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Entrevista

Elba Mansilla
 
Membre de La Ciutat Invisible, projecte
cooperatiu i autogestionari que va obrir les portes ara fa sis 
anys al barri de Sants (Barcelona). Amb l’economia solidària i les pràc-
tiques polítiques autoorganitzades com a objectius principals, La Ciutat 
Invisible ha bastit una llibreria crítica i un seguit de projectes paral·lels 
que combinen la investigació social, el desenvolupament d’estratègies 
comunicatives i la intervenció comunitària.

C
om i per què neix el projecte 
Sants Barri Cooperatiu?

Neix el 2009-2010 entre La 
Ciutat Invisible i la Federació de 
Cooperatives de Treball de Cata-

lunya amb l’objectiu de recuperar el llegat 
de l’autoorganització obrera anterior a la 
guerra civil espanyola. Es tracta també de 
cartografiar la realitat cooperativa actual i 
crear materials de difusió del fet cooperatiu 
per promoure noves experiències (mercats 
d’intercanvi, bancs del temps, cooperatives 
de consum...). 

El cooperativisme porta en si mateix un 
canvi de valors?
Una de les diferències bàsiques entre una 
cooperativa de treball i una societat mercan-
til és que no hi ha separació entre treballa-
dors i propietaris dels mitjans de producció, 
és a dir, les persones que treballen són les 
mateixes que fan l’aportació de capital. 
Aquest és un element de democratització 
estructural que marca la diferència. A més, 
en una cooperativa una persona és un vot, i 
una persona és un responsable. 

En general, també, les cooperatives estan 
molt imbricades en el teixit associatiu i 
humà del barri o del poble on s’ubiquen, 
i els beneficis que puguin generar es des-
tinen o a millorar les condicions laborals i 
econòmiques dels treballadors, a millorar 

i garantir la viabilitat de l’empresa o a fer 
formació continuada per als propis treba-
lladors. És important, en definitiva, anar 
democratitzant cada vegada més aspectes 
de l’activitat econòmica, i la presa de decisi-
ons col·lectiva i la separació capital-treball 
són dos elements fonamentals en aquest 
sentit.

Aquesta manera de funcionar pot ser una 
sortida per a l’autocupació del jovent?
Hi ha interessos en deslegitimar el coo-
perativisme presentant-lo com una cosa 
desgovernada, perquè ens han educat en 
l’autoritarisme i en que hi ha d’haver algú 
que prengui les decisions i altres que obe-
eixin, i el cooperativisme és una proposta 
alternativa en aquest sentit: entre tots i 
totes podem fer alguna cosa conjunta. En 
lloc d’abocar-nos al mercat de treball assa-
lariat o de diluir-nos en el món del treball 
autònom, que és molt precari i molt incert, 
també es pot organitzar el treball des d’allò 

col·lectiu. Es tracta de compartir el treball, 
però també de compartir les despeses, d’in-
tercanviar coneixements, de poder oferir 
serveis variats. Cinc caps fan més que un 
de sol, vaja.
El cooperativisme suma i la individualitat 
és més limitada, i les solucions als proble-
mes han de passar per allò col·lectiu, tam-
bé en el treball i en el consum. A més, és 
una manera propositiva de canviar de facto 
el model autoritari i delegacionista que 
representa el mercat de treball capitalista i 
el model assalariat.

El moviment cooperativista va a més?
Hi ha gent que hi té un interès merament 
instrumental, perquè a nivell fiscal és més 
lax i cal fer una inversió menor que en 
altres formes empresarials. I hi ha gent 
que tenim un tarannà més autogestionari, 
sobretot la gent que venim dels moviments 
socials. Estem contemplant com cada vega-
da es destrueixen més llocs de feina privats 
i públics i no crec que la cosa hagi de 
revertir, per això hem de viure la crisi com 
una oportunitat per transformar l’economia 
també, i el model cooperatiu pot ser una 
bona eina.

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

“La no separació entre 
capital i treball és una 
eina de democratització 
de l’economia”
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Editorial

J
a tenim a les mans un Debat Juvenil (DJ) més, amb un 
aspecte similar als anteriors però responent a un enfo-
cament nou que respon a la dinàmica de funcionament 
iniciada durant aquest any. Trobareu un DJ que aborda un 
tema de forma monogràfica, amb el repte de tractar-lo         

         amb profunditat i donant a conèixer el marc discursiu  
        elaborat pel Consell.

