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P

er què el jovent se sent poc atret
per les convocatòries electorals?
Hi ha un efecte anomenat
de cicle de vida: els joves han
tingut menys temps que les
persones grans per habituar-se i vincularse amb les institucions polítiques existents
i, per tant, per desenvolupar sentiments de
proximitat amb els partits polítics. També
es troben sovint en condicions vitals que
els fan interessar-se menys per la política
(sense parella estable, sense fills, sense
feina, sense hipoteca...). Per això trobem, a
tot arreu, que els joves voten menys que les
persones de més edat.

desigualtats tant entre persones joves com
entre els grans. En general, les característiques socioeconòmiques tendeixen a
condicionar la participació política.

Hi ha més desafecció ara que en generacions anteriors?
En alguns països trobem que els joves participen avui menys que fa 20 anys; per tant,
també hi ha un efecte generacional que explicaria la menor participació dels joves i la
caiguda de la participació en alguns paÏsos.
Però aquest no és el cas de casa nostra.

Estar associat garanteix més participació
política?
Hi ha una correlació força important entre
el fet d’estar associat i el fet de participar
políticament. Això és perquè l’associacionisme afavoreix la participació (donant
informació, estímuls mobilitzadors, motivacions, recursos cognitius, etc.), però també
perquè els qui participen políticament
tendeixen a associar-se més.

Hi ha desigualtats entre els joves (de
gènere, classe social, origen) en l’accés a la
informació i en els canals de participació
polítics?
Sí, depèn del tipus de participació i del
context, però en general trobem aquestes

“Les característiques socioeconòmiques tendeixen
a condicionar la participació política”

Hi ha estudis en què es posa de manifest
el poc valor que alguns joves donen al
sistema democràtic. Quines amenaces té
la democràcia a casa nostra?

Hi ha una perspectiva més pessimista i
una perspectiva més optimista. La perspectiva pessimista constata que, efectivament,
els joves avui no consideren votar com un
deure, o ho fan molt menys que fa uns
anys. No hi ha, per tant, un sentiment de
deure cívic cap al vot i una de les conseqüències d’això és que els nivells de
participació electoral poden caure, com
ho estan fent en alguns països. Si, a més
a més, hi ha un problema de desafecció
política (absència d’interès i confiança cap
a les institucions polítiques), ens podem
trobar no sols amb abstenció, sinó amb un
creixement del vot cap a opcions polítiques
populistes.
La perspectiva optimista afirma que les
concepcions de ciutadania estan canviant
i que els joves consideren que aquesta no
només es basa en l’exercici del vot i en el
respecte de les normes i les institucions,
sinó en altres valors com l’autonomia, la
solidaritat o la participació en la comunitat
política.

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

L

es eleccions catalanes del 28 de novembre han
tornat a posar de manifest que la participació
electoral juvenil és inferior a la que presenten altres
col·lectius de la societat. És important, doncs, que
ens preguntem per què succeeix això, trobar les respostes a l’anomenada desafecció política i plantejar
les solucions pertinents. El tema monogràfic d’aquest Debat
Juvenil pretén, doncs, analitzar aquesta qüestió des d’una perspectiva jove. Ho fem, a més, després d’haver dut a terme una
campanya de foment del vot jove durant els darrers comicis,
que ha servit per visualitzar la nostra aposta per la participació
política juvenil.
En efecte, des del CNJC volem reivindicar el dret dels i les
joves a incidir en els afers públics, a participar de tot allò que
ens afecta com a ciutadans. I en un moment com l’actual, és
important que reivindiquem totes les formes que tenim per
fer-ho. Cal millorar els índex de participació juvenil per tal
d’avançar en la construcció d’una societat plenament democràtica i en la constitució d’una ciutadania més activa, crítica i
responsable. Sovint s’afirma que els problemes dels joves són
exclusius dels joves però, en realitat, ho són de tota la població.
Una societat amb baixos índex de participació juvenil és una
societat abocada al fracàs. És imprescindible, doncs, que els
joves ens sentim partícips d’allò que ens afecta, que puguem
incidir en les decisions que tenen a veure amb les nostres

vides. És per això que durant els darrers mesos hem reivindicat el paper dels joves en la política. Els hem instat a que
no deixin que ningú decideixi per ells, que intervinguin en la
vida pública exercint la seva condició de ciutadans sense cap
condicionant.
En l’edició del Debat Juvenil que teniu a les mans podreu
trobar reflexions i anàlisis al voltant d’aquest tema. Algunes de
les aportacions van en la línia d’allò que ja portem temps dient
i reivindicant, apostant per l’aplicació de mesures que afavoreixin i facilitin la participació dels i les joves. Creiem que, ara
més que mai, és necessari plantejar aspectes com el dret a vot
als 16 anys, una millora de l’educació en la participació o mesures que trenquin la desafecció que separa els joves (i tota la
població) de la política. El que reivindiquem, en definitiva, no
són més que un seguit d’elements que reforcin el dret a exercir
la condició de ciutadania de les persones joves.
 Víctor

Albert
President del CNJC
victor.albert@cnjc.cat

Els articles signats reflecteixen l’opinió dels seus
autors o les seves autores; la resta són assumits per
la direcció de la revista.
Se’n permet la lliure reproducció, sempre que se’n
citi la procedència.
El Debat Juvenil és una revista quadrimestral del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC),
plataforma no governamental que aplega les principals entitats juvenils d’àmbit nacional i els consells
locals de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou
els interessos de la gent jove a la societat i davant
els poders públics . La revista Debat Juvenil és la veu
del moviement associatiu juvenil. Més de 150.000 joves catalans i catalanes estan associats i participen
en alguna de les entitats membres del Consell.

>A
 ssociació de Joves Dirigents Catalans.
Amb la col·laboració de:

> S alvador Espriu.

> “ Hi ha una correlació entre estar associat i participar políticament”, entrevista a
Eva Anduiza.
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Democràcia a seques?

Sobre la participació electoral
juvenil i altres misteris

Ω Anar a votar cada quatre anys és una acció que motiva
cada vegada a menys gent. Cal refer ponts entre ciutadania i institucions i millorar tots els canals de participació, no només els electorals, especialment entre la
gent jove.

Ω Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya han tornat a posar de manifest la més gran apatia electoral de la gent jove en relació amb el conjunt de la
població. A l’espera de les dades de les enquestes postelectorals, podem avançar
que en les que es van fer abans de les eleccions la intenció de vot de les persones
joves era sensiblement més reduïda que la dels adults.

C

L’

om la majoria de gent sap,
democràcia significa ‘govern del
poble’. La democràcia és una
forma d’organització de la vida
pública, en la qual les decisions col·
lectives són adoptades pel poble mitjançant mecanismes de participació que
confereixen legitimitat als representants.
Es considera que existeix democràcia
directa quan les decisions són adoptades
directament per la ciutadania. La gran
majoria de democràcies contemporànies, però, són democràcies indirectes
o representatives, ja que les decisions
sobre la vida pública s’adopten per
persones reconegudes pel poble com
els i les seves representants. El vot és la
forma de participació per excel·lència de
les democràcies representatives i esdevé

“A través dels mitjans
estrictament electorals
la ciutadania té un poder
d’influència baix”
indispensable pel funcionament institucional del sistema polític, però també és
una fórmula de participació molt limitada, perquè transmet les preferències de
la ciutadania de forma molt simple.
En les darreres dècades, les democràcies occidentals s’han caracteritzat per
un increment de l’abstenció electoral de
la ciutadania. En les recents eleccions
al Parlament de Catalunya l’abstenció
ha estat del 40%; tot i que aquesta xifra
ha disminuït lleugerament respecte als
anteriors comicis, es pot considerar un
valor prou important a tenir en compte.
4

A través dels mitjans estrictament electorals la ciutadania té un poder d’influència baix sobre l’organització social i la
vida pública, així com un escàs poder de
control democràtic i d’incidència en les
decisions polítiques. Aquesta llunyania
entre el poble i les decisions que afecten
la seva vida quotidiana provoca un
sentiment de desafecció i una sensació
d’injustícia.
Aquesta desafecció política esdevé
més important entre les persones joves,
que són les que participen menys en
els comicis electorals. Esdevé imprescindible millorar els canals i mitjans de
participació de la ciutadania, però en
especial de la gent jove, per tal que se
senti partícip de les decisions públiques
i experimenti de forma pràctica la implicació i la importància de participar de
manera activa en la societat.
Un sistema intermedi entre la
democràcia directa (que sembla que
només és possible en tot el seu sentit en

comunitats molt petites) i la democràcia
representativa és la democràcia participativa. Aquesta manté els mecanismes
de representació tradicionals, però
exigeix alhora mecanismes de decisió popular en els assumptes públics de forma
continuada. Per fer realitat un sistema
més participatiu, s’ha de promoure que
la gent s’associï i s’organitzi, per així
poder influir de manera més directa en
les decisions polítiques.
Esdevenen necessaris millors mecanismes de participació popular per així
forjar un futur en què la paraula democràcia s’ompli de sentit i les persones
joves se sentin escoltades i notin que
les seves opinions i aportacions tenen incidència real en les decisions que afecten
la seva realitat quotidiana i la de la resta
de la ciutadania.
Clara Roca
Directora de Programes del CNJC
programes@cnjc.cat

enquesta del CIS indica que gairebé un 20% dels joves menors
de 24 anys afirmaven que no
anirien a votar i un altre 10%
assegurava que probablement s’hi abstindria. En total, gairebé un 30% es manifestaven contraris a la participació electoral, un
percentatge que es redueix a la meitat en el
cas de les persones de més de 55 anys.
Aquesta diferència es reprodueix en
altres contextos i en altres països, cosa que
fa que puguem afirmar amb certa rotunditat que la gent jove acostuma a participar
electoralment de manera menys intensa
que el conjunt de la població. De fet, la
relació entre participació electoral i edat és
gairebé lineal: com més edat, més probabilitat de participar. Només es trenca aquesta
linealitat en el cas de les persones més
grans de 65 anys.
Per quines raons els joves participen
electoralment menys que els adults? Potser
és que prefereixen desenvolupar altres
formes de participació política? La resposta
a la primera pregunta és complexa, però segurament té a veure amb la seva posició en
el procés de transició a la vida adulta, és a
dir, a les possibilitats d’exercir l’autonomia
i al fet de sentir-se part o no de la societat
que reclama el seu vot. L’apatia electoral
dels joves és particularment significativa,
si tenim en compte que estem parlant de
les primeres generacions socialitzades
en democràcia i que, a més, són les que
atresoren un nivell formatiu més alt (una
variable que s’ha associat tradicionalment
al comportament polític). Respecte a la
segona pregunta, si bé és cert que els joves
predominen en la realització d’algunes
activitats polítiques, diguem-ne no convencionals, l’evidència empírica tampoc no
mostra diferències elevades en relació amb
el comportament dels adults. A més, el fet
que els joves participin políticament en

formes i canals no institucionals no resol el
problema de la creixent crisi de representativitat (i de legitimitat) de les institucions
polítiques.
Els joves, per tant, necessiten recuperar
canals d’interlocució i participació institucional, com a via per assolir la plena emancipació ciutadana (que és la quarta dimensió
de l’emancipació, junt a l’econòmica, la
residencial i la familiar). Què s’hauria de

“L’apatia electoral dels
joves és significativa, estem parlant de les primeres generacions socialitzades en democràcia”

la visibilitat de les problemàtiques juvenils
a l’agenda política i introduir mecanismes
de representació juvenil més eficaços. La
mesura de reduir l’edat de vot als 16 anys
també podria ajudar, tal com s’ha demostrat
amb l’experiència austríaca.
Cal fer un debat profund sobre aquestes
qüestions i d’altres que hi estan relacionades (com la crisi de l’acció col·lectiva, la importància de la cohesió social, la construcció
de les afinitats i les identitats polítiques...),
però no oblidem que la clau de tot plegat
rau en l’educació en la participació, una
tasca que requereix una societat civil forta i
organitzada ja que, fins al moment, l’associacionisme és la millor escola de democràcia
i participació que coneixem.

