
de tot i allà, al desert, no hi ha res. Un motiu 
més que reforça els meus valors, però també 
m’obliga a assumir nous compromisos.

Keyla K. García i Galán, Unió de Joves

Les experiències viscudes 
als camps de refugiats són 
dures, però a la vegada 
entranyables des del punt 
de vista personal. Les 
conviccions i l’amabilitat 

sahrauís fan que de seguida t’impregnis del 
seu caràcter i agafis ganes de lluitar a favor de 
la seva causa. 

És un poble que, malgrat viure dividit 
per un mur de 2.300 km, separat per 5 mi-
lions de mines i 200.000 militars, segueix 
unit i amb les conviccions ben clares. Tenim 
molt a aprendre d’aquesta gent. La Trobada 
Jove al Sàhara ha estat l’inici d’un llarg camí 
que els joves catalans i sahrauís hem de 
recórrer junts.

Roger Rovira, Minyons Escoltes  
i Guies de Catalunya

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA  ESTIU 2010  DEBAT JUVENIL
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Internacional

Repetint la bona experiència del curs de drets humans 
del setembre passat, el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya (CNJC) va organitzar el seminari 
Towards Dialogue entre el 26 de febrer i el 3 de març, 

a Coma-ruga (Baix Penedès), en el qual van prendre part joves 
educadors i líders juvenils de Palestina, Lituània, Egipte, Itàlia, 
Líban, Alemanya, Armènia, França, Algèria, Luxemburg, Hon-
gria, Marroc, Grècia i Catalunya.

L’objectiu principal del seminari va ser aprofitar el treball en 
xarxa de diferents entitats juvenils de la regió Euromediterrània 
per tal de potenciar el diàleg intercultural. Per fer-ho, els i les 
participants van intercanviar bones pràctiques i experiències 
sobre educació i drets humans, i van utilitzar metodologies de 
l’educació no formal per establir projectes de col·laboració entre 
les entitats que representaven.

El seminari va estar emmarcat en els dies previs del fòrum 
de la Fundació Anna Lindh, que es va celebrar a Barcelona, de 
manera que els i les participants que també hi participarien van 
enriquir el debat i van presentar en primícia les iniciatives que 
uns dies més tard exposarien a l’esdeveniment.

 El primer fòrum Anna Lindh va tenir lloc a Barcelona entre 
els passats 4 i 7 de març i va comptar amb la presència de 
més de 1.000 representants de la societat civil de 43 paï-
sos de la Unió per la Mediterrània. L’esdeveniment va ser 

organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània, cap de la xarxa 
de la Fundació Anna Lindh a l’Estat Espanyol, de la qual el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) forma part.

El fòrum va ser un punt de trobada per a les organitzacions 
de la regió Mediterrània compromeses amb el diàleg intercultu-
ral. Durant aquests tres dies, els participants van tenir l’oportu-
nitat de compartir idees, establir nous projectes de col·laboració 
i definir les àrees prioritàries d’acció, entre les quals cal destacar 
l’educació, els programes de mobilitat i traducció, així com el 
treball en matèria de migració.

El programa del fòrum constava de dues parts fonamentals. 
Per una banda, l’Àgora, dedicada a les sessions plenàries per al 
debat i la presentació de tallers, amb la intervenció d’experts de la 
cooperació social i cultural en aquest àmbit regional. I, per l’altra, 
la Medina, on les diferents entitats participants van poder pre-
sentar la seva feina en benefici de la temàtica de l’esdeveniment. 
El CNJC va participar en ambdós espais, amb la presentació del 
curs anual de formació en drets humans i un estand representa-
tiu, respectivament.

         Toni Borrell
Cap d’Internacional i Cooperació del CNJC

     internacional@cnjc.cat

Seminari 
Towards 
Dialogue

Fòrum 
Anna Lindh

  DEBAT JUVENIL  ESTIU 2010  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
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Ω Com és pertinent a cada As-
semblea General Ordinària, el 
CNJC renova part del seu Secre-
tariat, que és l’òrgan en què hi 
ha representats els diferents 
àmbits i que dirigeix la institu-
ció. A l’Assemblea d’enguany, a 
més, que es va celebrar a Lleida 
a mitjans de març, la renovació 
ha estat pràcticament gene-
ral: per unes circumstàncies o 
altres, 7 dels 9 membres van 
plegar, entre ells la presidenta, 
Agnès Russiñol, que acabava 
mandat. Ara, amb la incorpora-
ció dels Consells Locals de Jo-
ventut, el Secretariat 2010-2011 
compta amb 10 representants. 
Aquí en teniu els perfils.

CNJC

El nou
Secretariat

SÒNIA VILLORO
 
> Servei Civil Internacional (SCI)
> Barcelona, 1975
> Àrees: Internacional i Cooperació.

Tot i haver estat membre de l’esplai del col·legi 
i d’associacions esportives de Martorell, va ser 
un camp de treball a l’SCI de fa 8 anys el que 
em va fer entrar en contacte amb ONGD. Des 
de llavors, no he deixat de ser part activa de 
l’SCI i n’he estat secretària de la Junta. Sóc tam-
bé voluntària i sòcia d’altres ONGD, com l’As-
semblea de Cooperació per la Pau o ASHDA.

“Al CNJC, hi vull enfortir la cooperació, incremen-
tar la participació interna i incidir políticament en 
favor de la tasca de les entitats juvenils.”

DAVID GUTIÉRREZ

> Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
> Sant Cugat del Vallès, 1981
> Àrees: Participació territorial

Des de l’any 2000 que formo part de la Joventut 
Socialista de Catalunya i des del 2008 que sóc 
també de la colla castellera de Sant Cugat del 
Vallès. Del 2007 al 2010, vaig formar part de 
l’Associació Intercultural Colors, de la qual vaig 
ser membre fundador.

“Que una part de la societat, com és el jovent, estigui 
organitzada és una garantia que les nostres deman-
des, les nostres necessitats, els nostres somnis, la nos-
tra ambició col·lectiva sigui finalment una realitat. 
Difícilment ho podrà ser d’una altra manera.”

Assemblea General a Lleida
Ω La capital del Segrià va ser la ciutat escollida pel CNJC per dur-
hi a terme la seva 32a Assemblea General Ordinària, el 13 i 14 de 
març, després que l’any passat tingués lloc a Badalona (Barcelo-
nès).  Hi van assistir un centenar de representants d’entitats del 
Consell i, entre altres qüestions, s’hi va aprovar el nou secretari-
at, encapçalat per Víctor Albert, que rellevava l’Agnès Russiñol i 
l’entrada dels consells Locals com a membres de ple dret.

S
ota el lema “Contra la crisi, 
jovent associat”, l’Assemblea 
va servir per fer balanç de 
la feina feta del curs que 
tancàvem, presentar el Pla de 
Treball 2010-2011 i aprovar 

diverses resolucions, com la “resolució 
marc”, que fa èmfasi en la crisi i com 
aquesta afecta especialment el jovent. En 
aquest sentit, el CNJC aposta per un canvi 
de model econòmic, productiu i social, al 
mateix temps que demana a tots els nivells 
de govern que posin l’emancipació juvenil 
al centre de les seves actuacions.

D’altra banda, en aquesta assemblea es 
va aprovar, finalment, l’entrada dels Con-
sells Locals de Joventut com a membres de 
ple dret (v. pàg.10) i es va fer efectiu el relleu 
de bona part del Secretariat. La fins alesho-
res presidenta del CNJC, Agnès Russiñol, 
finalitzava el seu mandat i va escollir Víctor 
Albert com a nou president. La consellera 
de Treball de la Generalitat, Mar Serna, i 
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, van cloure 
aquesta cita anual del CNJC.

      Debat Juvenil
 comunicacio@cnjc.cat

RESOLUCIONS APROVADES *

PRESENTADES�PEL�SECRETARIAT:
· Contra la crisi, jovent associat.
-  Diversitat i nova ciutadania al moviment 

associatiu juvenil.
-  Suport a les entitats estudiantils i juvenils 

colombianes.
-  Per un canvi de model econòmic (Declaració 

Triangle Jove).

PRESENTADES�PER�LES�ENTITATS:
-  Els efectes de la nevada del 8 de març a les 

comarques gironines.
-  Suport al 17è Festival mundial de la joven-

tut i els estudiants.
-  Els locals públics com a mitjà de suport als 

casals de joves associatius.
- No volem ser mercantilitzades.
-  La participació dels i les joves en les consul-

tes sobre el futur de Catalunya.
- Rellancem el Consell.
-  Per una universitat pública, democràtica i 

en català.
-  Rebuig del paquet de mesures anunciades 

el 12 de maig pel Govern de l’Estat.