L’actual plantejament de treball ha volgut aprofundir en 
les dues singularitats pròpies del CNJC: pluralitat i represen-
tativitat. Per fer-ho, s’ha plantejat un espai de trobada de totes 
les entitats on es pugui posar en valor aquesta pluralitat, les 
Àgores Joves, que volen ser un espai de generació i construcció 
de discurs, la matèria bàsica i necessària per dur a terme la 
tasca d’interlocució del CNJC en tant que entitat que assumeix 
la representativitat del moviment associatiu juvenil i de la 
població jove en general. 

Amb aquesta dinàmica de funcionament, tal com se’ns 
va suggerir a l’estudi de participació interna, es proposa a 
les entitats passar d’un sistema basat en trobades freqüents, 
per àmbits, amb temps molt acotat i poca dinamització a un 
sistema de participació basat en trobades més puntuals però 
més intenses i de major qualitat, dinamitzades (en aquest cas 
pels facilitadors de la bossa de formadors del CNJC) i amb 
participació transversal de totes les entitats, fomentant també 
la relació entre aquestes. Es tracta, a més, d’espais oberts que 
permeten la participació d’entitats i persones que no són mem-
bres del CNJC.

Aquest nou engranatge també es veu acompanyat d’una 
major transversalitat en el treball de Secretariat i Equip Tècnic, 
per tal de disposar tots els recursos disponibles al servei del 
projecte del CNJC, dotant-los de major intencionalitat i efici-
ència per donar resposta als objectius plantejats. El DJ entra 
també en aquesta òrbita, convertint-se en el suport escrit i 
reflexionat dels temes tractats a les Àgores Joves i en els que 
volem incidir com a Consell.

En aquesta edició el tema escollit és l’ocupació juvenil, 
corresponent a la primera Àgora Jove del passat gener. Amb 
el lema “Què hem de fer per no viure pitjor que els nostres 
pares?” es va plantejar un treball encarat a imaginar i construir 
respostes a la difícil situació que es viu al nostre país amb 
elevats índexs d’atur juvenil i un difícil context econòmic ge-
neral. Es tracta d’un tema cabdal pel CNJC, ja que condiciona 
el desenvolupament de les persones joves i les possibilitats de 
construir el propi projecte de vida. 

Esperem que aquest DJ serveixi per aprofundir i reflexio-
nar sobre el tema aportant noves perspectives i punts de vista 
que contribueixin a avançar cap a la plena ciutadania de la gent 
jove en uns moments difícils i complicats com els que ens 
toquen viure.

Que tingueu bona lectura.

      Benjamí Aguilar 
President del CNJC 
benjami.aguilar@cnjc.cat

Un nou sistema de participació 
de les entitats del CNJC
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ACatalunya hi ha 235.000 joves 
de 16 a 29 anys a l’atur. Durant 
el primer trimestre d’enguany, la 
taxa d’atur d’aquest col·lectiu és 

del 30,9% (el 43,6% de 16 a 24 anys), el 
doble de l’europea, i el doble de taxa de la 
població adulta catalana.

Els més afectats per l’atur són els joves 
de menys edat, homes i amb estudis bai-
xos. Actualment, la formació no garanteix 
un feina digna, però augmenta les possibi-
litats de tenir feina. Si comparem amb la 
situació d’abans de la crisi (primer trimes-
tre de 2007) a Catalunya han desaparegut 
més de 270.000 llocs de treball per a joves 
de 16 a 29 anys. Aquesta xifra, pels majors 
de 29 és tan sols de 12.000.

Però la diferència salarial a Catalu-
nya en molts trams supera el 30%. Ser 
dona jove significa guanyar entre 2.200 
i 4.000€ anuals menys que els homes 
joves. I la diferència salarial no tan sols no 
millora, sinó que s’agreuja a mesura que 
passen els anys i s’evoluciona en la respec-

tiva carrera professional. Aquesta situació 
es tradueix en un menor poder adquisitiu, 
en més dependència i, òbviament, en la in-
capacitat d’emancipar-se. Els baixos salaris 
són una de les principals causes del risc 
d’exclusió social del col·lectiu femení.

A més, el 38% dels i les joves tenen un 
contracte temporal, i més del 90% de la 
nova contractació és temporal. La precarietat 

fa que les persones joves siguin el col·lectiu 
laboral més vulnerable en temps de crisi.