Txus
Sanz
Fundació Ferrer i Guàrdia

fer per estimular la participació electoral i
política dels joves? Doncs hi ha moltes coses per fer. D’entrada, recuperar la confiança en la política i en els polítics, millorant la
transparència de les institucions públiques
i lluitant contra la corrupció. Millorar també
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Canviar la mirada sobre els vincles
entre política i persones joves:
del singular al plural
Ω Hi ha dos llocs comuns que l’opinió publica(da)
ha erigit com a veritats sobre la política catalana
al llarg dels darrers anys: la greu desafecció política general i la gravíssima desafecció, la manca d’implicació i la pèrdua de valors per part de
les persones joves en el terreny d’allò col·lectiu.
L’anàlisi detallada d’ambdós tòpics requeriria
molt d’espai però, com a mínim, em sembla interessant poder-los-hi aplicar una nova mirada que
fugi dels prejudicis apocalíptics sobre la política
(entesa alhora en un sentit restringit, d’eleccions
i partits, i ampli, en clau d’assumptes col·lectius).

S

egons aquesta estesa mirada apocalíptica, l’avui polític protagonitzat per les persones joves no és més que la progressiva degradació
d’un ahir que estava fet d’implicació massiva, d’interès polític
majoritari i d’accions d’àmplia base social. En canvi, si apliquem
una mirada lliure d’aquest prejudici, podem veure altres coses. Així, si en
lloc de mirar com a fets diferencialment negatius l’habitual menor taxa de
vot de les persones entre 18 i 29 anys a les diferents tandes electorals; si en
lloc de menystenir les noves formes d’implicació col·lectiva titllant-les de
light respecte a les d’un passat mític; si més enllà de repetir fins a la nàusea
el mantra ideològic de la “pèrdua de valors” per part de la gent jove, etc.,
algunes persones fossin capaces de canviar el focus d’atenció, de canviar
la mirada i sobretot d’ampliar el concepte de política veurien que també
existeix una altra realitat social.
Una altra realitat en la qual enormes quantitats de persones joves
estan existencialment pendents de què passa, de què els passa i de
què els “traspassa”; una realitat en la qual, tant des d’elements micro
i quotidians com des de discursos d’alta volada (poc escoltats), moltes
persones joves qüestionen i proposen, debaten i actuen, s’informen
i estan col·lectivament enxarxats; una realitat, en definitiva, en la
qual les persones joves s’estan movent per modificar el què i el com
d’una política “en singular” concebuda, practicada i comunicada amb
estretor de mires. Així doncs, la resposta a la poca implicació dels i
les joves en la política en singular és clara: la necessitat de canviar
de mirada per veure una política (jove) dita i feta de polítiques, de
participacions i d’implicacions plurals i diverses, que encara són
invisibles per a aquells i aquelles que miren en singular, però que, no
per aquest fet, deixen d’existir o són menys significatives.

Jordi
Collet
Investigador de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques -UAB)
Professor de Sociologia a la Universitat de Vic
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Què en pensen les entitats?
Ω Si entenem la participació com una acció transversal, totes les associacions juvenils membres del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) són un bon indicador del grau
de compromís del jovent català amb els afers col·lectius. D’aquestes, les organitzacions polítiques juvenils són, tal vegada, les que noten més directament les inquietuds dels i les joves
en aquest terreny i els hem demanat la seva opinió.
ELS I LES JOVES PARTICIPEN POC EN POLÍTICA?

per justificar la nostra precarietat
“Diuen que passem de tot i que no participem en política
intensos de la vida en unes conmés
es
períod
dels
un
viure
de
juvenil, és a dir, que haguem
estem organitzats, en esplais,
dicions que no ens permetin poder planificar-la. La gent jove
som incapaços d’articular
Però
iants...
caus, casals de joves, sindicats, associacions d’estud
a aquests esforços aïllats és
unitari
sentit
un
Donar
aquestes experiències en un front comú.
el compromís de la Joventut Comunista”.
Navarro
Marc

“Molts joves qüestionen i proposen, debaten i actuen, s’informen i
estan col·lectivament enxarxats”

“La poca participació juvenil és un recurs fàcil
per estigmatitzar el jovent, podent ser certa
o no, però en tot
cas ve donat per un fenomen més general del
conjunt de la societat.
Cal anar més enllà dels comicis electorals, impo
rtants però no l’única forma de participar. S’han
de tenir en
compte altres tipus de participació política mitja
nçant entitats, així com noves formes de partic
ipació (moviment socials, noves tecnologies...) normalme
nt més intenses i temporals. A més, cal una
implicació publica
i educativa decidida per tal de potenciar-ne totes
les formes”.
Arseni Armengou

senten identificats amb els partits polítics
“Els joves no passen de la política, en tot cas sovint no se
la política és una gestió del bé comú del
o amb els seus representants. No s’ha d’oblidar, però, que
par-hi. Nosaltres, com a joves implicats
que tots formem part, i hi ha diverses maneres de partici
que les nostres organitzacions siguin
seguir
d’acon
en política, no podem oblidar aquest fet i hem
sos i les seves preocupacions, que
interes
seus
els
valer
fer
per
realment properes i útils als joves
hem de fer nostres”.

Maria Casellas

“Des de Joves d’Esquerra Verda creiem que
la política es fa en diferents espais i de difere
nts maneres
i avui ens trobem que 1 de cada 3 joves està assoc
iat a Catalunya. Ara bé, sí que existeix desafecció
cap
a la política, i això és, entre d’altres coses, perqu
è existeix la sensació que la política la decideixen
entre
molt pocs. Per això ens calen persones en políti
ca que diguin què faran i facin allò que han
dit. Cal
fer la política més participativa, això és, que
la gent decideixi més sovint sobre les seves prior
itats. Cal
acabar amb la corrupció política. I cal implicar
la gent i donar-li validesa, perquè la política
si no la fas,
te la fan.
Janet Sanz
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28N: campanya de foment del vot jove
Ω El passat 28 de novembre van tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya, unes eleccions que tots els partits, sense
excepció, van qualificar d’històriques; òbviament, per motius
diferents, però coincidint en el fet que marcarien un abans i un
després en el futur de Catalunya. Independentment de les propostes electorals de cada formació, el CNJC va dur a terme, com
ja és habitual, una campanya de foment del vot jove, que tornarà
a posar-se en marxa amb els comicis municipals del mes de maig.

U

n dels fets que, políticament, més ha marcat
aquesta vuitena legislatura ha estat, sens
dubte, la sentència del
Tribunal Constitucional
sobre el recurs d’inconstitucionalitat
de l’Estatut presentat pel Partit Popular
estatal i avalat pel Partit Popular de Catalunya. Aquell 28 de juny – data en què
es va fer pública la sentència- va marcar
la que seria la campanya electoral de les
eleccions més importants de Catalunya.
I davant d’aquest repte, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
va fer un pas decidit per tal que els i les
joves d’aquest país diguessin la seva,
participessin, s’informessin de les diferents propostes, valoressin la feina feta
per uns i per altres, agafessin consciència de què significava la convocatòria
electoral i sortissin a expressar els seus

“Hem fet un pas decidit
per tal que els i les joves
diguessin la seva, participessin, s’informessin,
valoressin la feina feta
per uns i per altres”
anhels, les seves demandes, les seves
pors, les seves il·lusions i, així, enfortir
el nostre sistema democràtic, garantia de
les llibertats individuals i col·lectives.
8

La campanya del CNJC va ser
planificada en tres fases. La primera
consistia en donar a conèixer les nostres
reclamacions i demandes a tots els
partits polítics amb representació parlamentària. Ens vam reunir amb tots i
cadascun dels candidats i candidates a la
presidència per poder explicar el nostre
Document d’Incidència política, que
recollia les principals propostes consensuades entre les entitats del Consell.
També vam considerar oportú presentar
la campanya a la institució on s’expressa
democràticament el poble de Catalunya:
el Parlament, amb un acte de presentació que va comptar amb la participació
de l’aleshores president de la cambra,
Ernest Benach. També vam ser al programa “Aquí parlem”, del canal 24h TVE
2, per poder expressar les demandes i la
visió del Consell de la situació política,
social i econòmica del país.
La segona fase va ser la de recórrer
el territori, instal·lant paradetes informatives a ciutats on en la seva majoria
hi havia un Consell Local de Joves, com
ara Blanes, Badalona. Girona, Sant Cugat, Tortosa i Sabadell. Va ser tota una
experiència, ja que a cada ciutat vam
preguntar als i les joves si anirien a votar. Les respostes van ser diverses, com
diversa és la pròpia societat. De tot això
en vam editar un seguit de vídeos que es
van distribuir per les xarxes socials.
La tercera i última fase va consistir
en un seguit de debats per universitats
públiques i mitjans de comunicació.
Vam començar a la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Ciències
de la Comunicació) i vam continuar a la

Monogràfic

Els teus pares encara voten per tu?
Universitat de Girona (Facultat de Dret),
la Universitat Rovira i Virgili (Facultat
de Ciències Jurídiques) i, finalment,
vam acabar a la Universitat Pompeu
Fabra (Facultat de Ciències Polítiques).
En quant als mitjans, vam fer debats
a Esplugues TV (extensiu a la xarxa
Comunicàlia) i a Maresme Digital, i la
campanya va ser present també a algunes ràdios i premsa escrita. Va ser un
tour emocionant i divertit, on vam poder
debatre sobre els temes que a tots i totes
ens interessen.

“S’han donat conèixer
les demandes dels joves
associats, s’ha recorregut el territori i s’han fet
debats entre candidats”
Cal destacar, també, l’edició de
20.000 exemplars d’un diari de campanya, amb la col·laboració de l’associació
Diomira, per tractar en un monogràfic
el tema de les eleccions i poder també
apropar els candidats i candidates adults
i joves al conjunt de la població. 10.000
diaris van ser distribuïts com a suplement d’El Periódico de Catalunya.
Però darrere de totes aquestes
accions, de tots aquests actes, debats,
revistes, reunions, etc, hi ha les persones: els treballadors de l’Equip Tècnic i
els membres del Secretariat del CNJC,
els candidats i candidates joves, les
institucions públiques i les persones
que hi han participat de forma directa
o indirecta. Tots ens han ajudat a fer la
campanya. A totes elles, gràcies i fins
la propera, que ja té data: el 22 de maig
de 2011.

David
Gutiérrez
Secretari responsable de
la campanya del CNJC
david.gutierrez@cnjc.cat
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Eleccions municipals i immigració:

un pas cap a la igualtat de drets o cap al rèdit polític?