* podeu consultar el contingut de cada reso-
lució a www.cnjc.cat (apartat “Documents”).
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BENJAMÍ AGUILAR

>  Minyons Escoltes i Guies  
de Catalunya (MEG)

> Barcelona, 1976
>  Àrees: Participació i promoció de  

l’associacionisme

Treballo en un despatx d’arquitectes a Esplu-
gues del Llobregat, sóc soci d’Òmnium Cultural 
i no milito a cap partit polític. Després de la 
meva etapa a l’Agrupament de Sant Andreu, 
he format part de l’Equip de Govern del Sector 
II de MEG, de l’Equip de Demarcació del 
Barcelonès, he representat l’entitat al Consell 
de la Joventut de Barcelona i he estat a la Taula 
Executiva de MEG. Actualment, en sóc secretari 
general.

“Sense renunciar al debat en profunditat, al CNJC 
cal cercar aquells elements que promoguin l’asso-
liment d’acords i complicitats entre associacions i 
que contribueixin a superar rigideses i dinàmiques 
de confrontació.”

ALEIX CLARIÓ

>  Unió de Joves (UJ)
> Girona, 1986
>  Àrees: Comunicació

Vaig passar gairebé tota la meva infància i 
adolescència als agrupaments juvenils de les 
parròquies de Fornells de la Selva i de Sant Fè-
lix de Girona, i vaig ser monitor de l’associació 
Troca dels 15 als 18 anys. Als 17 anys, com a 
estudiant de la Facultat de Dret de Girona, vaig 
entrar a la Plataforma d’estudiants reformistes 
actius (PERA) i vaig ser escollit delegat i repre-
sentant dels estudiants al Claustre. Des dels 
19 anys que milito a Unió de Joves, on he estat 
secretari de Relacions Institucionals.

“El més important per a mi és treballar amb tots 
per aconseguir grans beneficis per al jovent català. 
El full de ruta és procurar actuar sempre pels inte-
ressos del Consell i pels joves d’aquest país, i evitar 
posicions personals o partidistes que no aporten 
res i només paralitzen.”

AINA VIDAL

>  Acció Jove – Joves de CCOO
>  Barcelona, 1985
>  Àrees: Emancipació

A més del CNJC, he participat i participo en 
diverses plataformes d’entitats, com el Consell 
de la Joventut de Barcelona, la Plataforma 
ACTUA o la Plataforma per la Llengua. També 
sóc membre del Consell Social de la Universi-
tat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC).
És responsable d’Acció Social i Comunicació 
d’Acció Jove – Joves de CCOO.

“Un país ric en xarxa social és un país viu, 
participatiu i amb aspiracions. Fomentar l’associ-
acionisme i les diferents formes d’organització és 
fomentar no només una ciutadania més conscient 
dels seus drets i deures, sinó també treballar per 
aconseguir una Catalunya més forta i cohesio-
nada.”

VÍCTOR ALBERT
>  Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
> Barcelona, 1989
>  Àrees: Presidència i interlocució institucional i Ciutadania

La meva implicació associativa va començar el 2002, quan vaig ser escollit membre del Consell 
Escolar del meu institut i representant dels estudiants al meu districte, Horta-Guinardó (Barcelona). 
Era un període de fortes mobilitzacions socials i estudiantils que em va permetre tenir el primer 
contacte amb el moviment associatiu. El 2004, vaig fer-me de l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya (AJEC) i l’any següent vaig entrar al Secretariat Nacional de l’entitat. El 2007, en vaig ser 
escollit secretari d’organització i, des del desembre del 2009, vicesecretari general.

“Des que vaig començar a participar activament a l’institut, sempre he cregut en la força de l’associacionisme per 
transformar la realitat, un associacionisme que per ser fort i tenir una incidència real sobre la societat i els poders 
públics ha d’organitzar-se i treballar en xarxa. Aquesta és, al meu entendre, la raó de ser del CNJC.”

El nou Secretariat
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MÒNICA VÁZQUEZ *
> Joventut Europea Federalista (JEF)
> L’Hospitalet de Llobregat, 1989
> Àrees: Internacional i Cooperació

Des del 2007 que estic afiliada a l’Associació de 
Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) i que sóc 
militant de la Joventut Socialista de Catalunya 
(JSC). Sóc viceprimera secretària d’aquesta for-
mació a Castellbisbal i secretària d’organització 
al Vallès Occidental. A la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), formo part de la Junta de 
Facultat de Comunicació i del Claustre de la 
Universitat des de les eleccions del 2008 i sóc 
membre de l’Associació Socialista Universitària 
(ASU). Des del juliol de 2009, milito també a 
la Joventut Europea Federalista (JEF).

“La meva entrada al món associatiu va començar 
seguint els principis polítics del socialisme i, a poc 
a poc, ha anat tombant cap a la comunicació, 
la reivindicació des de les aules i en les ganes de 
mobilitat i fusió d’idees amb joves d’altres països.” 

CARLES BENGUEREL
>   Consell de la Joventut de Sant Feliu 

de Guíxols
> Barcelona, 1981
> Àrees: Participació territorial

Ja el 1995 vaig ser escollit per representar 
els alumnes al Consell Escolar del Masnou 
(Maresme), i en aquella època vaig formar 
part també d’esplais i clubs esportius. El 
1996 entro a militar a les JERC, però mesos 
després em trasllado a Sant Feliu de Guíxols i 
abandono la militància. Un cop a la Universi-
tat de Girona, formo part del Consell d’Estudis 
de Psicologia, de l’Associació per a la Recerca 
i Promoció de la Psicologia i del Consell d’As-
sociacions.

“He batallat molt perquè els CLJ poguéssim ser 
membres de ple dret del CNJC. Més CLJ vol dir 
més territori i més proximitat, tant envers els 
municipis com envers les bases de les entitats 
membres, i fins i tot els joves no associats.” 

SERGI CONTRERAS
> Esplais Catalans (ESPLAC)
> El Vendrell, 1983
> Àrees: Formació

Als 18 anys, vaig entrar a formar part de l’equip 
de monitors de l’esplai on era des dels 7 anys. En 
vaig ser monitor durant 5 cursos, i els darrers 3 
com a responsable de centre. El 2004 vaig entrar 
a l’Equip General del sector Penedès-Garraf d’Es-
plais Catalans, i el 2006 vaig ser escollit membre 
de l’Equip de Direcció. Des del 2006, també treba-
llo a l’Escola Lliure El Sol, l’escola de formació del 
Moviment Laic i Progressista. Des del 1998, formo 
part del Ball de Bastons del Vendrell. Estic afiliat a 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds.

“Volem treballar per l’enfortiment de l’associacio-
nisme juvenil i contribuir en el treball que s’està 
fent en l’àmbit territorial. També volem reforçar la 
capacitat d’incidència social i política del CNJC 
com a interlocutors de l’Administració, però també 
com a veu representativa dels joves de Catalunya.” 

JOAQUIM VIVAS
>  Jove Cambra Internacional Catalunya (JCI)
>  Barcelona, 1983
>  Àrees: Tresoreria i relacions laborals

Ja a l’institut i al barri, vaig iniciar la meva trajectòria associativa, i quan vaig acabar als estudis superiors 
el 2002 vaig entrar a militar a la Joventut Nacionalista de Catalunya, però no de manera activa, ja que fa 
tres anys que formo part de la Jove Cambra Internacional Catalunya. N’he estat secretari general el 2009 
i director d’alguns programes i projectes a escala local. Actualment, sóc el secretari de la JCI Barcelona.

“El CNJC, des del seu naixement, ha d’aglutinar, generar, apassionar, crear, ordenar, gestionar, motivar, 
les polítiques de joventut, l’esperit constructiu jove, la ment jove, les idees joves. En definitiva, treballar pels 
joves de Catalunya, I, sincerament, crec que no hi ha cap cosa que motivi més que aquesta.”

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA  ESTIU 2010  DEBAT JUVENIL
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EEn un món marcat pels greus 
reptes de la fam, la manca d’aigua, 
la pobresa o les guerres, s’hi ha de 
sumar ara també la manca visible 

de recursos, de diàleg, de voluntat d’unió 
per afrontar junts els problemes del clima 
i de la crisi econòmica, social i de valors.