La taxa d’emancipació dels joves 
catalans de 16 a 29 anys segueix sent 
de les més baixes de la UE: 28,2%. Un 
percentatge que, tenint en compte la 
inestabilitat laboral i els baixos salaris, 
no és cap sorpresa.

I aturem-nos un moment en les 
beques. En origen, era una pràctica 
lligada quasi exclusivament a la investi-
gació universitària. Però actualment s’ha 
estès i s’ha traslladat a tots els sectors 
laborals i productius. Sota la coartada 
de la inserció laboral producte de les 
altes taxes d’atur, tendim a justificar 

qualsevol fórmula que apropi el col-
lectiu jove al mercat de treball, encara 
que el preu sigui perdre drets, qualitat, 
salari i estabilitat. A dia d’avui, és una 
de les vies principals d’inserció laboral i 
s’utilitzen principalment per cobrir llocs 
de treball estables i regulats. Les beques 
s’han convertit en pràctiques encobertes 
de “contractació” juvenil, però amb uns 
salaris irrisoris i sense cap dret (ja que 
no estan subjectes a la legislació laboral). 

I és que parlar de la situació de la 
gent jove a Catalunya s’ha convertit en 
una espècie de telenovel·la en la qual, 
a mesura que va passant el temps, no 
tan sols no es desentortolliga la història, 
sinó que empitjora i apareixen nous fils 
encara més surrealistes com els becaris, 
el contracte per a joves, etc.

Els i les joves catalans, tota una 
generació, ens hem acostumat a la preca-
rietat. Mai hem conegut un altre model 
de relacions laborals. Ja érem precaris a 
l’època de vaques grasses i, amb la crisi, 
a part de precaris també estem aturats. 
El col·lectiu jove som l’últim que hem 
entrat al mercat laboral i el primer que 
n’hem sigut expulsat. Quatre de cada 
deu joves catalans estem a l’atur, una 
xifra del tot insostenible.

Tenint en compte que és el treball 
la clau d’accés als drets de ciutadania, 
tenim una generació que, tot i tenir els 
mateixos drets que els seus pares, no pot 
exercir-los, i en conseqüència, viu pitjor.

Ja fa temps, a més, que assistim a 
un desmantellament del model social i 
laboral, tant a Catalunya, com a Espanya 
i a Europa. Les mesures polítiques que 
s’estan donant per sortir de la crisi van 
totalment adreçades a acontentar els 
interessos de les grans corporacions i 
bancs i a debilitar l’estat del benestar. 
Sembla que ens volen fer creure que 
l’economia és quelcom totalment deslli-
gat de les persones.

Les diferents polítiques de reformes 
laborals i retallades de serveis públics 
afecten especialment les persones joves, 

condemnant-les a més atur i precarietat, 
fent cada cop més difícil l’emancipació.

Els serveis públics han jugat històri-
cament un paper importantíssim en la 
prevenció de determinats riscos socials 

però, sobretot, en l’establiment d’unes 
condicions indispensables, mínimes, 
per generar la igualtat d’oportunitats pel 
desenvolupament dels projectes de vida 
de totes les persones. Serveis com la sa-
nitat o l’educació són indispensables per 
garantir el benestar de tota la població.

Ara més que mai és imprescindible 
garantir la inversió suficient per mante-
nir i potenciar aquelles polítiques públi-
ques encaminades a assegurar la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social.

L’associacionisme juvenil fa temps 
que treballa per revertir aquesta situ-
ació i celebrem, per tant, que els i les 
joves organitzats i no organitzats, que 
s’han hagut de sentir anomenar apàtics, 
ganduls, ni-ni, hagin sortit al carrer per 
dir prou, cansats de corrupció, enganys, 
estafes, de que el vot no serveixi per dic-
taminar quin tipus de polítiques volem, 
cansats de no tenir expectatives i un 
llarg etcètera.

No és fàcil revertir la situació i no 
existeixen receptes màgiques, però de 
ben segur que estem  més a prop d’acon-
seguir canvis socials, democràtics i 
econòmics en la bona direcció si podem 
mantenir la implicació, la persistència i 
la capacitat d’incidència social.

    Aina Vidal 
Secretària de treball del CNJC 
aina.vidal@cnjc.cat 

Joves i treball, la precarietat     i l’atur com a costum
Ω Si ens posem a analitzar les dades que ajuden a dibuixar el quadre de la precarietat juvenil, 
veiem com tres anys després del començament de la crisi, aquesta segueix afectant amb molta 
més cruesa als i les joves, amb l’atur com a fenomen més destacat.