L

a idea d’integrar les persones immigrades al cercle de la participació
ciutadana ha de ser un dels eixos
principals del sistema d’integració.
I és que, tal com es diu al Pacte Nacional
per a la Immigració i a la Llei d’acollida a
Catalunya, integració és participació. Però
no hem de perdre de vista que la participació per si sola no és l’únic element impulsor
de la integració; així, des del CNJC, creiem
que per ser un veritable pas cap a la plena
ciutadania el dret a vot s’ha d’assentar sobre
bases més sòlides d’actuació, com la protecció dels drets fonamentals.
El fet migratori posa a prova la capacitat
de les polítiques públiques per tal de mantenir la cohesió social del país, en la mesura
que repta a l’adquisició de nous compromisos vers la integració social de les persones
immigrades, o, en cas contrari, al blindatge
de l’accés a drets. En aquest sentit, no hem
d’oblidar que el dret a la participació a les
convocatòries electorals actualment queda
limitat al conjunt de ciutadans extracomunitaris amb residència d’almenys cinc
anys i amb acords de reciprocitat entre els
diferents estats.
Al document d’incidència política
presentat a les passades eleccions parlamentàries, el CNJC ja reclamava la necessitat
de garantir que les persones immigrades
puguin assolir el màxim dret de ciutadania,
el dret a vot. En aquest sentit, es demanava
l’establiment d’un període no superior a
dos anys per tal que les persones d’origen
immigrant que tinguin permís de residència puguin votar i/o presentar-se a les
eleccions municipals i parlamentàries, així
com el foment de la seva implicació en la
vida pública i associativa del país.
Les diferents agendes polítiques
anuncien també que els propers comicis
municipals seran “els de la immigració”,
però, malauradament, l’expressió no sols
fa referència a la seva incipient participació
electoral, sinó que també indica la instrumentalització de la immigració que, per
treure rèdit electoral, està cada cop més a
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Ω Per primera vegada, catalans i catalanes de nacionalitat
d’Equador, Colòmbia, Perú, Bolívia, Xile, Paraguai, Islàndia i
Nova Zelanda podran votar a les eleccions municipals de maig
de 2011. I ho faran juntament amb els i les ciutadanes de la Unió
Europea i de Noruega, que ja tenien aquest dret reconegut anteriorment. Els i les catalanes de nacionalitat estrangera amb
dret a vot sumen més de 338.000 persones, un 6,1% del total de
la de població electora cridada a les urnes.

La xarxa de xarxes es renova
Ω La Xarxa de Plataformes i Consells Locals de Joventut de Catalunya (XPCLJC) és un projecte
conjunt entre els Consells Locals de Joventut i el CNJC per aglutinar les xarxes locals d’associacions juvenils de tot Catalunya. El CNJC convoca i dinamitza les reunions de coordinació de
la XPCLJC, amb la participació dels diferents CLJ, amb l’objectiu de crear un espai compartit
d’informació i suport a la tasca que realitzen els consells locals de joventut.

L

a XPCLJC és un espai flexible que últimament s’ha
adaptat als nous reptes sorgits aquests darrers mesos.
En primer lloc, al fet que alguns consells locals del
país ja són membres de ple dret del CNJC, gràcies
a l’última modificació estatutària d’aquest últim. En aquest
sentit, s’ha apostat per la continuïtat d’un model obert a la
participació de totes les xarxes interassociatives locals, independentment de la seva pertinença al CNJC, i a l’equilibri
amb l’existència del nou àmbit de consells locals, convocat
més esporàdicament.
En segon lloc, la distribució territorial dels nous consells
locals creats o reactivats els últims mesos (Lleida, Girona,
Figueres...) ha aconsellat un model de reunió de coordinació
de la Xarxa més concentrat, convocat en cap de setmana, i
sovint complementat amb alguna activitat que potenciï el
coneixement del territori i la seva realitat associativa, a més
de fomentar la cohesió entre els consells locals. D’altra banda, s’han enfortit i estructurat els continguts de les reunions
amb l’existència d’un espai d’intercanvi monogràfic a cada
reunió i la introducció d’espais formatius sobre temàtiques
d’interès dels consells locals, com pot ser formació en participació, eines digitals 2.0 o línies de finançament públic,
entre d’altres.
Per últim, l’obertura de la XPCLJC a la participació de les
plataformes de districte de la ciutat de Barcelona, així com

a grups impulsors de nous consells locals, suposa un nou
repte que ha de reforçar el paper d’aquest espai de participació de referència i, de retruc, enfortir els consells locals
existents, afavorir-ne la creació de nous i millorar la implicació i incidència política de l’associacionisme juvenil de base
arreu del país.

David
Guàrdia
Tècnic territorial del CNJC per la demarcació de Barcelona
barcelona@cnjc.cat

Fomentem la participació als instituts
“Tal com es diu al Pacte
Nacional per a la Immigració i a la Llei d’acollida a Catalunya, integració és participació”

l’ordre del dia, reforçant dinàmiques de
descontentament social, creant discursos xenòfobs i dibuixant una fractura social. Lluny
estem encara de l’assoliment de la plena
ciutadania de les persones immigrades
mentre la seva participació segueixi destacant pel seu interès polític i no per l’accés a
la igualtat de drets i oportunitats.
 aura Villaplana
L
Tècnica de Programes del CNJC
tec.programes@cnjc.cat

S

empre hem defensat un model de participació associativa que permeti als i les joves incidir en el seu entorn, premissa que
fem extensiva a tots els aspectes que configuren la vida d’aquests. És per això que considerem fonamental la participació
als instituts d’educació secundària (IES), com un element que permet als alumnes ser partícips de tot allò que passa al seu
centre d’estudis i que, alhora, configura un marc indiscutible de socialització política i construcció d’una ciutadania crítica
i democràtica. En aquest sentit, hem volgut posar en valor i donar a conèixer la tasca que realitzen les entitats juvenils en el marc
de l’educació secundària. Per fer-ho, estem enllestint l’edició d’una publicació que recull les experiències de sis organitzacions en
el treball que desenvolupen als instituts amb l’objectiu de fer-la arribar als diferents agents que configuren la comunitat educativa
i avançar, així, en la corresponsabilitat a l’hora de fomentar la participació als centres d’estudi.

Helena
Giner
Cap de Participació i vertebració territorial del CNJC
territorial@cnjc.cat
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Estudi sobre les entitats educatives

E

n les reunions d’entitats de l’àmbit educatiu,
fa temps ja, va sorgir la idea de fer un estudi
en què s’analitzés la composició de l’àmbit;
per tant, de les entitats que en formen part. El
fonament principal sobre el qual es desenvolupà tota l’estructura i l’enfocament era poder
trobar punts en comú entre les diferents entitats. D’aquesta manera, es podrien trencar vells debats i discrepàncies
autoreforçades, afegir nous arguments i enfortir els punts
en comú que permeten i faciliten el treball conjunt.
Per poder assolir els objectius marcats, es va començar fent una primera trobada amb algunes de les entitats
per copsar quins havien de ser els principals ítems a
analitzar. Així es va anar formulant el que acabaria essent
l’esquema de l’estudi, aprovat per l’àmbit.
Un cop estructurat el contingut que es volia incloure, es començà la recerca d’informació, punt per punt,
entitat per entitat. I, pas a pas, s’ha anat creant cert volum de coneixement per entendre, sintetitzar, classificar
i relacionar.
Es pretén acabar l’estudi al mes de març i haver
pogut treballar sobre la informació recollida amb totes
les parts. I que pugui servir, a partir d’aquí, com una
eina d’aproximació de sensibilitats, relativització de
discrepàncies, mostra del valor afegit de la tasca de
les entitats del CNJC (les educatives, en aquest cas) i,
sobretot, un motor de treball comú entre les entitats.
Helena Giner
Cap de Participació i vertebració
territorial del CNJC
territorial@cnjc.cat

Tarragona treballa per tenir CLJ

E

l nostre país compta amb un Consell Local de Joventut
(CLJ) a quasi totes les capitals de demarcació: Lleida,
Barcelona, Girona i Tortosa. Però, i Tarragona? A
Tarragona, les entitats juvenils es mouen en aquest
sentit; i es mouen des d’abans de l’estiu, quan es va iniciar
una ronda de reunions entre entitats juvenils de la ciutat per
començar a crear un nou CLJ. Després d’un parell de trobades
plenàries, a principis d’octubre han començat a funcionar dos
grups impulsors. Un es dedica a preparar una proposta d’estatuts on cada entitat hi va fent aportacions que després l’assemblea haurà d’aprovar o modificar. I l’altre es dedica a dissenyar
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una jornada de visualització. Una jornada que tindrà lloc de
cara a la primavera, amb intencions de ser una fira viva, on
cada entitat mostri a la ciutadania allò que fa. Més d’una trentena d’entitats de tots els àmbits han començat aquest camí
amb un objectiu clar: unir-se per tenir força i fer-se sentir a la
ciutat i entre els joves.
Amanda Pla
Tècnica territorial del CNJC per la demarcació
de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
tarragona@cnjc.cat

El CJB presenta un estudi
sobre ‘bullying’ LGTBfòbic

E

l passat desembre, el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
va presentar un estudi sobre bullying LGTBfòbic, realitzat amb
l’Institut Català d’Estudis de la Violència, el Casal Lambda, l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes, el Front d’Alliberament
Gai de Catalunya, l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais, SOS
Bullying i l’Associació Universitària Sin Vergüenza. L’objectiu de
l’estudi és fer un diagnòstic en profunditat de la problemàtica de
l’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia en el sistema educatiu
de Barcelona, mostrar les experiències de les i els joves que han patit alguna situació
de LGTBfòbia i aportar recomanacions per incorporar en les polítiques educatives.
L’estudi analitza les experiències d’assetjament escolar per motius d’orientació
sexual de 10 joves LGBT d’entre 18 i 24 anys, escolaritzats a Barcelona. Els i les
joves entrevistats/ades coincideixen a explicar que tenien por d’anar a l’escola, patint
l’angoixa i l’esgotament energètic que suposa viure en un estat d’alerta constant pel
temor a ser ridiculitzats, ignorats i/o agredits físicament. Això succeïa amb una freqüència mitjana de dos cops per setmana i es detectava quan les conseqüències de
l’assetjament eren molt greus i havien evolucionat cap a trastorns afectius, ansietat,
depressions, fòbies i en intents de suïcidi en alguns d’ells.
De les conclusions de l’estudi, també se’n
deriva que els i les joves que hi han partici-

Nou
Secretariat
al Consell
de Joves de
Sabadell

T

retze entitats formen part del
nou secretariat del Consell
de Joves de Sabadell, després
que la plataforma d’entitats
de la ciutat celebrés la seva assemblea el passat 6 de novembre a la
seu del Consell de Joves. La seva
presidenta, Nina Navarro, destaca,
entre els objectius del nou secretariat, potenciar la participació de les
entitats membres i incorporar noves
entitats al consell.

“L’objectiu de l’estudi
és fer un diagnòstic en
profunditat de la problemàtica de l’homofòbia,
lesbofòbia, transfòbia
i bifòbia en el sistema
educatiu de Barcelona”
pat identifiquen una mancança greu
de suport per part del seu entorn en
general i perceben als i les professionals de l’educació com a poc vàlids
per detectar les seves necessitats. Per
aquest motiu, reclamen de forma urgent
la formació i la preparació d’aquests professionals en temes d’acceptació de la diferència, així
com en la prevenció i tractament de les situacions
de bullying.
Podeu consultar la versió completa de l’estudi a
www.cjb.cat/bullying
Consell de la Joventut de Barcelona
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Garrigotrobada:
primera edició

S

eguint les passes de la Noguera i la seva consolidada
Comarkalada, les Garrigues van celebrar la seva trobada
comarcal d’entitats juvenils, impulsada per l’Oficina
Jove, l’Ajuntament de Vinaixa i l’Associació de Joves
Corregó d’aquest darrer municipi.
El 2 d’octubre, Vinaixa va ser el punt de reunió d’entitats de
joves provinents de diferents racons de les Garrigues en una
trobada que va comptar, entre altres activitats, amb una fira d’entitats, campionats esportius, una exposició d’activitats culturals
organitzades per les mateixes associacions, un taller de sexe
segur, una taula rodona amb alcaldes i regidors de joventut, un
taller sobre associacionisme i participació, una batucada, correfoc
i un concert i festa final amb els grups Obrint Pas, Strombers,
Kontra-band, Alè d’All i DJ Topo.
La Garrigotrobada aspira a consolidar-se com l’espai de
trobada de les entitats juvenils de la comarca de les Garrigues per
intercanviar experiències i compartir necessitats, amb l’objectiu
de fer xarxa i enfortir el teixit associatiu.