Però també hi ha llum per a l’espe-
rança. El 2010 ha estat designat per les 
Nacions Unides Any Internacional de la 
Joventut. De fet, el 12 d’agost és el Dia 
Internacional de la Joventut, però enguany 
les Nacions Unides han volgut marcar un 

any sencer per als joves com a futur in-
dispensable per solucionar els problemes 
actuals i futurs.

L’Any de la Joventut comença sota el 
lema “Diàleg i entesa mútua”, i els seus 
objectius són fomentar el diàleg entre 
generacions i promoure els ideals de 
pau, el respecte dels drets humans i les 
llibertats i la solidaritat. És un gest perquè 
la humanitat aprofiti l’energia, la imagina-
ció i la iniciativa dels joves per superar els 
desafiaments a què s’enfronta el planeta 
sencer.

Tant de bo aquest 2010, aquest Any de la 
Joventut, sigui un any per continuar treballant 
per a la nostra societat i també per a la resta de 
joves i infants del món. No hem d’oblidar que 
hi ha més de 130 milions de joves analfabets, 
200 milions que guanyen menys d’un dòlar al 
dia i més de 10 milions que viuen amb el VIH. 

Sens dubte, els joves podem canviar les 
coses, només falta que ens vulguin escoltar. 

          Aleix Clarió 
Secretari de Comunicació del CNJC

      aleix.clario@cnjc.cat

L’ Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut (ACPPJ) i el Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya (CNJC) han organitzat la primera edició 
del curs “Les polítiques de joventut avui”, dut a terme 

durant els mesos de maig i abril a la seu del CNJC. Al llarg de les 
cinc sessions impartides, els i les assistents han pogut aprofundir 
en el marc teòric actual de les polítiques de joventut, així com en 
la relació d’aquestes amb les entitats juvenils i les administraci-
ons públiques. 

La bona assistència a les diferents sessions i la valoració po-
sitiva d’aquestes garanteixen la realització de noves edicions del 
curs, amb la novetat que l’any vinent està previst que es dugui a 
terme arreu del territori. 

 “Les polítiques 
de joventut avui”

Ω El 2010 és un any ple de reptes, de pors que ens persegueixen any rere any, d’utopies que 
ens imposem per intentar-nos convèncer que estem fent les coses correctament, tot i que la 
realitat ens crida a la cara que és tot el contrari.

Ω Membres d’entitats juvenils i tècnics de l’Ad-
ministració han aprofundit en les polítiques de 
joventut al llarg de les cinc sessions impartides.

El CNJC acull el curs

  DEBAT JUVENIL  ESTIU 2010  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
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Necessitem que el nostre mo-
del d’espla, laic, progressis-
ta i voluntari sigui una refe-
rència a la societat quan es 

parli d’associacionisme infantil i juve-
nil. Cal que, quan els mitjans (públics 
o privats) posin sobre la taula l’educació 
en el lleure i els drets dels infants, els 
esplais d’Esplais Catalans puguin ser el 
marc i la font de referència.

Som conscients que aconseguir 
aquesta fita no és gens fàcil. Primera-
ment, perquè hem de ser capaços d’ex-
plicar en poques i clares paraules què és 
i com entenem nosaltres l’esplai. I segon, 
perquè hem de saber transmetre pels 
canals adequats aquest missatge. 

Hem de reivindicar amb força que la 
laïcitat, el progrés, la democràcia i sobre-
tot el voluntariat són la base principal del 
nostre model d’esplai. Que som esplais 
que creiem en les persones actives i 
compromeses i que, sense elles, el canvi 
cap a una societat justa i igualitària no és 
possible. Hem d’abandonar la idea pa-
ternalista que eduquem la ciutadania del 
futur, i creure i demostrar que els infants 
són ciutadans actius i compromesos pel 
sol fet de participar de l’esplai. Perquè 
l’esplai és l’eina que els ajuda a participar 
i a decidir.

És essencial promoure la transforma-
ció social a través d’una educació integral, 
alliberadora, participativa i aconseguir el 
reconeixement social sobre la importàn-
cia de l’associacionisme educatiu i l’edu-
cació popular per a la construcció d’una 
ciutadania compromesa i lliure. 

Cal que seguim treballant com fins 
ara i dotar-nos d’una estratègia comuni-

Som esplais, 
som voluntaris

Ω Sovint, explicar com entenem nosaltres l’esplai sor-
prèn a la resta. Sorprèn perquè som persones joves, vo-
luntàries i actives. Sorprèn perquè el reconeixement soci-
al i administratiu de la nostra tasca, a voltes no és el que 
voldríem. Potser  perquè ens falta l’empenta i valentia de 
reivindicar les nostres idees i/o no ens hem dotat dels mit-
jans adequats per fer-ho.

cativa eficaç i valenta. És importantíssim 
aprofitar les noves eines que trobem a 
les xarxes socials per fer arribar el nostre 
model d’esplai arreu!

Parlar i posar en comú les nostres 
idees i valors ens enforteix per defensar 
externament en el que creiem. En aquest 
sentit, des d’Esplac donem una gran im-
portància a l’aprovació de la resolució “No 
volem ser mercantilitzades”, aprovada en 
la darrera assemblea del CNJC, en la qual 
es demanava a l’Administració pública 
que diferenciï el tracte i el reconeixement 
que dóna a les organitzacions d’associ-
acionisme educatiu voluntari respecte 
al que dóna a les empreses i fundacions 
prestadores de serveis de lleure. Resoluci-
ons com aquesta donen suport a la nostra 
proposta i són un nou impuls al model 
d’esplai que defensem.

    Jordi Crisol 
Equip de Direcció d’Esplais Catalans, 
ESPLAC.

“Hem d’abandonar la 
idea paternalista que 
eduquem a la ciutadania 
del futur i demostrar que 
els infants són ciutadans 
actius i compromesos 
pel sol fet de participar 
de l’esplai”
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Molts cops, els membres de la 
JCI definim la nostra entitat 
com “un món d’oportu-
nitats”. Oportunitats que 

provenen del desenvolupament de les 
nostres pròpies habilitats socials, econò-
miques i/o polítiques, a conseqüència 
del treball per a la societat i mitjançant 
l’aprenentatge que lidera la JCI. Learning 
by doing, o sigui, aprendre mitjançant 
l’acció.

La JCI, mitjançant el seu Institut de 
Formació, posa a l’abast dels joves tot 
tipus de cursos encaminats a la millora i 
el creixement d’un mateix.

El major exponent de la formació dins 
la JCI és el Fòrum de Joves Emprenedors, 
on els alumnes, a part de compartir uns 
dies de companyonia, aprenen, discutei-
xen i treballen sobre temes d’emprenedo-
ria, laborals i de lideratge.

Ajudem els joves a iniciar-se en el 
món empresarial, adjudicant-los un 
“mentor” amb el programa Mentoring, i 
els formem per tal que aprenguin a realit-
zar un pla d’empresa (BBP).

Signem convenis diversos amb 
institucions, universitats, empreses 
privades, etc., i fruit d’això hem tancat un 
dels acords més importants aconseguits 
darrerament i que s’iniciarà en període 
de proves aquest any a la ciutat de Reus 
(però amb la voluntat d’estendre’s per 
tot el territori català): és l’obertura d’una 
Oficina d’Assessorament Laboral al Jove, 
amb l’ajut de la Secretaria General de 
Joventut i de les regidories de Joventut 
municipals.

En aquestes oficines, s’assessorarà de 
manera gratuïta, individualitzada i confi-
dencial en temes relacionats amb el món 
del treball i es respondran dubtes relaci-

onats amb la feina: legislació, contractes, 
nòmines, empreses i fins i tot es comptarà 
amb una borsa de treball per a aquell que 
ho necessiti.

Com a entitat internacional, oferim 
cursos arreu del món, ja siguin de tipus 
organitzatiu, de direcció, comunicació i 
d’àmbit polític.

Catalunya, dins de la Federació Mun-
dial de la JCI, està molt ben valorada; se li 
reconeix, a més, un alt grau d’implicació 
i eficàcia en aquests temes. Aquest fet 
ha estat clau perquè el nostre país fos 
designat organitzador de la Conferència 
Europea de les Joves Cambres el proper 
any. Un esdeveniment que reunirà uns 
3.000 emprenedors de tot Europa i on 
s’intercanviaran opinions, accions i es 
faran sessions de networking, cursos i 
ponències molt interessants.

L’aprenentatge obtingut en totes 
aquestes activitats és després extrapolable 
al nostre dia a dia, en la nostra feina, en la 
nostra empresa, en la nostra forma de fer 
i de ser.