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA HIVERN 2010-11 DEBAT JUVENIL

Fira Juvenil
d’Entitats
a Lleida

Primera fira d’entitats
juvenils de l’Alt Empordà
Ω El passat 2 d’octubre es va celebrar la primera fira d’entitats juvenils de l’Alt Empordà, organitzada per l’àrea de joventut del Consell Comarcal. Unes 25 entitats d’arreu de la comarca es
van aplegar a Vilajuïga i van participar en totes les activitats que hi havia programades, en un
ambient festiu però també de debat i de treball. L’activitat no va parar: campionats esportius,
concerts, tallers diversos, dinar popular i, fins i tot, una cercavila i un correfoc.

U

na de les activitats proposades des de l’organització
va ser una formació-taller a
càrrec del CNJC, conjuntament amb la Secretaria de
Joventut, sobre participació
i associacionisme juvenil. Valorem molt
positivament el fet d’haver treballat conjuntament amb el Consell Comarcal i amb la
Secretaria de Joventut per a la preparació
d’aquesta formació. Les tres parts vam
vetllar en tot moment per deixar clares les
nostres diferents funcions, objectius i punts
de vista. Pensem que vam aconseguir una

 Xavi Aguilar
Tècnic territorial del CNJC per la demarcació
de Ponent, Alt Pirineu i Aran
lleida@cnjc.cat
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formació coherent i adequada al públic objectiu. Fruit d’aquest taller, va sorgir la idea
entre les entitats que potser seria una bona
eina la creació d’un òrgan de participació i
representació juvenil a escala comarcal. Ara
caldrà veure com es madura la proposta.
Com sempre, el CNJC estarà a la seva disposició per acompanyar-les i assessorar-les en
aquest procés.
 Nuri Babot
Tècnica territorial del CNJC
per la demarcació de Girona
girona@cnjc.cat

E

l Consell Local de la Joventut (CLJ) de Lleida ja camina
amb pas ferm, després de tot just un any de funcionament. La Fira Juvenil d’Entitats, celebrada el 9 d’octubre
a la plaça de la Catedral, és una prova més de la seva capacitat d’organització i d’aplegar les entitats juvenils de la ciutat.
Els actes començaven el dia abans, amb la xerrada “Joves i
mitjans de comunicació”, a la sala d’actes de l’Institut Municipal
d’Acció Cultural.
Un total de 13 entitats, a més del CNJC, la Secretaria de
Joventut i la Regidoria de Joventut de la ciutat, van participar en
aquesta primera edició, que va comptar amb diferents activitats
organitzades per les pròpies associacions. Cal destacar la taula rodona al mateix carrer Major, on es va produir un debat sobre les
necessitats dels i les joves que participen i que va comptar amb la
participació de l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros.
En aquest marc, la Xarxa de Plataformes i Consells Locals de
Joventut de Catalunya (XPCLJC) aprofitava per reunir-se, i consells locals com els de Badalona, Blanes i Sant Feliu de Guíxols
van ser-hi presents.
La jornada va acabar amb un concert a la Sala Boîte, amb els
grups locals Bola Negra, Overdrive i República Ska.

 Xavi Aguilar
Tècnic territorial del CNJC per la demarcació
de Ponent, Alt Pirineu i Aran
lleida@cnjc.cat
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l Consell Local de Joventut de Sant Feliu de Guíxols ha editat aquest curs escolar
2010-2011 una Agenda Jove que ha estat repartida entre l’alumnat dels tres IES
ganxons. En els últims anys, el Consell editava una revista que servia per fer
difusió de les activitats de les seves entitats i que també era repartida als instituts,
bars del poble i entre les entitats membres del Consell. No obstant això, fer-la
requeria un esforç humà i econòmic que últimament ja no es podia assumir, i
es va decidir transformar el projecte. L’agenda continua fent la funció de donar a conèixer les
entitats del Consell Local, fa difusió de les seves principals activitats i recull els myspace de tots
els grups locals. A més, és una eina útil i que acompanya l’alumne durant tot el curs.
A banda de l’agenda, també hi ha en marxa l’elaboració d’un web del Consell Local, que es
preveu que comenci a funcionar el proper mes de març. Serà una manera més moderna,
ràpida i interactiva de promocionar les entitats del Consell Local, informar de les seves
activitats, etc. El projecte de l’agenda i el web del Consell Local han estat subvencionats per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
 Nuri Babot
Tècnica territorial del CNJC per la demarcació de Girona
girona@cnjc.cat
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Trobada Jove al Sàhara: i després, què?
Ω Després de la Trobada Jove als campaments de refugiats sahrauís del mes de maig de
2010, un grup de joves pertanyents a entitats membres del CNJC ens vam començar a organitzar per assolir un dels objectius del projecte: fer incidència política per tal que tant
els governs català i espanyol com la comunitat internacional contribueixin a solucionar
l’etern conflicte sahrauí.

V

am decidir crear un seguit de
materials que ens permetessin
fer actes de sensibilització. Ara
bé, una cosa teníem molt clara:
no volíem incidir en la població ja sensibilitzada, sinó que preteníem arribar a
aquells sectors de població que, sovint,
víctimes del bloqueig informatiu o de
la informació esbiaixada que trobem als
mitjans de comunicació, ignoren moltes
de les injustícies que existeixen al món
en què vivim, entre elles el conflicte
sahrauí.
A partir del 8 de novembre de 2010,
amb els fets succeïts durant i després del
violent desallotjament del campament
de la dignitat de Gdeim Izik als territo-

“No volem incidir en la
població ja sensibilitzada, sinó en les víctimes
de la informació esbiaixada”

ris ocupats del Sàhara Occidental, vam
creure molt necessari organitzar un acte
al més aviat possible. Vam aprofitar el
Dia Internacional dels Drets Humans
per sortir al carrer a denunciar la repressió que el Marroc segueix exercint
sobre el poble sahrauí, per donar suport
a la seva causa i per reclamar justícia i
llibertat per a un poble que ja fa massa
anys que viu i pateix un conflicte per
a molts i moltes oblidat. Però, sobretot, aquell dia vam sortir al carrer per
explicar aquesta situació a totes aquelles
persones que mai assistirien a una conferència o a una exposició de fotos sobre
el conflicte.
Durant unes hores de la tarda del dia
10 de desembre, tothom que passejava
per l’avinguda del Portal de l’Àngel de
Barcelona es va trobar amb un grup
de persones i un mur de 2x6 metres
que representava el “mur de la vergonya” i que també podria simbolitzar
el bloqueig informatiu al voltant del
conflicte. A més, algunes portaven unes
fotografies de la seva experiència als
campaments de refugiats a les mans i es
dedicaven a parlar amb les persones a
les quals els havia cridat l’atenció el mur
o les imatges. De fet, molts van ser els
qui es van acostar a preguntar què fèiem
allà i què estàvem defensant, i no vam
deixar escapar l’ocasió per explicar la situació a qui la desconeixia o per debatre
amb qui ja n’estava assabentat.
Ara ens toca seguir amb la feina que
hem iniciat i plantejar-nos nous actes
de cara al 2011, per tal de seguir donant
suport a la causa amb la qual ja fa més
de 15 anys que ens vam comprometre.
 Clara Giberga
Secretària de Cooperació del CNJC
clara.giberga@cnjc.cat
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Formació en cooperació per a
entitats juvenils 2010
Ω El CNJC, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Joventut (ACJ) i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), va organitzar la formació en cooperació per a
entitats juvenils 2010.

E

ls antecedents d’aquesta
formació els trobem en dues
experiències realitzades els
anys 2008 i 2009 en cursos
de formació bàsica, així com
en seminaris especialitzats.
A partir d’això, i en base a les avaluacions
dels participants, es va considerar adequat
repetir-ho, però de forma més específica i
detallada amb el disseny de dos monogràfics: un de gestió de projectes de cooperació
al desenvolupament i un d’educació per al
desenvolupament.
El monogràfic de gestió de projectes va
tenir una durada de 32 hores dividides en
vuit sessions en format taller, que tenien
com a objectiu, d’una banda, millorar la
formació, execució, avaluació i justificació
dels projectes de cooperació al desenvolupament i, de l’altra, incrementar la consciència
crítica sobre els avantatges i el valor afegit
de la cooperació al desenvolupament feta
per joves.

El curs es va dur a terme a la
seu nacional del CNJC i va comptar
amb la conducció de Carme Altayó
i Carles Soler, que van ser els encarregats de transmetre els objectius
dels curs als i les participants de les
entitats del Consell, així com altres
joves que van mostrar interès en
participar-hi.
Per la seva banda, en el
monogràfic d’educació per al
desenvolupament (EpD) es van
utilitzar tècniques de dinamització, minimitzant les presentacions magistrals i estimulant la lògica de

“Es va fer èmfasi en allò
que contribueix a garantir l’objectiu de la transformació social”
l’aprenentatge actiu i l’intercanvi. La
formació va comptar amb l’assistència d’una trentena de participants,
que van treballar en grups i seguir
sessions participatives, cosa que
els va permetre no només avançar
en els continguts del curs sinó
també intercanviar experiències i
aprenentatge.
En les sessions hi van col·
laborar representants de diverses
entitats vinculades a la incidència, la sensibilització, la formació
i l’educació en l’àmbit del
desenvolupament. El programa
de la formació es va encaminar
a fomentar el coneixement i
treball de l’EpD en les entitats
juvenils, identificar les fases

i elements que incideixen a la vida d’un
projecte d’EpD, posant un interès especial
en aquells que contribueixen a garantir l’objectiu de la transformació social i afavorir
un espai de reflexió i debat sobre les accions
d’educació per al desenvolupament que
estan portant a terme entitats juvenils.
Toni Borrell
Cap d’Internacional i cooperació del CNJC
internacional@cnjc.cat
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17a edició del Festival Mundial de la
Joventut i els Estudiants a Sud-àfrica
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l Festival sempre ha reflectit la
pluralitat del moviment juvenil
i estudiantil a escala internacional, així com les aspiracions
d’una joventut que, avui com ahir, lluita
per un món de pau i de solidaritat, per
la democràcia i, en definitiva, pels drets
més fonamentals dels i les joves. Des de
la delegació catalana, i liderat per Esplac
i Casals de Joves de Catalunya, es va
organitzar un taller de participació que
va gaudir d’un gran èxit d’assistents i va
servir per debatre les diferències culturals que sorgien al voltant del concepte
de participació depenent del background
cultural de cadascú.
La part negativa de les jornades la va
protagonitzar la delegació marroquina,
que va agredir els i les companyes del Sà-

El CNJC, a l’Assemblea General
de l’European Youth Forum

M

és de 250 delegats van participar, del 18 al 20 de novembre, a
l’Assemblea General de l’European Youth Forum, que va tenir
lloc a Kíev (Ucraïna). En aquesta ocasió, la trobada servia també
per escollir la nova junta, que durant els anys 2011 i 2012 estarà
encapçalada per Peter Matjasic, el nou president de la plataforma europea, de
la qual el CNJC n’és membre fundador i participant destacat. Víctor Albert i
Mònica Vázquez, president i secretària d’Internacional del CNJC, respectivament, van assistir a la cita.
A més de Matjasic, que prové de la Joventut Europea Federalista (JEF), la
nova junta estarà formada per Katarina Nevedalova, (ECOSY) i Luca Scarpiello
(FNG) com a vicepresidents, així com per vuit persones més, provinents de
diverses organitzacions juvenils europees.
També va haver-hi lloc per a un debat entre joves i representants polítics
sobre el paper de la joventut en el desenvolupament democràtic i la promoció
dels drets humans a Europa. El ministre de Joventut d’Ucraïna, l’ambaixador
Janez Lenarcic, el director de l’OSCE per a unes institucions democràtiques i
els drets humans i Elvira Kovacs, membre de PACE, van participar al debat.
  Mònica Vázquez
Secretària d’Internacional del CNJC
monica.vazquez@cnjc.cat
18

hara Occidental, de Catalunya i de la resta
de l’Estat espanyol. La delegació marroquina va ser expulsada del Festival per decisió
del Comitè Organitzador Internacional,
ja que havia actuat en clara oposició a la
filosofia del Festival.
Des del CNJC, condemnem aquesta
agressió i expressem la nostra repulsa
davant la violència exercida. Al mateix
temps, renovem el nostre compromís amb
la lluita del poble sahrauí i ens comprometem a continuar promovent la participació
de la joventut catalana al Festival, atès que
la valoració de la convivència i l’intercanvi
d’experiències ha estat molt satisfactòria.