Les oportunitats que s’obren dins de 
la JCI són moltes i molt profitoses. Només 
cal descobrir-les i saber utilitzar-les.

Us convidem a visitar els nostres webs 
per conèixer una mica més tot el que la 
JCI fa pel jovent de Catalunya: www.jci.cat,  
www.jovesadebat.cat, www.jciec2011.eu i 
http://institutdeformacio.blogspot.com

    Jordi Plens
Vicepresident de Comunicació 

    JCI Catalunya

Un món d’oportunitats
per als joves de Catalunya
Ω La Jove Cambra Internacional (JCI) treballa amb la finalitat de 
donar noves oportunitats als joves catalans mitjançant el tre-
ball per a la comunitat i la formació.

“L’aprenentatge 
obtingut és extrapo-
lable al nostre dia 
a dia, en la nostra 
feina, en la nostra 
empresa, en la 
nostra forma 
de fer i de 
ser”

“Catalunya, dins de la 
Federació Mundial de la 
JCI, està molt ben valora-
da; se li reconeix, a més, 
un alt grau d’implicació i 
eficàcia”
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L
a filosofia de l’Acampada es 
manté inalterable des del 
seu naixement: crear un 
espai per als joves del país 
en què s’uneixin el compro-
mís, la festa, la reivindicació 

i amb la música en català com a fil 
conductor principal. Aquests objec-
tius, ja de per si ambiciosos, es duen a 
terme des de l’esforç de centenars de 
voluntaris de les JERC. Aquests són els 
fonaments que, any rere any, ens han 
permès créixer i consolidar-nos fins 
a arribar a esdevenir un referent clar 
per a tots els joves compromesos dels 
Països Catalans.

Repassar la història de l’Acampada 
també és repassar l’evolució de l’inde-
pendentisme juvenil dels darrers anys. 
Si en la primera edició del festival els 
assistents no arribaven al centenar, en les 
darreres s’han superat els 20.000 parti-
cipants. Es tracta de tota una generació 
de joves que ha vist com l’autonomisme 
o el federalisme es demostraven fórmu-
les fallides o inviables per al nostre país i 
que han tingut clar que la independència 
dels Països Catalans no solament és una 
opció viable, sinó que és l’única que els 
afavoreix i que pot aportar una millora 
en les seves condicions de vida; en defi-
nitiva, una generació sense por que no 
entén per què no hauria de poder decidir 
el futur del seu país en una urna.

Acampada Jove: 
15 anys de compromís
Ω A l’estiu de 1996 naixia a Arbúcies l’embrió del que acabaria convertint-se en el 
festival político-musical més important dels Països Catalans, l’Acampada Jove. 
15 anys després és un bon moment per fer balanç d’aquesta llarga trajectòria. 

“Una generació sense 
por que no entén perquè 
no hauria de poder deci-
dir el futur del seu país 
en una urna”

L’Acampada Jove segueix sent més 
necessària que mai, perquè encara hi ha 
molta feina a fer i perquè és imprescin-
dible l’existència d’espais com aquest. 
Aquests espais permeten a milers de 
joves independentistes conèixer-se 

entre ells, posar experiències en comú, 
descobrir altres realitats territorials, 
assistir a xerrades i debats amb po-
nents d’arreu del món, fer d’altaveu de 
multitud de moviments socials, etc., per 
tal de constatar que som molts els joves 
que treballem per assolir un país lliure, 
que volem canviar les coses i que tenim 
l’energia necessària per fer un pas 
endavant, deixar l’autonomisme enrere 
i treballar de valent per la llibertat de la 
nostra nació.

   Gerard Coca
Portaveu nacional de les JERC

“La filosofia de l’Acampa-
da es manté inalterable 
des del seu naixement”

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA  ESTIU 2010  DEBAT JUVENIL
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En contraposició a les propostes 
que ens fan els responsables 
d’aquesta crisi, avui els i les joves 
volem ser els protagonistes de la 

sortida de la crisi. Davant d’una socialde-
mocràcia desorientada que ha cedit davant 
el discurs neoliberal, i davant d’una dreta 
que ha endurit el seu discurs tant en les 
qüestions socials com en les econòmiques, 
ara més mai cal una força d’esquerres i 
transformadora que vol canviar les coses.

Per això, la gent jove podem canviar 
les coses, perquè hem de determinar 
quines són les propostes per sortir de la 
crisi. I la nostra sortida a la crisi passa 
pel control públic de l’economia, per ga-
rantir la igualtat d’oportunitats amb uns 
serveis públics més forts i per garantir 
models de desenvolupament sostenibles, 
respectuosos amb el medi ambient i que 
garanteixin el futur de properes genera-
cions.

Joves d’Esquerra Verda és l’organitza-
ció juvenil que trasllada aquestes pro-
postes al carrer i a les institucions. Som 
l’espai juvenil del moviment polític i social 
de l’esquerra verda a Catalunya. 

I tot això ho hem posat de manifest 
durant la X Assemblea Nacional, que ha 
tingut lloc a Badalona, on hi ha participat 
més de 150 joves d’arreu del país. Hem 
aprovat el programa electoral de joventut 
que s’incorporarà al d’ICV amb propostes 
per garantir que els i les joves no paguin 
les conseqüències de la crisi econòmica, i 
que s’ha elaborat amb la participació d’una 
desena d’entitats. A més a més, s’han 
renovat tots els òrgans de direcció. Tanma-

teix, la Coordinació Nacional anterior hem 
estat reelegits.  

Finalment, val a dir que hem apro-
vat una desena de resolucions, tot i que 
destaca especialment una resolució que 
demana el compromís de totes les joven-
tuts polítiques de Catalunya per rebutjar 
qualsevol forma de racisme o xenofòbia, 
hi hagi o no campanya electoral; que el 
CNJC faci seguiment de les campanyes 

L’Esquerra Verda 
marca la diferència!
Ω El jovent català està vivint un moment històric, un moment 
marcat per la greu crisi econòmica provocada pel model econò-
mic capitalista neoliberal, que ens ha mostrat la seva cara més 
ferotge: una taxa d’atur juvenil del 40%. És la primera vegada 
que la gent jove viu pitjor que els seus pares. Estem davant 
d’una crisi provocada pels sectors econòmics i polítics domi-
nants que ha agreujat la desigualtat social.

“Volem que el CNJC 
faci seguiment de les 
campanyes dels partits 
i denunciï qualsevol 
tipus d’actuació o de-
claració xenòfoba”

dels diferents partits i denunciï qualsevol 
tipus d’actuació o declaració xenòfoba, i, 
finalment, el compromís de totes les for-
ces polítiques per acordar canvis legisla-
tius que permetin a tota persona resident 
al nostre país exercir el seu dret a vot en 
totes les convocatòries electorals.

      Janet Sanz i Míguel Ángel Díaz
Coordinació Nacional JEV

  DEBAT JUVENIL  ESTIU 2010  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
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EEducació en el lleure ha esde-
vingut avui un concepte molt 
ampli en el qual tenen cabuda un 
conjunt molt divers i heterogeni 

de dinàmiques educatives entre les quals es 
pot identificar l’associacionisme educatiu 
com a pràctica educativa amb unes caracte-
rístiques pròpies i diferenciades.

La voluntat d’educació integral, l’estratè-
gia de fer dels nois i noies els protagonistes 
dels seus projectes i del seu propi creixe-
ment més enllà de simples usuaris d’activi-
tats prefabricades, la dimensió comunitària 
en la qual es desenvolupa aquesta pràctica 
educativa i el compromís amb l’entorn que 
es genera, fan de l’associacionisme educa-
tiu una pràctica educativa d’un important 

valor afegit, desenvolupada per persones 
majoritàriament joves que lliurement i 
des de la gratuïtat fan del seu compromís 
continuat amb l’educació de nois i noies la 
seva forma de contribuir a la transformació 
i al progrés de la societat.

Per tot això, cal considerar l’associacio-
nisme educatiu com una pràctica valuosa 
per a la nostra societat que cal preservar i 
enfortir. Una pràctica que no és patrimoni 
exclusiu de cap entitat i que es dóna amb 
encaixos diversos al si de diferents organit-
zacions educatives. Una pràctica que pot 
considerar-se estratègica per a la construc-

ció i el desenvolupament del nostre país, el 
creixement de la qual cal afavorir per la seva 
contribució a la formació d’una ciutadania 
activa i compromesa.