Assemblea
Extraordinària
del CNJC
Ω La 23a Assemblea General Extraordinària del Consell
va servir per rellevar Sònia Villoro com a membre del
Secretariat.

CNJC

Nou format
d’Assemblea General
Ordinària
A diferència del format habitual, l’Assemblea General Ordinària (AGO) del
CNJC tindrà aquest 2011 unes noves
circumstàncies: no es farà durant un
cap de setmana sencer, sinó en un sol
dia, i no tindrà lloc fora de Barcelona,
sinó a la capital catalana. A més de
suposar una reducció de la despesa, el nou format respon també a la
voluntat de facilitar l’assistència dels
representants de les entitats. A més, la
creació de l’Àgora Jove, un nou espai de
trobada entre les entitats que tindrà
diverses edicions durant l’any, complementarà suficientment el calendari
de cites entre associacions per posar
temes en comú.

  Mònica Vázquez
Secretària d’Internacional del CNJC
monica.vazquez@cnjc.cat

E

l passat 6 de novembre va ser un dia intens pel Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC). I és que, a banda de celebrar el 9è Sopar
de l’Associacionisme Jove Català (vegeu pàg. 22 i 23), el Consell va dur a
terme també, durant la tarda, la seva 23a Assemblea General Extraordinària i el corresponent Comitè Executiu, l’òrgan de decisió entre assemblees. Per
facilitar l’encavalcament de tantes cites, tot plegat va tenir lloc en un sol espai: el
Centre Cívic Parc Sandaru, de Barcelona.
En aquesta ocasió, la celebració d’una assemblea extraordinària responia a les
noves necessitats que obria la dimissió d’un membre del Secretariat del CNJC,
que calia rellevar, i a la modificació dels estatuts del Consell aprovats en una altra
assemblea extraordinària el mes de maig. En aquest sentit, el Secretariat demanava potestat per negociar i aprovar aquelles esmenes que no alteressin el contingut
dels estatuts, cosa que fou aprovada pels representants de les entitats membres
assistents. Pel que fa a la substitució en el Secretariat, la plaça que ocupava Sònia
Villoro des del 2009 com a representant del Servei Civil Internacional passa a
ocupar-la Clara Giberga.
El Comitè Executiu posterior va consistir en el seguiment i la revisió del Pla
de Treball 2010-2011, en la presentació de les mesures previstes al Pla de Participació Interna, així com el debat sobre el projecte de foment i suport a la participació i l’associacionisme.

 Redacció
comunicacio@cnjc.cat
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Primera edició
de l’Àgora Jove
Reunió del
CNJC amb la
Secretaria
d’Estat
d’Habitatge

E

l 30 de novembre, Víctor Albert, president del CNJC, i Aina Vidal, membre del Secretariat, es van reunir a
Madrid amb els responsables de la
Secretaría de Estado de la Vivienda y Actuaciones Urbanas per fer arribar la preocupació
del Consell sobre les diferents qüestions que
afecten l’accés a l’habitatge de les persones
joves. Els representants del CNJC van reivindicar més precisió i agilitat en els tràmits de
la Renda Bàsica d’Emancipació, més claredat
en la informació, així com més flexibilitat i
estudis personalitzats pel que fa al retorn de
l’ajut en aquells casos en què se supera el
nivell d’ingressos màxim estipulat.
La reunió va servir també per demanar
el manteniment de les línies de finançament
per a l’adquisició d’habitatges protegits,
sobretot pel que fa a l’habitatge de lloguer.
El CNJC va aprofitar la trobada per traslladar
propostes de futur que garanteixin l’accés de
la gent jove a un habitatge digne, de qualitat
i saludable, així com a fer arribar a la mateixa
Secretaria d’Estat les diferents propostes
entorn de les cooperatives d’habitatge i altres
models relacionats amb el lloguer just que la
Secretaria es va comprometre a estudiar.

 Redacció
comunicacio@cnjc.cat
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Ω El CNJC s’ha proposat articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que serveixi
per avançar en la creació de discurs sobre els diferents
àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que neix la trobada d’entitats Àgora Jove.

Les associacions juvenils, lliures
de desigualtats de gènere?

L

es associacions juvenils solem reproduir les mateixes estructures socials de gènere
desigualitàries que trobem a la societat. Per tal que la perspectiva de gènere esdevingui
una eina de transformació social, i de les pròpies entitats envers la igualtat efectiva de
dones i homes cal sensibilitzar-nos i actuar amb conseqüència. Amb aquest objectiu,
el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, juntament amb l’Institut Català de les Dones, va
oferir durant el passat mes d’octubre un curs sobre polítiques d’igualtat i perspectiva de gènere.
Amb la finalitat d’aprofundir en la realitat juvenil i associativa des d’una perspectiva de
gènere, una vintena de persones de diferents entitats juvenils vam treballar plegades per tal de
començar a afrontar les desigualtats de gènere existents. Preguntes com quines desigualtats de
gènere creus hi ha a la teva entitat i què s’està fent des del punt de vista polític, estructural i cultural per afrontar-les encetaren interessants debats que difícilment deixaven a cap participant
indiferent. L’Associació Candela, entitat encarregada de dinamitzar els tallers, ens va donar
també a conèixer diversos instruments i recursos que poden facilitar el treball de les entitats a
favor de la igualtat efectiva de gènere; fins a assolir-la, ens queda encara camí per recórrer.

Laura
Villaplana
Tècnica de Programes del CNJC
tec.programes@cnjc.cat

L

a primera edició ha tingut lloc els dies 29 i 30 de gener a Coma-ruga (Baix
Penedès), hi ha participat una trentena de persones i s’ha celebrat sota
el lema “Joves i treball: què podem fer per no viure pitjor que els nostres
pares?”. L’accés al treball i les condicions laborals són elements clau per a
l’emancipació de les persones joves. L’actual context de crisi mundial ha agreujat
la situació, i ha incrementat les dificultats d’accés i empitjorant les condicions de
treball, fet que ha provocat un augment de les situacions de vulnerabilitat econòmica
i social de les persones joves i un increment de dificultats per la seva emancipació.
Els principals objectius d’aquesta trobada són: posar les bases d’un model fort
de participació i de creació de discurs entre les entitats membres del CNJC, des
d’una perspectiva transversal i des de la multiplicitat de punts de vista de les entitats;
promoure una anàlisi compartida de la realitat juvenil en relació amb la temàtica del
treball i l’ocupació que ens permeti avançar i aprofundir en el discurs, i identificar
les idees bàsiques que comparteixen les entitats del CNJC sobre treball i ocupació,
mantenint el consens entre aquestes. La trobada s’ha dinamitzat amb una metodologia participativa i vivencial facilitada pel grup de formadors del CNJC.
El CNJC es planteja l’Àgora Jove, que tindrà una segona edició al maig, com
un espai de participació clau de les entitats del Consell. Tanmateix, la convocatòria
també està oberta a altres entitats del moviment associatiu juvenil i a altres persones
joves interessades. La idea no és tancar la trobada amb propostes concretes de mesures o accions, sinó que es busca compartir una visió sobre un àmbit de la realitat
juvenil, en aquest cas sobre treball i ocupació. El resultant de l’Àgora Jove servirà per
articular el discurs i el treball del CNJC sobre la temàtica a mitjà termini.

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

Salut: eix bàsic de la nostra acció
Ω L’1 de desembre va ser el Dia Mundial de la Sida. Des del CNJC, vam
endegar una campanya de dues
setmanes amb un
estand virtual on
podies trobar
el manifest
conjunt, informació bàsica,
vídeos, enllaços
d’interès i una
guia de recursos
informatius, formatius i preventius en matèria
de VIH-Sida.

E

n un moment en què encara no existeix cura per aquesta
malaltia, cal contribuir a fomentar els hàbits que contribueixen a gaudir d’una bona salut, sobretot des de l’adolescència i la joventut, especialment en aquells sectors de la
societat en risc d’exclusió social. I, per tal d’assolir aquest objectiu,
calen polítiques preventives i de sensibilització on s’impliquin tots
els agents socials, sense oblidar la gent jove.
Després de múltiples resolucions en matèria de salut en les últimes assemblees del CNJC, aquest ha estat un any de satisfacció tenint en compte els resultats de l’àrea. Ja fa uns mesos vam fer una
campanya conjunta amb els donants de sang, la qual ha finalitzat
aquest mes de desembre, i també vam participar en el 17è Memorial Internacional de la Sida. D’altra banda, aquesta última campanya
contra el VIH-Sida ens ha permès impulsar la creació d’un banc de
recursos potent que servirà per a totes les entitats i tothom que estigui interessat en aquesta matèria. Hem pogut reprendre contactes
importants, com ho són el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya o el Servei Català de Trànsit, fet que ens ha permès
fonamentar futures vies de col·laboració. En definitiva, hem posat,
per fi, la salut com un eix bàsic de l’acció del CNJC, i espero que en
els propers anys se segueixi treballant en aquesta línia.
Aleix Clarió
Secretari de Salut del CNJC
aleix.clario@cnjc.cat
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IX Sopar de l’Associacionisme Jove Català
Ω Representants d’entitats juvenils de Catalunya es van trobar, de nou i per novè any consecutiu, en el Sopar de l’Associacionisme Jove Català, organitzat pel CNJC i que va comptar amb la presència de la consellera de Treball de la Generalitat, Mar Serna, i el secretari de Joventut, Eugeni
Villalbí. Enguany, a més, s’incorporaven novetats en els premis, el jurat i els guardons.

U

n centenar de representants i
membres d’associacions juvenils
i de la societat civil catalana van
assistir, el passat 6 de novembre,
a la celebració del IX Sopar de
l’Associacionisme Jove Català,
que va tenir lloc al centre cívic Parc Sandaru, al
districte de Sant Martí de Barcelona. Es tracta
d’una de les activitats que cada any organitza el
CNJC. L’objectiu era doble: compartir un espai
de trobada entre membres del teixit associatiu
juvenil i representants institucionals, i entregar
els Premis de l’Associacionisme Jove Català.
Enguany, a diferència d’edicions anteriors,
el Govern de la Generalitat hi va ser representat,
també, per la titular d’una conselleria, en aquest
cas la de Treball, Mar Serna, justament poques
setmanes després de l’aprovació de la reforma
laboral i d’una vaga general a què el CNJC havia
donat suport.
Quant als Premis de l’Associacionisme Jove
Català, iniciativa que vol reconèixer la tasca associativa de les entitats juvenils en diversos camps
i que també arribava a la seva novena edició,
aquesta vegada presentaven algunes novetats.
Així, s’han redefinit les categories, que passen
a ser dues de fixes (Premi al projecte associatiu
i Premi al mitjà de comunicació-periodista-programa més compromès amb la gent jove) i una
d’esporàdica (Premi a la trajectòria associativa).
A més, també s’ha reformulat la composició del
jurat, que ara està format per tres expresidents/es
de tres etapes diferents del CNJC, pels premiats
de l’any anterior i per un membre del Secretariat
actual del Consell. Finalment, la novena edició
dels Premis ha tingut una darrera novetat: el fet
que els guardons fossin obra d’una alumna de
l’Escola d’Art Leandre Cristòfol de Lleida, amb
qui el CNJC va arribar a un acord amb la voluntat
de promoure els artistes joves, un model que
molt probablement es repetirà en els propers
anys.