El creixement de l’educació en el lleure 
en el camp de la gestió de serveis educatius 
s’ha vist acompanyat d’un estancament 
de l’associacionisme educatiu durant les 
darreres dècades, fet que constata la dife-
rent naturalesa d’aquestes dues pràctiques 
educatives. És per això que, més enllà del 
suport genèric a les entitats d’educació en 
el lleure, cal articular mesures específiques 
de promoció i suport a la pràctica de l’asso-
ciacionisme educatiu. 

Són moltes i diverses les mesures que 
poden articular-se des del punt de vista 
institucional i des de les diverses admi-
nistracions públiques per oferir un suport 
específic a l’associacionisme educatiu en 
àmbits tan diversos com el reconeixement 
educatiu, l’estabilitat del suport econòmic, 

A favor d’una llei de promoció i 
suport de l’associacionisme educatiu
Ω Fruit de la reflexió i el debat als òrgans de govern de l’entitat, 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya planteja les següents 
consideracions en relació amb la situació actual de l’associacio-
nisme educatiu i el suport que aquesta pràctica necessita.

“Cal fer dels nois i noies 
els protagonistes dels 
seus projectes i del seu 
propi creixement més 
enllà de simples usuaris 
d’activitats prefabricades”

“Més enllà de mesures 
puntuals, l’existència 
d’una llei significaria un 
salt qualitatiu per al re-
coneixement d’aquesta 
pràctica educativa”

la disponibilitat d’espais i locals, l’accés 
als equipaments educatius, l’ús de l’espai 
públic, la mobilitat, l’accés al medi natural, 
la formació, la inclusió social o l’adequació 
del marc normatiu.

Però, més enllà de mesures aïllades o 
puntuals, l’existència d’una llei de promo-
ció i suport de l’associacionisme educa-
tiu significaria un salt qualitatiu per al 
reconeixement d’aquesta pràctica educativa 
i podria facilitar el desplegament arreu del 
país de les mesures de suport més ade-
quades per fer-la créixer i enfortir-la com a 
estratègia clara i volguda de progrés social i 
de construcció de país. 

     Taula Executiva 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
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Ω Noves Generacions aposta per un front comú de 
tots els partits amb representació al Parlament 
de Catalunya contra la crisi econòmica i el 40% 
d’atur juvenil. D’altres proposen fronts comuns 
contra les institucions de què ens vàrem dotar 
democràticament.

A
rtur Mas i José Montilla són 
deslleials amb els joves ca-
talans. La gran majoria dels 
joves no volem més conflic-
tes amb la resta d’Espanya, 
no volem estar contínua-

ment posant en qüestió el nostre orde-
nament democràtic; el que volem és un 
govern que aposti pels joves, per les seves 
capacitats i pel seu futur. En aquest sentit, 
Noves Generacions considera que és un 
profund error que un país turístic com 
Espanya es dediqui a pujar l’impost que 
afecta el consum just a l’inici de l’estiu, 
quan més turistes visiten el nostre país. 
Així doncs, Noves Generacions aposta per 
reestructurar el sistema financer perquè 
els joves puguem tornar a accedir a crèdits 
i préstecs per comprar un habitatge. 

Els emprenedors són una altra pri-
oritat de Noves Generacions; per això, 
volem fer possible la creació d’empreses 
amb un capital social inferior a 500 euros 
(actualment, el capital mínim són entre 
3.000 i 60.000 euros) i que aquestes es 
puguin formalitzar en un període inferior 
a 24 hores. Apostem pels somnis i les 
idees dels joves catalans. També apostem 
per noves formes de contractació que 
impedeixin l’actual precarietat del treball 
juvenil i, d’aquesta manera, fomentar 
la contractació i l’estabilitat en el treball 
entre els menors de 25 anys.

Tenim solucions pels joves mentre 
que d’altres només tenen reivindicacions 
contra les institucions democràtiques i 
legítimes.

   José Antonio Coto 
President de Noves  
Generacions de Catalunya

“Apostem per rees-
tructurar el sistema 
financer perquè els 
joves puguem tornar 
a accedir a crèdits i 
préstecs per comprar 
un habitatge”
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Un greu problema, perquè el 
boom dels sectors econòmics 
amb gran demanda de mà 
d’obra poc qualificada (l’agricul-

tura, la construcció o el servei domèstic) 
va començar a desinflar-se. I hem arribat 
a la situació actual, on ciutats com Bar-
celona baten rècords negatius històrics, 
amb 108.292 aturats el mes d’abril, la gran 
majoria nouvinguts.

Un greu problema, perquè les perso-
nes nouvingudes no disposen de xarxes 
socials formals fortes (família, etc.) que les 
puguin ajudar en la prestació de serveis 
assistencials. Per aquest motiu, l’entrada 
de nombroses persones (moltes en situació 
irregular) al nostre sistema de benestar, 
juntament amb els nous aturats en condi-
cions regulars, està col·lapsant els nostres 
serveis socials. 

Es tracta d’un greu problema, perquè 
la Llei d’estrangeria i la Directiva de retorn 
no s’estan complint (sí a altres països de la 

Unió Europea), fet que genera inseguretat 
jurídica, greuge comparatiu i dóna ales i 
arguments a partits d’extrema dreta que 
qüestionen l’estat de dret i les bases de la 
nostra democràcia. 

Un greu problema, perquè la immi-
gració a les grans ciutats s’ha localitzat 
majoritàriament a zones perifèriques i s’ha 

Immigració: de problema a repte
Ω Entre el 2000 i el 2007, Catalunya va acollir un milió de nou-
vinguts. En només 6 anys, la xifra d’immigrants es va multipli-
car per 6 al nostre país, una situació insostenible promoguda 
per la demanda de mà d’obra barata que, amb la crisi, féu que 
el dret a la immigració esdevingués un greu problema.

“L’entrada de nombro-
ses persones al nostre 
sistema de benestar està 
col·lapsant els nostres 
serveis socials”

“Els poders públics i els 
partits polítics tradicionals 
han tingut una actitud 
naïf i han mirat cap a un 
altre cantó”

autoexclòs de la nostra realitat nacional i 
cultural, fet que deixa la integració real com 
a mera declaració d’intencions dels polítics 
i posa a la llum del dia problemes de convi-
vència claríssims.

Un greu problema, perquè els poders 
públics i els partits polítics tradicionals han 

tingut una actitud naïf i han mirat cap a un 
altre cantó, deixant l’assumpte en mans dels 
ajuntaments i obviant les queixes i preo-
cupacions dels ciutadans, que ara ja han 
començat a creure’s els punts de vista dels 
xenòfobs.

Un greu problema, perquè les esmen-
tades circumstàncies estan començant a fer 
que entre la societat d’acollida no es vulgui 
distingir entre la situació regular o irregular 
dels nouvinguts i es generalitzi l’aversió 
als immigrants, independentment del seu 
nivell d’adaptació i integració. 

Tots aquests factors fan que la immi-
gració hagi esdevingut un gran problema 
per Catalunya. Es tracta d’un fet innegable 
que ha de ser encarat amb fermesa, claredat 
i responsabilitat. De nosaltres depèn que 
esdevingui una oportunitat; aquest és el 
nostre repte com a joves polítics. Si ho obli-
dem, el dret a la immigració pot esdevenir 
inaplicable i socialment insostenible al 
nostre país

     Iban Rabasa
President d’Unió de Joves
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Entitats

L a Marxa va durar aproximadament dues hores i tres quarts, raó per la qual, juntament amb el temps 
estiuenc que impregnava d’una forta xafogor les carreteres per on passava l’estudiantat, van progra-
mar-se dues parades per hidratar els i les joves manifestants. Cal destacar que va ser una manifes-
tació del tot pacífica, sense incidents amb cap dels conductors que circulaven pels carrers, els quals 

van mostrar una actitud cívica, tolerant i comprensiva. Fins i tot van arribar a interessar-se pels motius de la 
manifestació, i a solidaritzar-se. Finalment, un cop es va arribar 
a la plaça de la Universitat, la Marxa va finalitzar amb un menjar 
de germanor entre tots i totes les estudiants, davant de l’edifici 
històric de la Universitat de Barcelona. 

Aquesta iniciativa va ser impulsada per la Trobada de Lluites 
per l’Educació Pública i Popular, que es defineix com “un espai 
comú (format per estudiants, docents i treballadors) per fer 
front a les polítiques del Departament d’Educació i del Departa-
ment d’Innovació, Universitats i Recerca”. Reivindiquen, entre 
altres coses, més finançament per a l’ensenyament primari i se-
cundari i el desmantellament de la doble xarxa que dóna suport 
econòmic als centres privats en detriment de l’escola pública.