PREMIATS
• Premi al projecte associatiu:
Plataforma per la Llengua, pel programa
de parelles lingüístiques
• Premi al mitjà de comunicació més
compromès amb la gent jove:
Associació Diomira, per la publicació
“Papers de Joventut”
• Premi a la trajectòria associativa:
Consell de la Joventut de Barcelona,
pel seu 30è aniversari.
Consell Local de la Joventut de Badalona,
pel seu 30è aniversari.

 Redacció
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Fent memòria
Carta de comiat d’un secretari.

V

aig iniciar el meu mandat fa pràcticament dos anys, amb un equip
de nou persones, de les quals només jo he esgotat els dos anys pels
quals em varen escollir. Una primera dada que ens hauria de fer
reflexionar. Ara, mirant enrere, puc veure tot allò que ha donat de si
la nostra feina en comunicació, salut i a la demarcació de Girona: renovació
del Debat Juvenil, creació d’una nova pàgina web, implantació de les noves
tecnologies, augment de la presència mediàtica del Consell, campanyes de
Sang i prevenció del Sida, creació del banc de recursos de salut, creació dels
Consells locals de Blanes, Figueres i Girona.... Grans fites que s’han assolit
gràcies al treball i l’esforç, però també gràcies a un equip tècnic que ha sabut
estar a l’alçada.
El fet de fer memòria per escriure aquest article em fa venir records
com el del tortuós camí d’avaluar i esmenar el Pla Nacional de la Joventut de
Catalunya (el vell i el nou) amb indicadors pèssims i sempre fora de termini,
o la trobada a Manresa, el Triangle Jove, la multitud d’àmbits, reunions i
secretariats a hores intempestives, el 30è aniversari... Moltes experiències en
tan poc temps! Estic content d’haver viscut moments històrics sent secretari
del CNJC, moments com l’aprovació de la Llei de polítiques de joventut o el
naixement, per fi, de la Fundació Triangle Jove, o d’haver col·laborat i fet el
seguiment de temes tan importants com l’AMOJ, la LEC, la LUC, la campanya de les europees o l’última campanya de foment del vot jove.
Em sento satisfet de la defensa que hem fet dels joves, de com hem
apartat etiquetes absurdes com els “Ni-Ni”, de la remodelació dels plans
d’intervenció territorial, del projecte de foment de la participació i l’associacionisme, i d’haver aprovat la reforma dels estatuts del Consell que permet la
merescuda entrada dels consells locals. Me’n vaig content de les resolucions
que he pogut redactat i de totes les que s’han aprovat i aplicat al llarg de les
assemblees i comitès. Content, també, perquè el CNJC ha defensat -i confio
que continuarà defensant- el model d’immersió lingüística i la nostra nació
davant dels múltiples atacs que hem rebut; satisfet de la defensa que hem fet
amb la Renda Bàsica d’Emancipació i d’haver donat suport a les consultes
populars al nostre país.
No em vull acomiadar sense confessar que em sento especialment orgullós d’haver tingut el privilegi de formar part de dos secretariats totalment
diferents però que no els ha tremolat el pols a l’hora de defensar la llibertat i
els drets humans a Colòmbia, Palestina o el Sàhara.
Crec sincerament que deixo les meves responsabilitats al capdavant de
comunicació, salut i vertebració territorial de Girona amb els deures fets i
els objectius que em vaig marcar fa dos anys aconseguits. Òbviament, s’han
quedat projectes al tinter, com el Cercador de Joves Experts, i és més que
segur que en moltes ocasions he fallat en un o altre sentit; tan sols espero
que la meva feina hagi servit en pro del CNJC i que disculpeu tot allò que
no s’hagi fet bé. Desitjo als meus substituts molta sort i encert, i confio plenament que aquest equip que deixo sabrà portar a bon port el nou model de
Consell que ara mateix estem acabant de perfilar. El meu futur ara és incert,
però podeu estar segurs que continuaré treballant per defensar els joves, la
llengua, la cultura, la llibertat i el país. Fins sempre.

Aleix
Clarió
Secretari de Comunicació, Salut i Vertebració
territorial de la demarcació de Girona
aleix.clario@cnjc.cat
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90 anys i les seves
paraules estan més vives que mai
Ω El 2010 ha fet 90 anys que van assassinar Francesc Layret
(Barcelona, 10 de juliol de 1880-30 de novembre de 1920), advocat i polític català que sempre va estar al costat del moviment
obrer. Juntament amb els seus contemporanis Salvador Seguí i
Lluís Companys, van sacsejar l’ordre establert de principis del
segle xx, fet que els comportà una mort prematura: Layret i Seguí tirotejats per sicaris de la patronal i Companys executat pel
règim franquista.

L’

Espai Jove de la IntersindicalCSC, cada any, abans de
començar la nostra tradicional
manifestació de l’1 de maig,
tenim un moment de record davant
l’estàtua que el commemora. El passat 27
de novembre vam celebrar una jornada a
la seva memòria i ara volem fer extensiu
aquest homenatge amb aquestes línies.
És necessari que en aquests temps
que corren de pèrdua de referents recordem aquells i aquelles que la història
dels vencedors ens ha fet oblidar i mirem
entre les seves paraules per integrar-les
al pensament del segle xxi: amb Layret,
persona de paraules clares, no costa gaire
fer aquest exercici.
Ara que des dels grans organismes
econòmics internacionals i des dels estats
espanyol i francès es recorre a la retallada

dels drets laborals i socials dels treballadors, on es criminalitzen i s’ignoren les
mobilitzacions dels treballadors i treballadores, caldria tornar a dir les paraules
de Layret: “Quan els treballadors fan
vaga, no és que no vulguin treballar, sinó

“Cal que recordem
aquells que la història
dels vencedors ens ha fet
oblidar”
que volen fer-ho en millors condicions”.
Potser també algú dels que porten xapa i
pancarta n’hauria de prendre nota.
I fins i tot no cal traduir al llenguatge
del segle xxi paraules com: “Fixem-nos-hi

bé; no ens enganyem: a l’extrem a què hem
arribat, el problema social no es resol amb
pal·liatius, suavitats, ni draps calents. No ho
resoldrem amb pensions obreres, assegurances socials, augment de salaris, disminució de la jornada de treball, etc. Tot això està
molt bé, però no resol el punt fonamental
(...). I el punt fonamental és un traspàs de
poder”. Només cal que les fem nostres.
No podem posar la multitud de cites
de Francesc Layret que són d’imperiosa
actualitat. Només us podem animar a cercar
i a acostar-vos al seu pensament, així com de
la resta de persones que van aportar el seu
granet de sorra a la lluita per l’alliberament
nacional i social.
I és que amb l’oblit només fem que
constatar una altra derrota.
Espai Jove de la Intersindical-CSC
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Trobada de Joves 2010: debat,
carrer, festa, crítica i canvi social

Què és el MIJAC?

Ω Els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre, els Casals de Joves vam organitzar a Molins de Rei (Baix
Llobregat) la nostra 5a Trobada, un encontre en què van participar unes 200 persones,
totes elles membres de tretze casals diferents, així com altra gent jove convidada d’entitats amigues o del territori..

L

a Trobada de Joves és
l’espai on cada casal
aporta la seva experiència i coneixement
a la resta per poder
desenvolupar xerrades,
tallers, formacions i
expressions culturals
molt diverses. És l’espai
també on es fa visible la capacitat dels
casals d’esdevenir eines transformadores
del seu entorn i capaces de construir
espais més col·laboratius, més tolerants i
més igualitaris que els que habitualment
trobem. Perquè, justament, Casals de Joves de Catalunya, com a federació, es defineix com una agrupació d’associacions
juvenils que fomenten la participació dels
i les joves, des de la mateixa organització
i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social.
La Trobada va començar amb una cercavila on cada casal va empolainar-se per
a l’ocasió i va expressar una reivindicació

local pròpia: la rigidesa dels espais municipals, la manca d’equipaments per a
associacions, la manca de reconeixement
social, la creixent normativització dels
usos de l’espai públic, la deshumanització
de les relacions veïnals o la desacreditació
de la societat civil organitzada. Després
de la cercavila, van començar els tallers
de grafit, còctels, malabars, equilibris i
verdusex.

“A la Trobada es fa visible
la capacitat dels casals de
ser eines transformades
de l’entorn”
Diumenge va ser el dia de les
xerrades, en les quals van intervenir col·
lectius i persones que van poder explicar
de primera mà les seves propostes. Per-

sones com Miren Etxezarreta (catedràtica
d’Economia Aplicada i coordinadora del
Seminari d’Economia Crítica Taifa), Enric
Duran (reconegut activista social implicat
en diverses campanyes contra l’Europa
del capital i responsable del butlletí moviments.cat) i Manuel Delgado (antropòleg
i professor de la Universitat de Barcelona
especialitzat en l’anàlisi de l’espai públic)
van posar sobre la taula posicionaments
crítics sobre el sistema capitalista (en els
dos primers casos) i sobre l’espai públic
(en el cas de Delgado), que van facilitar
el debat posterior i, evidentment, van
incentivar les ganes dels casals a ser més
explícits i valents en el seus posicionaments crítics.
També vam poder comptar amb col·
laboracions com Lágrimas Saharawis per
explicar el conflicte del Sàhara, o com
Casals Degenerades, per dinamitzar un
debat sobre els conflictes generats pel
sistema de sexe-gènere actual.
Al vespre d’aquell dia vam tenir el
correfoc, en què van participar diferents
colles que, amb major o menor mesura,
estan vinculades o integrades als casals de
la federació.
I finalment va arribar dilluns, amb
els tornejos esportius i l’escalada, als
quals, cap al vespre, els va seguir el correbars i el tancament de la Trobada amb
els concerts de La Principal del Funk,
At-versaris i Los Barrankillos, que van
comptar amb un volum considerable de
públic d’arreu. Dimarts dia 12, tothom
va tornar cap als seus barris i municipis
per seguir treballant en l’activisme local.
Això sí, després de la Trobada, amb la
certesa que els casals, plegats, sumen,
optimitzen recursos, tenen més força i
esdevenen un col·lectiu que, tot i ser heterogeni, comparteix el desig de canviar
el món.
Casals de Joves de Catalunya
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Ω Segurament quan escoltis la paraula MIJAC no tinguis ni idea de què som ni què fem... Som
conscients que som petits i no gaire coneguts. A vegades, quan algú em pregunta sobre nosaltres, directament contesto que és un “esplai”, encara que, com ara explicaré, no ho és. I
moltes vegades, de fet, ni tan sols dic que és cristià, perquè aquesta paraula en molts àmbits
té desgraciadament una connotació negativa, sovint associada a prejudicis que no ajuden a
entendre el que fem realment. Llavors, què és el MIJAC?