Entre els principals ítems de la Trobada de Lluites, també 
trobem el rebuig a la progressiva eliminació de les línies de 
batxillerat, la qual cosa resta qualitat a l’ensenyament de les zones on viuen grups amb un fort risc d’exclusió 
social, els quals necessiten una educació més específica, únicament possible mitjançant centres educatius 
petits. Un dels centres més destacats, no tan sols pel ressò mediàtic que han causat les seves protestes sinó 
per la continuïtat de les seves lluites, és l’IES Miquel Taradell. Aquest institut del barri del Raval de Barcelona 
ha aconseguit ajornar l’eliminació del batxillerat durant un any, gràcies al llarg recorregut reivindicatiu que ha 
dut a terme el professorat juntament amb el suport dels i les estudiants, tot un exemple de com la unió fa la 
força.

    Javier José Martínez 
Militant de la Federació de Secundària de l’AEP

Caminant i suant 
per un ensenyament 
públic i de qualitat

Ω El dimecres 28 d’abril es van congregar a la plaça de la Vila de Santa Co-
loma de Gramenet al voltant de 250 estudiants, tant de secundària com 
d’educació superior, per endegar la Marxa per l’Ensenyament Públic. La ca-
minada acabava a plaça Universitat de Barcelona i tenia l’objectiu de reivin-
dicar una educació pública i de qualitat, així com manifestar el seu rebuig a 
les últimes mesures preses pel Departament d’Educació encapçalades pel 
conseller Ernest Maragall. 

“Rebutgem l’elimina-
ció de línies de batxille-
rat, que resta qualitat 
a l’ensenyament de les 
zones on viuen grups 
amb un fort risc d’ex-
clusió social”

Caminant i suant 
per un ensenyament 
Caminant i suant 
per un ensenyament 
públic i de qualitatpúblic i de qualitat
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dels quals conjuntament amb el CNJC, 
en els quals demanàvem que no s’estig-
matitzi tota la població juvenil a través 
d’aquests conceptes carregats de connota-
cions negatives i que no són representa-
tius. En l’informe, reclamem als mitjans 
que dirigeixin les seves càmeres cap als 
i les joves que participen, s’involucren i 
dediquen el seu temps lliure a diverses 
causes, que són molts i tenen molt poc 
pes mediàtic.

En el document, també hi exposem 
l’estat de les actuacions previstes per al 
2009 pel que fa al Pla d’Equipaments 
Juvenils de Barcelona (2008-2015) i els 
problemes amb els quals es troben les en-
titats juvenils de la ciutat per fer activitats 
en l’espai públic, arran de l’Ordenança 
de mesures per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l’espai públic de 
Barcelona, entre d’altres temàtiques, com 
les polítiques de promoció de la pau de 
l’administració municipal o els proble-
mes de l’actual model de ciutat.

Al web del Consell (www.cjb.cat), 
hi podeu trobar una versió completa de 
l’informe. Us animo a consultar-lo!

    Marta Cots 
Presidenta del CJB

Entitats

El passat dimecres 28 d’abril, el 
Consell de la Joventut de Barce-
lona (CJB) presentava als mitjans 
de comunicació l’Informe 2009 

d’avaluació de les polítiques públiques 
a la ciutat de Barcelona des del movi-
ment associatiu juvenil. Enguany, aquest 
document, que es realitza anualment 
des del Secretariat del Consell recollint 
les inquietuds i demandes detectades en 
les entitats membres del Consell, l’hem 
centrat especialment en l’afectació que 
ha tingut la crisi entre la gent jove de 
Barcelona. Perquè el 2009 va ser l’any 
en el qual els i les joves vam notar més la 
recessió econòmica i vam ser el col·lectiu 
més perjudicat per la crisi. En l’informe, 
expliquem que aquesta darrera frase no té 
res de victimisme i aportem dades que ho 
demostren com, per exemple, el fet que 
l’augment de l’atur juvenil a la ciutat de 
Barcelona des del 2007 va ser 22 punts 

superior a l’increment detectat per a la 
resta de les edats en el mateix període. 
Una dada, sens dubte, prou significativa.

En l’informe, també parlem de la 
imatge social del jovent. Durant l’any 
passat, els mitjans de comunicació van 
popularitzar l’expressió “generació Ni-ni” 
(ni estudia, ni treballa) per descriure 
l’actual sector de població d’entre 16 i 29 
anys. Per contrarestar-ho, des del CJB 
vam emetre diversos posicionaments, un 

CJB: fent balanç del 2009
Ω L’afectació de la crisi entre els i les joves de la ciutat de Bar-
celona és el tema principal de l’Informe 2009 realitzat pel Se-
cretariat del Consell de la Joventut de Barcelona, en el qual 
també parlàvem d’imatge social del jovent, equipaments ju-
venils, espai públic, model de ciutat…

“El 2009, va ser l’any en 
què els i les joves vam 
notar més la recessió eco-
nòmica i vam ser el col-
lectiu més perjudicat per 
la crisi”

“A Barcelona, l’increment 
de l’atur juvenil des del 
2007 va ser 22 punts 
superior a l’increment 
detectat per a la resta de 
les edats en el mateix pe-
ríode”
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Entitats

E
l 17 de maig, Dia 
internacional contra 
l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia, l’entitat 
membre del Consell 
Nacional de la Joventut 
de Catalunya (CNJC) 
DONA-Joves Naciona-

listes per la Igualtat, conjuntament amb 
altres entitats juvenils que treballen pels 
drets de les persones LGTB (lèsbic, gai, 
transsexual i bisexual), com són l’Asso-
ciació Universitària Sinvergüenza i la 
Plataforma d’Activistes Sinvergüenza, van fer un acte en format de debat amb el títol: 
“Homo-Bi-Trans-Fòbia: En tens o entens?” sobre el que representa el 17 de maig i el 
camí fet i el que encara queda per recórrer per part de les persones que formen part del 
col·lectiu LGTB.

L’acte, que es va dur a terme a la sala d’actes del CNJC, va comptar amb la presència 
de l’activista homosexual Marc Llombart, que va fer una xerrada sobre els perills que 
encara corre avui dia el col·lectiu davant l’homo-bi-trans-fòbia. Per una banda, Llombart 

va alertar de la possible retallada de drets 
jurídics i polítics assolits si es baixa la 
guàrdia , fent referència al recurs pendent 
del Tribunal Constitucional contra la Llei 
de modificació del codi civil que permet 
la unió matrimonial de dues persones 
amb independència del sexe d’ambdós 
cònjuges.

Per altra banda, entre totes les per-
sones participants en aquest acte es va 
arribar a la conclusió que l’eradicació de 

l’homo-bi-transfòbia no és cosa només de les persones LGTB, sinó que les heterose-
xuals també tenen un paper decisiu en el fet d’ajudar en la visibilització i en el suport 
en els afers quotidians (àmbit laboral, cercle d’amistats, etc.) que permetin eradicar el 
possible rebuig del col·lectiu LGTB.

Amb aquest acte, les tres entitats coorganitzadores van voler fer palès que, malau-
radament, encara existeixen molts comportaments homofòbics a les escoles, als centres 
de treball, als espais d’oci... I que és feina de tots i totes treballar, des de la societat, i 
especialment entre la gent jove, per canviar els esquemes i plantar cara a l’homo-bi-
trans-fòbia.

    DONA-Joves�Nacionalistes�per�la�Igualtat

“Homo-Bi-Trans-Fòbia: 
En tens o entens?”
Ω El 17 de maig va ser el Dia internacional contra l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, i DONA-Joves Nacionalistes per 
la Igualtat, conjuntament amb   altres entitats, ho va com-
memorar amb l’organització d’un debat a la seu del CNJC.

“L’eradicació de l’homo-
bi-trans-fòbia no és 
cosa només de les 
persones LGTB, sinó 
que les heterosexuals 
també hi tenen un 
paper decisiu”

“És feina de tots i de 
totes treballar, des de la 
societat, i especialment 
entre la gent jove, per 
canviar els esquemes”
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Porta Oberta

El missatge “tenir sang”  
i el suport a la campanya

  ”Barcelona té sang” és el missatge de la campanya, que està 
oberta a totes les ciutats, poblacions, col·lectius o persones 
individuals que vulguin afegir-s’hi de manera solidària.