“Ser un moviment implica quelcom més que
estar vinculats a altres
centres i fer trobades
amb grups com els nostres”

D

oncsel MIJAC és un moviment d’infants dins
de l’Església format per grups de 6 a 14 anys,
que es reuneixen els dissabtes per jugar plegats, però no sols és això. El MIJAC pretén que
els infants s’organitzin a través dels jocs i de les activitats
que fan al seu grup per actuar al seu barri, a l’escola, a la
parròquia, a la família, a la colla d’amics... Agrupats i coordinats entre els diversos grups i edats, els infants aprenen
a tenir responsabilitats al servei dels altres infants (segons
la seva sensibilitat i les seves possibilitats infantils) i
aprenen a veure i comprendre la realitat en què viuen i es
mouen, per poder així transformar-la i millorar-la, tenint
com a referència sempre la figura de Jesús.
Vull deixar clar que ser un moviment implica quelcom més que estar vinculats a altres centres i fer trobades
amb altres grups com els nostres. Ser un moviment
implica una tasca educativa comuna, tant dels infants
com de nosaltres mateixos, els animadors (per cert, animadors és el nom que ens donem a nosaltres mateixos
en comptes de monitors; la idea és que els animadors
acompanyem –”animem”– els infants perquè ells siguin
els protagonistes dins i fora del grup proposant, actuant i
valorant). En definitiva, l’animador procura viure l’esperit
del MIJAC en tots els marcs de la seva vida: família,
amics, barri o poble, parròquia, llocs de diversió, temps
lliure, llocs de treball... Simplement és part integral de la
seva vida de forma natural.
Així doncs, ser un moviment suposa un estil de vida
basat en unes opcions comunes viscudes en una dinàmica militant, crítica i responsable. Aquestes opcions que
ens defineixen com a moviment són les nostres anomenades set conviccions, que formen la definició bàsica del
que és el MIJAC: Protagonisme de l’infant, Arrelament,
Acció transformadora, Opció educativa, Opció evangelitzadora, Opció pels pobres i L’animador: amic i testimoni.
És prou difícil explicar amb tan poques paraules què
és el MIJAC (cada convicció necessitaria un paràgraf
sencer per ser explicada), però si amb aquest text he
aconseguit que quan trobis el nostre nom en algun lloc
no arrufis el nas preguntant-te “què són aquesta gent?”,
ja em sentiré prou satisfet.
Òscar Torrente
President del MIJAC Catalano-Balear
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Per Nadal, ulleres liles
Ω Per tothom és sabut que temps de torró també és temps de
regals; sobretot per als infants, que esperen aquestes dates amb
tota la il·lusió i el bon comportament que això inclou. És clar!
Però tenim en compte que, a part de regalar, eduquem.

D

es de molt petits se’ns marquen uns comportaments “propis” del nostre sexe. Si
ets home, a vèncer; si ets dona, a cooperar; si ets home, a competir; si ets dona, a
cedir... I, a poc a poc, els anem arrelant al nostre caràcter sense ni tan sols adonarnos-en.
I així anem adoptant aquest caràcter que creiem que és tan propi a partir d’uns agents
socialitzadors que ens indiquen quin és el comportament correcte segons el nostre sexe. I
aquests agents es troben per tot arreu: família, amics, escola, religió, cultura, política, mitjans
de comunicació, etc. Per on comencem a absorbir-los? Per les joguines.
Tenint al davant qualsevol catàleg de festes
ho podem analitzar perfectament. A primera
vista, ens impacten els colors: les noies sempre tindran les joguines colors pastel i ben
fluixets; els nois, en canvi, colors ben forts
i cridaners. Per tant, les noies han de ser
febles i els homes, forts i valents.
Seguint analitzant aquestes joguines, ens trobem amb dos tipus de
joguines diferents: d’una banda, cotxes,
motos, soldats, meccanos i pilotes; i, de l’altra, nines, cuinetes, barbies, maquillatge
i princeses. Seguim amb els estereotips: homes, competir, lluitar, vèncer, violència...
Dones, cuidar, obeir, cedir, cooperar...
En som del tot conscients que aquests petits jocs ens marcaran per a la resta de
la vida?
És per això que en temps de Nadal ens hem de posar les ulleres liles, ulleres per
la igualtat, perquè, si compartim les joguines, igual que la resta de coses, també podem compartir els rols de gènere. Al cap i a la fi, homes i dones no són tan diferents:
si tenim els mateixos drets, per què no podem tenir les mateixes joguines?

“Som conscients que
aquests petits jocs ens
marcaran per a la resta
de la vida?”

DONA-Joves Nacionalistes per la Igualtat
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Revolució silenciosa:
escoltant el futur
Ω Ens movem amb incertesa en temps de canvis, en temps
de camins i carrers amb horitzons estranys, i és probablement aquest el moment de teixir un futur des de les idees i
des dels i les joves. Nosaltres
hem començat a caminar discretament i a fer créixer una
remor suau que vol ser la veu
del demà. Una veu que construeix amb valors ciutats, pobles, famílies i associacions
fortes i amb capacitat d’incidència.

Q

ui és la jove que es vol quedar a
casa? Qui és el jove que vol ser
actor passiu de l’esdevenir del
nostre país? Qui creu que ens
conformem votant a les
eleccions? Qui creu que ara estarem
callats quatre anys més? La construcció
social, econòmica i educativa del nostre
país s’ha de fer des del dia a dia i des del
compromís social amb tot i tothom qui
ens envolta. Més enllà de la feina, de la
família i dels amics –tots ells importants–
hi ha un objectiu comú, un objectiu de
tots i totes que és fer avançar el país. Amb
més feina, més participació, més debat,
més educació, més investigació i més
oportunitats.
En moments de crisi econòmica,
torna a agafar valor el món associatiu,
el voluntariat, el compromís i l’esforç.
L’educació en el lleure de base comunitària és un espai de cultiu dels autèntics
valors que fan ciutadania. Els caus són
espais privilegiats on créixer amb criteri,
valors i recursos per ser transformadors i
constructors d’aquest futur.
L’escoltisme i el guiatge a Catalunya
escolten el futur per continuar al capdavant de l’educació dels infants i joves
educant no només en uns valors i per
a uns valors, sinó també amb un sentit
comunitari i, sobretot, sempre des de la

“En moments de crisi
econòmica, torna a agafar
valor el món associatiu, el
voluntariat, el compromís
i l’esforç”

gratuïtat. Algú pensava que això ja havia
passat de moda?
Doncs si encara creus que els joves
es queden a casa, ni estudien ni treballen, potser t’has de deixar caure per
alguna entitat juvenil per veure quin aire
s’hi respira. Els joves tenim a les mans
les claus del futur i les mans dels joves
són mans compromeses, mans fermes i
mans educades. Amb coneixement. Amb
voluntat de treball. Fem de l’associacionisme juvenil un espai de creació per
implicar-se amb el poble o ciutat. Per
construir. Per educar. Per créixer. Per debatre. Per no només dir que som joves,
sinó per ser joves amb ganes i il·lusió
de ser la força que ens empeny sempre
endavant.
Arnau Garcia
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
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Experiències d’assetjament
escolar LGTBfòbic a Barcelona

“Ésfesta”, un projecte
dinàmic, sostenible i solidari

Ω Aquest projecte sorgeix de la iniciativa de diferents entitats que fa anys que lluiten pels drets
de les persones LGTB i pretén fer un diagnòstic en profunditat de la problemàtica de la LGTBfòbia al sistema educatiu de Barcelona. El bullying LGTBfòbic és una forma de maltractament
psicològic, emocional i social que afecta individus púbers i adolescents que, positivament o erròniament, són considerats com a homosexuals, bisexuals i/o transsexuals.

Ω ”Ésfesta” és un projecte promogut per l’Associació de Joves Dirigents Catalans que pretén establir
una línia d’actuació dirigida a la formació en valors
per al jovent i que vol incentivar la importància
d’un canvi progressiu en la societat.

E

ncara que el bullying es podria interpretar com l’expressió extrema
d’una dificultat per acceptar la
diferència en els altres, és necessari un estudi específic sobre el bullying
LGTBfòbic, ja que els adolescents LGTB
aporten uns plantejaments situacionals
particulars. El descobriment de l’orientació sexual homosexual no acostuma a
ser compartit amb el grup d’iguals, fet
que pot propiciar sentiments d’aïllament
i d’incomprensió. La dificultat d’accés a
identificadors LGTB fa que l’adolescent es
plantegi accedir-hi en el pla de l’ocultació.
La majoria dels entrevistats s’aixecaven cada matí amb por per anar a
l’escola, patint l’angoixa i l’esgotament
energètic que suposa viure en un estat
d’alerta constant davant la possibilitat de
ser ridiculitzats, ignorats i/o agredits...
Aquesta possibilitat es confirmava amb
una freqüència mitjana de dos cops per

“Cal crear polítiques
de protecció escolars
envers la diversitat amb
mesures de prevenció
davant el bullying”
setmana en situacions i espais que fàcilment escapaven al control dels educadors
i que eren detectats quan les conseqüències ja eren molt greus i havien evolucionat
cap a trastorns afectius, ansietat, depressions, fòbies... i intents de suïcidi en alguns
casos.
30

La dificultat de concentració en els
estudis pren forma en un sentiment d’inferioritat que es retroalimenta amb un baix
rendiment acadèmic i un alt risc d’abandonament escolar, fets que no acostumen
a ser interpretats pels docents com el
resultat d’un conflicte subjacent sinó com
un conflicte en si mateix. El sentiment de
desprotecció d’aquests adolescents es veu
potenciat quan, una vegada comuniquen la
seva orientació sexual i/o identitat de gènere
a la família, es converteixen en l’únic foc
de conflicte del sistema familiar ignorant
els aspectes disfuncionals que prèviament
podia presentar aquest sistema.

L’heteronormativitat, el tractament estereotipat de l’orientació sexual i de la identitat
de gènere pels mitjans de comunicació i el no
tractament de la diversitat afectivosexual en els
currículums escolars actuals, posen de manifest la necessitat de crear polítiques de protecció escolars envers la diversitat que impliquin
mesures de prevenció davant el bullying, així
com actuacions eficaces quan s’ha detectat,
que assegurin el desenvolupament integral
òptim d’aquestes i aquests adolescents.
Diego Piñero
Casal Lambda - ICEV
(Institut Català de la Violència)

Porta Oberta

L’

Associació de Joves Dirigents Catalans
(Jo-DiC) pren aquesta iniciativa amb
la idea general d’implicar els joves en
accions solidàries, sostenibles i de cooperació amb la finalitat que adquireixin
i comprenguin els valors fonamentals
de les coses i ho apliquin i difonguin al llarg del seu
recorregut.
D’aquesta manera, aquest projecte, pensat per ser
desenvolupat al llarg de tres anys, ha estat programat
per treballar al voltant de tres eixos essencials (un per
any) que consisteixen en la reutilització, la reforestació i
la importància de l’aigua.
Cadascuna d’aquesta temàtica s’iniciarà amb un seguit d’accions que s’aniran desenvolupant en diferents
entorns (físics o en xarxa) i que culminaran amb una
trobada anual per posar en comú les experiències sorgides arran de les diferents propostes dutes a terme, per
adquirir més coneixements en la matèria proposada, per
participar activament en accions solidàries, etc.
Desenvolupar amb èxit un fet com aquest vol
dir oferir propostes atractives, saber-les comunicar i
implicar col·lectius de joves en la participació. És per
això que cada eix temàtic comptarà amb iniciatives
desenvolupades a través dels canals de comunicació
més dinàmics, efectius i actuals com Facebook, Twitter,
Flickr, Youtube, etc.
D’altra banda, la implicació dels instituts amb la
participació dels alumnes en projectes desenvolupats
per aquests mateixos i sotmesos a concurs serà clau per
assolir l’objectiu de conscienciar la joventut de la importància de construir un món més sostenible, començant
per les petites accions quotidianes.
Com a tancament final de l’eix temàtic anual, hi
haurà una trobada amb tots els participants i oberta al
públic en general que servirà, a banda de gaudir d’una
jornada festiva, per posar en comú les experiències al
llarg de tot el període i cloure les accions iniciades en
xarxa i materialitzades in situ.
Ignasi Velasco
President de l’Associació de Joves Dirigents Catalans
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Nat a Santa Coloma de Farners el 1913 i mort
a Barcelona el 1985, aquest poeta i escriptor
esdevingué un símbol de Catalunya.