Són moltes les persones que ja ho han fet a través de 
diferents accions. El FC Barcelona i el RCD Espanyol han 
enregistrat vídeos on llueixen la “tireta blava” i donen suport 
a la iniciativa de forma solidària amb el missatge “tenim 
sang, i la donem dins i fora del camp”. També els músics 
hi han volgut donar suport des dels escenaris i en un espot. 
Integrants dels grups Sidonie, Delafé & Las Flores Azules, 
Standstill i Mendetz han protagonitzat un vídeo on se’ls 
pot veure donant sang i animant els seus seguidors a fer el 
mateix. El San Miguel Primavera Sound ha estat el festival 

oficial de la campanya “Barcelona té sang”, el Circuit de 
Montmeló també s’ha afegit a la iniciativa amb el proper 
Gran Premi de Motociclisme i, fins i tot, la marca de sabati-
lles i streetwear Munich ha dissenyat una sabatilla exclusiva 
per a l’ocasió que no estarà a la venda i que només podran 
aconseguir les persones que hagin votat la “tireta blava”.

La “tireta blava”, un nou símbol mundial

Una de las novetats que aporta Barcelona a la celebració del 
Dia Mundial del Donant de Sang és la creació de la “tireta 
blava”. Aquesta causa encara no disposa d’una icona que la 
identifiqui mundialment; per això s’ha creat un nou símbol 
internacional de la donació de sang que representa dues 
tiretes blaves creuades. 

La idea de crear una “tireta blava” com a símbol 
mundial respon a la intenció d’apropar-se a tota la societat, 
especialment als més joves. Per això, el disseny original 

s’inspira en el món del còmic, amb un llenguatge modern, proper als 
joves però també conegut per tothom. 

La “tireta blava” ja ha estat presentada a l’Organització Mundial de 
la Salut. Amb el suport popular a la “tireta blava”, que es pot donar a 
través del web www.barcelonatesang.org, aquesta icona serà recone-
guda com a nou símbol mundial de la donació de sang. 

    Coral Puig, campanya Barcelona té sang

Barcelona té sang
Capital del Dia Mundial del Donant de Sang
Ω El 14 de juny, Barcelona va ser la seu del Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada solidària 
per conscienciar sobre la importància de la donació de sang que, des del 2004, se celebra cada 
any en una ciutat diferent del planeta. En aquesta ocasió, Barcelona prenia el relleu de Melbour-
ne i, tant a la capital catalana com a la resta de l’Estat, van dur nombroses activitats per promou-
re la jornada i sensibilitzar la població sobre la importància de ser donant.

“Aquesta causa encara no dispo-
sa d’una icona que la identifiqui 
mundialment; per això, s’ha creat 
un nou símbol internacional”
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govern amb personalitats com Pompeu Fabra i Josep Carner, però 
no aconseguí l’objectiu de ser interlocutor davant dels aliats i el 
1948 es va dissoldre. Irla no nomenà cap altre govern a l’exili. El 
1946 va adreçar a les Nacions Unides un memoràndum on de-
nunciava la dictadura franquista per la sistemàtica persecució a la 
cultura, identitat i llengua catalana, a més de la persecució política. 
Catalunya fou terriblement afectada. El 1954 nomenà Tarradellas 
secretari general d’ERC, conseller primer i renuncià al carrer. Di-
mití per problemes de salut. Vorejava la vuitantena i el sacrifici 
que va fer durant tot el període fou notable. Els seus ideals li van 
donar força.

    Josep M. Figueres
Historiador  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

E l qui fou notable polític nasqué a Sant Feliu de 
Guíxols el 1874, on hi ha la casa familiar i un 
museu a la seva memòria. Morí el 1958 a l’exili 

a Sant Rafael, a la Provença, el 1958. La seva família 
fou propietària d’un negoci de taps de suro important, 
aconseguit a base d’acumulació de treball. La tradició 
familiar, republicana, l’empenyé a la política i fou alcal-
de de Sant Feliu (1907), diputat provincial per Girona 
(1911) i conseller de la Mancomunitat. Durant la Repú-
blica, s’incorporà a ERC i fou diputat del Parlament ca-
talà (1932) per Girona, d’on fou també comissari de la 
Generalitat. El 1938 fou elegit president del Parlament 
de Catalunya. Arran del final de la guerra, s’exilia a 

França el 1939 
amb 62 anys 
amb tota la 
família, però 
sense béns 
que foren 
espoliats pel 
franquisme. 
El 1940 fou 
detingut per 
les autoritats franceses. 
Arran de l’assassinat de 

Companys, refusà d’anar a Amèrica i assumí –pel càrrec li perto-
cava– durant una quinzena d’anys la presidència de la Generalitat 
fins a l’agost del 1954. 

La primera part del seu mandat, del 1940 al 1944, no va poder 
tenir gaire projecció pública ni actuar amb eficàcia, i més si tenim 
en compte l’exili i l’endèmica falta de recursos financers. Tot s’ho 
quedà el govern central, a l’exili també. Fixa, doncs, la Generalitat 
a França, en el període que fou ocupada pels alemanys. L’actuació 
fou escassa, però no nul·la. El 1940 es creà a Londres el Consell 
Nacional de Catalunya, que intentà establir contactes amb els aliats 
en nom de Catalunya, però Irla ho va desautoritzar el 1942 i el fet 
produí quan profunda crisi entre els exiliats. El 1945, nomenà un 

Josep Irla i Bosch
Un polític que s’ha considerat de talla menor i, tanmateix, vist de 
prop hom observa com la grandesa sovint prové de les obres o accions 
“menors”. Irla preserva la Generalitat a l’exili, en moments de derrota, 
quan ningú no creia en la recuperació 
després de l’abandó dels aliats de la 
causa de la llibertat: Espanya seguí en 
dictadura i Catalunya fou més perse-
guida que mai. I lluità per dignificar-la.

“Arran de l’assassinat 
de Companys, refu-
sà d’anar a Amèrica i 
assumí la presidència 
de la Generalitat fins a 
l’agost del 1954”
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Abstract

Youth Debate is the quarterly magazine of 
the National Youth Council of Catalonia 
(CNJC), a non-governmental platform that 
groups together the principal youth asso-
ciations at national level and the territorial 
youth councils. Founded in 1979, the CNJC 
promotes the interests of young people in 
society and with regard to the authorities.
The magazine Youth Debate is the voice 
of the associative youth movement. Over 
150,000 young Catalans are associated and
take part in one of the groups affiliated to 
the Council.

CONTENTS
MONOGRAPH
>   The Future of Youth Policies  

in Catalonia: The New 2010-2020 PNJC

TERRITORY
>  A More Representative and

Nationwide CNJC

COOPERATION
>  Youth Meeting in the Sahara

The Future of Youth 
Policies in Catalonia: The 
New 2010-2020 PNJC

The year 2000 saw the drafting of the 
first National Youth Plan of Catalonia 
(PNJC), a framework for youth policies 
that aimed to improve young people’s 
welfare and quality of life. This plan 
entailed a new way of doing things, 
especially since it brought in a transversal 
discourse among various departments 
of the Government of Catalonia and an 
integral perspective on understanding 
youth policies.

While the types of discourse of the 2000-
2010 PNJC was interesting enough, we de-
tected shortcomings in the approach, which 
led to difficulties in its implementation, 
monitoring and evaluation. Despite some 
progress, there is a long way to go to ensure 
young people’s quality of life. Inclusive 
public policies are necessary and relevant to 
situations of social injustice, ensuring that 
young people can emancipate themselves 
and actively participate in society.

The new plan will have to ensure a 
valid framework for action from an inter-
institutional perspective, clarifying the 
role of each agent in its development. It 
should also lead to the greater involve-
ment of youth organizations and more 
levels of dialogue between them and go-
vernment. The 2010-2020 PNJC should 
be ambitious enough to influence the va-
rious realities of young people, improving 
their opportunities and quality of life.

    Clara Roca 
CNJC Programme Director  
 programes@cnjc.cat

The Council and the 
National Plan

The new plan must allow the Council to 
set out an ambitious future based on two 
core elements. First of all, it must make 
a clear and decisive commitment to the 
associative movement and the organized 
participation of young people. Only then 
can we move forward in building a more 
democratic society. Secondly, the plan 
must also mean the consolidation of a 
broad concept of emancipation of young 
people as a basic element of youth poli-
cies. We need active policies in education, 
employment and housing that enables the 
development of full citizenship status of 
all young people, in conditions of equal 
opportunities.

Hence at the CNJC we have worked and 
continue to work to include all the actions 
and measures that aim to meet these goals 
in the Plan, and to ensure that its deploy-
ment and implementation will lead to real 
progress on these objectives. It includes 
the formulation of clear monitoring and 
evaluation indicators that will be able to 
portray the impact of the various planned 
measures, and changes in the living condi-
tions of young people.