A

Font: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu

“Perseverà en la
constància de seguir
una vocació que fos
d’identificació amb
el seu poble”

ls setze anys, edità el seu primer llibre, Israel, escrit
en castellà, i posteriorment escriví –com Joan Triadú,
Manuel de Pedrolo, Fèlix Cucurull i altres– només en
català. Era la seva manera de protestar contra la discriminació al català i també, és clar, de manifestar la seva vivència
i identitat de forma natural, com faria un francès o un suec. El
1930 ingressà a la Universitat de Barcelona, on cursà estudis
de Dret i d’Història antiga. El 1931 publicà El doctor Rip i l’any
següent Laia, novel·les que s’apartaren de les formulacions teòriques, aleshores presents, de l’estètica noucentista.
De caràcter reservat, concentrat en els seus estudis i al conreu
de la literatura, publicà encara, abans d’esclatar la Guerra Civil,
Aspectes (1934), Ariadna al laberint grotesc i Miratge a Citerea (1935),
obres que el configuren amb un enorme prestigi com a punt de
referència literari i cívic pel to de compromís, així com el narrador
més original de la seva generació, com sovint se l’ha definit. El
1937 publicà Letizia i altres proses, i el 1939 escriví l’obra de teatre
Antígona sobre la guerra fratricida. El 1946 publicà el seu primer
volum de poemes, Cementiri de Sinera. Amb aquesta obra i amb la
peça teatral Primera història d’Esther, començà la seva popularitat
de la postguerra, a les quals seguiren Les cançons d’Ariadna (1949),
Les hores, Mrs. Death (1952), El caminant i el mur (1954) i Final del
laberint (1955).
La pell de brau (1960) esdevé l’obra més significativa, amb el plantejament del drama històric de Sepharad (Espanya). Altres obres de
relleu són Setmana Santa (1971) i, des de 1968, amb motiu de l’aparició d’Obres Completes I. Poesia, revisà tota la seva obra. Autor, a més,
de la peça teatral Una altra Fedra si us plau... (1978), el volum de prosa
Les roques i el mar, el blau (1981), el poema D’una vella i encerclada terra
(1979) i el poemari Per a la bona gent (1984). També es traduí al castellà el conjunt de tota la seva obra (Años de aprendizaje).
Premiat, entre altres guardons, amb el premi Montaigne
(1971) i el premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1972), el valor
de la seva escriptura encara és viu pel to intens i, com expressaren
els qui han acompanyat la seva obra –Raimon en cançó, Ricard
Salvat en teatre, Joan Miró en pintura...–, esdevingué un punt de
referència en el primer franquisme que tot ho silencià i en el segon que tot ho censurà. Perseverà en la constància de seguir una
vocació que fos d’identificació amb el seu poble. Poemes seus foren apresos de memòria i esdevingueren crits de resistència mentre el seu nom signava sovint les cartes de protesta o solidaritat.

Josep
M. Figueres
Historiador
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
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Youth Debate is the quarterly magazine of
the National Youth Council of Catalonia
(CNJC), a non-governmental platform that
groups together the principal youth associations 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.
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Exercising Citizenship

Limited Democracy

The Catalan election of 28th November
has once again highlighted the fact that
youth turnout is lower than for other sections of society. It is important therefore
that we ask ourselves why this is the case,
find answers to what is known as political
disaffection and propose appropriate solutions. This monographic issue of Youth
Debate is dedicated to analyzing this
question from a youth perspective. And
we do this having undertaken a campaign
to encourage young people to vote in the
recent election, which served to display
our commitment to the political participation of young people.

The vast majority of contemporary democracies are indirect or representative democracies, since decisions are taken by people
recognized by the population as their representatives. The vote is the ultimate form of
participation in representative democracies
and becomes indispensable for the correct
functioning of the political system, though
it is also a very limited form of participation.

At the CNJC we want to stand up for
the right of young people to be involved
in public affairs and to participate in
everything that affects us as citizens. It is
often said that young people’s problems
are only faced by them, though in reality
they are the problems of the entire population. A society with a low youth turnout
is a society doomed to failure. That is why
in recent months we have championed
the role of young people in politics; and
we have urged them not to let anyone
decide for them.
Now, more than ever, we must raise the
issues of lowering the voting age to 16,
improvements to educating people in
participation or implementing measures
to break down the disaffection that turns
young people (and the entire population)
away from politics. What we are fighting
for, in essence, is nothing more than a
series of elements that reinforce young
people’s right to exercise their citizenship.
Victor Albert
President del CNJC
victor.albert@cnjc.cat

In recent decades, Western democracies
have been characterized by an increase in
electoral abstention. In the recent election
in Catalonia, the level of abstention was
40%. Although this figure has decreased
slightly in comparison to previous elections,
it is still high enough to be considered an
important issue. By using merely the ballot
box, the public has little influence on social
organization and public life, and a lack of
democratic control over and influence on
political decisions. This distance between
the public and the decisions that affect our
daily lives leads to a sense of disaffection
and injustice.
It is essential to improve the channels and
forms of public participation, but especially
for young people, so that they feel involved
in public decisions, and experience involvement in a practical way and the importance
of participating actively in society.
An intermediate system between direct
democracy (which is possible only in its
full sense in very small communities) and
representative democracy is participatory democracy. This keeps the traditional mechanisms of representation, but also requires
mechanisms for popular decision-making
in public affairs on an ongoing basis.
 lara Roca
C
CNJC Programme Director
programes@cnjc.cat
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Abstract

28N: Campaign to
Promote the Youth Vote.
Do Your Parents Still
Vote for You?
On 28th November, the election was
held for the Parliament of Catalonia.
One of the issues that had the greatest
political impact on the last parliament
was undoubtedly the ruling of the
Constitutional Court on the appeal
regarding the unconstitutionality of the
Statute of Autonomy of Catalonia, which
had been made by the Popular Party. That
28th June, when the ruling was made
public, marked the campaign of the most
important election in Catalonia. And in
the face of this challenge, the National
Youth Council of Catalonia (CNJC) took
a decisive step to ensure that the young
people of this country could give their
opinion, take part, be informed of the
various proposals, evaluate the work done
by the various parties, become aware of
what calling an election means and go out
to express their desires and needs, their
fears and hopes, and thus strengthen our
democratic system, the guarantee of our
individual and collective freedoms.
The CNJC campaign consisted of three
phases. The first was to present the proposals of youth organizations to the various
candidates. The second was to go nationwide, informing and receiving the views
of young Catalans. The third phase was
organizing debates among young candidates in the country’s public universities and
various local media.
As part of the campaign we edited 20,000
copies of a campaign newspaper.

David
Gutiérrez
Secretary in charge of the campaign to
promote the youth vote in 2010

INTERNATIONAL

The CNJC takes part in
the 17th World Festival
of Youth and Students in
South Africa
TFrom 13th to 21st December, the 17th
World Festival of Youth and Students
took place in Pretoria, attended by the
Catalan delegation made up of different
organizations, including the National
Youth Council of Catalonia.
The Festival has always reflected the diversity of youth and student movements
at an international level as well as the
aspirations of young people, who are still
fighting for a world of peace, solidarity,
democracy and, ultimately, their most
fundamental rights. The Catalan delegation, which was led by the youth group
association Esplac and the youth federation Casals de Joves de Catalunya, held
a participation workshop, which was a
great success and allowed delegates to
discuss the differences involved in the
concept of participation depending on
one’s cultural background.
A negative aspect of the event involved
the Moroccan delegation, which physically assaulted our colleagues from the
Western Sahara, Catalonia and the rest
of Spain. The Moroccan delegation was
expelled from the festival by the International Organizing Committee since it had

acted in clear violation of the festival’s
philosophy.
The CNJC condemns this aggression and
expresses our abhorrence of violence,
while at the same time we renew our
commitment to the struggle of the Saharawi people. We will continue to promote
the participation of young Catalans at the
World Festival of Youth and Students due
to the very positive assessment of their
attendance and exchange of experiences.
Mònica Vázquez
International Secretary CNJC
monica.vazquez@cnjc.cat

The CNJC at the General
Assembly of the
European Youth Forum
From 18th to 20th November, over 250
delegates attended the General Assembly
of the European Youth Forum, which
was held in Kiev, Ukraine. The meeting
also served to elect a new board, which
during 2011 and 2012 will be headed by
Peter Matjasic, the new president of this
European platform, of which the CNJC is a
founding member and leading participant.
The meeting was attended by Víctor Albert,
CNJC President, and Mònica Vázquez,
CNJC International Secretary.
Mònica Vázquez
International Secretary CNJC
monica.vazquez@cnjc.cat
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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, Associació 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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Eva Anduiza
Professora titular del Departament de Ciència Política
i Dret Públic de la UAB. Les seves àrees de recerca són
la participació política, les actituds polítiques i el comportament electoral. Actualment, és coordinadora del grup de recerca Democràcia,
Eleccions i Ciutadania, així com del màster en Ciència Política “Pensar i governar
les societats complexes” de la UAB

P

er què el jovent se sent poc atret
per les convocatòries electorals?
Hi ha un efecte anomenat
de cicle de vida: els joves han
tingut menys temps que les
persones grans per habituar-se i vincularse amb les institucions polítiques existents
i, per tant, per desenvolupar sentiments de
proximitat amb els partits polítics. També
es troben sovint en condicions vitals que
els fan interessar-se menys per la política
(sense parella estable, sense fills, sense
feina, sense hipoteca...). Per això trobem, a
tot arreu, que els joves voten menys que les
persones de més edat.

desigualtats tant entre persones joves com
entre els grans. En general, les característiques socioeconòmiques tendeixen a
condicionar la participació política.

Hi ha més desafecció ara que en generacions anteriors?
En alguns països trobem que els joves participen avui menys que fa 20 anys; per tant,
també hi ha un efecte generacional que explicaria la menor participació dels joves i la
caiguda de la participació en alguns paÏsos.
Però aquest no és el cas de casa nostra.

Estar associat garanteix més participació
política?
Hi ha una correlació força important entre
el fet d’estar associat i el fet de participar
políticament. Això és perquè l’associacionisme afavoreix la participació (donant
informació, estímuls mobilitzadors, motivacions, recursos cognitius, etc.), però també
perquè els qui participen políticament
tendeixen a associar-se més.

Hi ha desigualtats entre els joves (de
gènere, classe social, origen) en l’accés a la
informació i en els canals de participació
polítics?
Sí, depèn del tipus de participació i del
context, però en general trobem aquestes

“Les característiques socioeconòmiques tendeixen
a condicionar la participació política”

Hi ha estudis en què es posa de manifest
el poc valor que alguns joves donen al
sistema democràtic. Quines amenaces té
la democràcia a casa nostra?

Hi ha una perspectiva més pessimista i
una perspectiva més optimista. La perspectiva pessimista constata que, efectivament,
els joves avui no consideren votar com un
deure, o ho fan molt menys que fa uns
anys. No hi ha, per tant, un sentiment de
deure cívic cap al vot i una de les conseqüències d’això és que els nivells de
participació electoral poden caure, com
ho estan fent en alguns països. Si, a més
a més, hi ha un problema de desafecció
política (absència d’interès i confiança cap
a les institucions polítiques), ens podem
trobar no sols amb abstenció, sinó amb un
creixement del vot cap a opcions polítiques
populistes.
La perspectiva optimista afirma que les
concepcions de ciutadania estan canviant
i que els joves consideren que aquesta no
només es basa en l’exercici del vot i en el
respecte de les normes i les institucions,
sinó en altres valors com l’autonomia, la
solidaritat o la participació en la comunitat
política.

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