     Victor Albert
  President del CNJC
  victor.albert@cnjc.cat

YOUTH 
DEBATE

93 Summer 2010
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Abstract

A More Representative 
and Nationwide 

In the nineties, the Local Youth Councils 
(CLJs) were full members of the National 
Youth Council of Catalonia (CNJC), though 
it decided to expel them since they had 
apparently been used politically to create 
majorities in assemblies. Following the 
expulsion, the number of CLJs in Catalonia 
declined until they almost disappeared. 
Only the Barcelona and Badalona ones 
held out. CLJs in Girona, Tarragona and 
Hospitalet, among others, were disbanded. 
Fortunately, Sabadell CLJ was reactivated, 
and councils were created in Matadepera 
and Sant Feliu de Guíxols councils, for-
ming a new batch. This small network led 
to changes in the CNJC statutes allowing 
the return of the CLJs.

We saw that it was important to consider 
the entire territory, and that the CNJC as 
a national platform had to include them. 
Hence offices were opened in Girona, Llei-

da and Tarragona and the Regional Action 
Plan was drafted.

The CLJs help the Council to be pre-
sent beyond the metropolitan area of Bar-
celona. We have a diverse country, and the 
CNJC must be a reflection of that. More 
CLJs mean having a more nationwide and 
more representative CNJC.

Meanwhile, the CLJs help the CNJC 
to be better known, both throughout the 
country and among young people that are 
not involved in the associative movement. 
The CLJs are in close contact with young 
people and this proximity allows the CNJC 
to reach out to areas it otherwise would not 
be able to.

In the past year, a second batch of local 
councils has emerged, in Blanes, Lleida, 
Tortosa, Girona and Figueres, and hopefu-
lly there will soon be a third. The country is 
great, it has risen up and nothing can hold 
it back! Long live the CLJs!

    Carles Benguerel
CNJC Territorial Participation Secretary 
carles.benguerel@cnjc.cat

ENTITATS DEL CNJC. De Ple Dret: Associació d’Estudiants de Formació Professional, Acció Escolta de Catalunya, Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya, Associació Internacional 
d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials, Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, Associació de Joves Estudiants de Catalunya, Associació dels Estats Generals 
dels Estudiants d’Europa, Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial, Associació d’Estudiants Progressistes, Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, Avalot – Joves 
de la UGT de Catalunya, Joves de la USOC , Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Bloc d’Estudiants Nacionalistes, Casal Lambda, Centre Marista d’Escoltes, CJC – Joventut Comu-
nista, Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, Coordinació Rural de Catalunya, Creu Roja Joventut Catalunya, Dona – Joves Nacionalistes per la Igualtat, Escoltes 
Catalans, Espai Jove de la Intersindical – CSC, Esplais Catalans – Esplac, Estudiants en Acció, Federació Catalana de l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, 
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joventut Europea Federalista, Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes, Joventut 
Socialista de Catalunya, Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joves Cambres de Catalunya, Joves d’Esquerra Verda, Joves d’Esquerra Unida i Alternativa, Minyons Escoltes 
i Guies de Catalunya, Moviment de Joves Cristians de Comarques, Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes, Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica 
de Catalunya i les Balears, Moviment per la Pau, Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya, Organització Juvenil Espanyola, Recursos d’Animació Intercultural, Secretariat 
de Joves La Salle Catalunya, Servei Civil Internacional Catalunya, Unió de Joves, Unió de Joves Pagesos, Unió Excursionista de Catalunya-Vocalia de Jovent. Adherides: AFS Intercultura 
Catalunya, Alternativa Jove per la Interculturalitat, Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, Associació Diomira, Associació Internacional de Joves de Casals Catalans, As-
sociació Internacional Joventut Idente, Centre Cristià dels Universitaris, Centre d’Estudis Carles Cardó, Col·lectiu l’Esbarzer, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell de Joves de 
Sabadell, Escola Lliure el Sol, Federació de Persones Sordes de Catalunya, Federació Ecom, Fundació Escolta Josep Carol, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Fundació Privada per a la 
Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, IBN Batuta, Maulets, Rialles – Moviment Rialles de Catalunya. Col·laboradores: Associació Catalana de Professionals, Associació Catalana 
de Professionals de polítiques de Joventut Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, Associació de Joves 
Immigrants – Aji-atime, Associació Sociocultural Nous Temps, Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, Centre Unesco de Catalunya, Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya, 
Consell de la Joventut de Badalona, Consell de la Joventut de Sant Feliu de Guíxols, Consell Local de Joventut de Matadepera, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Catalunya Segle 
XXI, Fundació per la Pau, Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Grup d’Advocats Joves, Institut de Govern i Polítiques Públiques, Institut Joan Lluís Vives, Món-3, Observatori 
del Tercer Sector, Òmnium Cultural, Projecte Home, SOS Racisme.
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Entrevista

Eugeni Villalbí, la Sènia (Montsià), 1978.
Secretari de Joventut al Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya des de l’any 2006. Durant el 2003 
i 2004 va ser membre del Secretariat del 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

EUGENI VILLALBÍ

P
er què un Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya (PNJCat) 
de 10 anys? Quins reptes ha 
d’afrontar?

Les polítiques juvenils 
són polítiques estructurals que busquen 
invertir i/o consolidar tendències. Convé 
plantejar-les a mitjà i llarg termini, ja que 
necessiten un temps de maduració abans 
no comencen a donar resultats. Per tant, 
cal garantir-ne una mínima continuïtat. És 
per això que convé impulsar instruments 
que, com el PNJCAT, perdurin més enllà 
de les legislatures. I, naturalment, perquè 
aquests instruments siguin eficaços, s’han 
de bastir sobre la base del màxim consens. 

El gran repte que tenim plantejat és, 
sens dubte, l’emancipació juvenil. Això 
implica atendre’n els tres pilars bàsics: una 
millor formació juvenil, millors condicions 
laborals i una política d’habitatge valenta, 
que permeti l’accés a lloguers assequibles. 
Si les polítiques de joventut no són capaces 
d’incidir en aquests eixos clau, quedaran 
condemnades a la marginalitat. 

Què no hem de repetir de l’antic PNJCat a 
l’hora de fer el nou?
L’ordre del procés. Amb l’anterior Pla, es va 
començar la casa per la teulada. Primer es 
va elaborar. Després, es va donar a conèixer. 

Amb el nou Pla, hem volgut plantejar-ho 
a l’inrevés i començar per la base. D’entra-
da, hem avaluat el Pla antic, després hem 
obert un procés de consulta exhaustiu per 
recollir les propostes i aportacions dels 
agents implicats (entitats, persones joves, 
professionals en joventut...). Finalment, un 
cop analitzada i sintetitzada aquesta infor-
mació, ens hem posat a redactar el nou Pla. 
L’altra gran novetat del nou PNJCat és que 
incorporarà tot un seguit d’indicadors de 
seguiment que permetran avaluar la seva 
execució en tot moment. 

El procés participatiu que s’ha fet ha 
tingut en compte el jovent en tota la seva 
diversitat?
Hem fet un gran esforç perquè fos així. 
No volíem quedar-nos, només, amb les 
entitats juvenils. Les entitats són molt im-
portants i, segurament, són les qui tenen 

més a aportar. Però per incorporar el jovent 
en tota la seva diversitat també calia arribar 
al màxim nombre possible de joves no as-
sociats. Per això, hem dut a terme sessions 
i tallers de treball a universitats i instituts 
d’arreu del territori. I hem posat en marxa 
el web volemdecidir.cat, que ha rebut més 
de 10.000 visites (i uns 6.000 joves n’han 
respost el qüestionari). D’altra banda, 
l’experiència ens demostra que, en aquesta 
mena de processos consultius, el col·lectiu 
d’origen immigrat sol quedar infrarepre-
sentat. Per assegurar-nos que la seva opinió 
fos incorporada, vam celebrar set sessions 
específiques amb joves d’origen immigrat. 
Crec, doncs, que en termes de representati-
vitat hem fet una bona feina. 

    Miquel Andreu
Cap de Comunicació del CNJC 
comunicacio@cnjc.cat 

“Per incorporar el jovent 
en tota la seva diversitat 
també calia arribar al mà-
xim nombre possible de 
joves no associats”

“Amb l’anterior Pla, es 
va començar la casa per 
la teulada: primer es va 
elaborar; després, es va 
donar a conèixer”
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“El gran repte 
és l’emancipació 
juvenil”