“La taxa d’emancipació 
dels joves catalans de 16 
a 29 anys segueix sent 
de les més baixes de la 
UE: 28,2%”

“Tenim una generació 
que, tot i tenir els ma-
teixos drets que els seus 
pares, no pot exercir-los”

“Les reformes laborals 
i retallades de serveis 
públics afecten especial-
ment les persones joves”
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Perfecto Alonso 
President de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya. A Catalunya hi ha més de 4.000 cooperatives, en tots els 
àmbits productius (consum, habitatge, serveis, agrari...). Amb més 
d’un milió de persones vinculades al cooperativisme, generen uns 
80.000 llocs de treball directes i el 6% del PIB. 
 

Les cLaus de La inserció deL jovent  
aL mercat de trebaLL 

Una altra de les estratègies del CNJC per incidir en l’accés al món laboral 
és la seva participació en l’estudi “Accés i inserció del jovent al mercat de 
treball a Catalunya”. La recerca, elaborada pel Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya (CTESC), pretén dibuixar la situació actual 
de la població jove en l’àmbit laboral, aprofundir en les diverses vies de 
transició de l’escola al treball, així com mostrar les diferents polítiques 
de foment de l’ocupació juvenil. L’objectiu final de l’estudi consisteix 
en l’elaboració d’unes conclusions i recomanacions que puguin ajudar a 
combatre les dificultats estructurals dels i les joves a l’hora accedir al 
mercat de treball.  

7

“Es parla de flexibilitat, 
i nosaltres som flexibles 
des de fa molts anys”
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En el context actual de crisi, en 
què aquells mileuristes que 
planyíem fa només uns anys 
avui serien uns afortunats, el 

cooperativisme ha resistit millor l’envesti-
da, n’ha quedat més resguardat?

El cooperativisme en aquests mo-
ments és més fort, perquè té eines de 
gestió que faciliten l’adaptabilitat de 
la seva estructura a les necessitats. És 
el que en termes generals s’anomena 
flexibilitat, i nosaltres som flexibles des 
de fa molts anys. A més, som nosaltres 
qui ho decidim, i aquest és un element 
important. Però també n’hi ha un altre: 
en època de crisi, les cooperatives no la 
superen acomiadant gent, sinó fent que 
les persones que participen del projecte 
com a treballadors s’hi incorporin com 
a socis. També hi ha molts exemples de 
cooperatives que han decidit repartir-se 
la jornada entre treballadors per poder 
continuar tots. Aquesta cultura ja ens 
dóna més fortalesa que una entitat que 
només es basa en criteris de rendibilitat 
econòmica. 

És una ocupació més estable?
Al 100%. Des del moment que un es 
converteix en soci, és soci indefinit i 
participa en les decisions importants de 
la gestió de la cooperativa. Per tant, mai 
serà la voluntat individual d’una persona 
qui decideixi que el teu contracte s’acaba, 

sinó que passarà per assemblea i es dis-
cutirà; hi ha mil maneres que permeten 
consolidar situacions que no passin per 
l’exercici del poder d’una minoria.

El cooperativisme és possible en qualse-
vol àmbit econòmic?
És possible a tot arreu, i és més possi-
ble encara en les activitats innovadores. 
Moltes  activitats sobre energia o consum 
responsable, per exemple, s’emmarquen 
dins el cooperativisme i aquest està 
creixent. Però no només per ser coopera-
tiva, ser cooperativa és una manera, sinó 
per la cultura que suposa: participació 
directa, una persona un vot, fet col·lectiu, 
compromís, equip.

Si estem davant un model que pot re-
sisteix millor la crisi, que genera ocu-
pació estable i de qualitat, què és el que 
impedeix que s’expandeixi més? El seu 
principal enemic és la falta d’informació?
A vegades es diu que manar tothom és 
un desgavell, però que mani tothom és la 
causa del problema? De fet, quan arriba 
el moment de crear una cooperativa, les 

persones no hi arribem impol·lutes, sinó 
amb una càrrega cultural important, i 
aquesta càrrega ens ha educat per obeir, 
però de cop i volta resulta que has de de-
cidir, i no és fàcil. A més, quan un grup 
de gent acudeix a un despatx per muntar 
una cooperativa, el qui els escolta no sap 
què és. I això és molt greu. Des de la 
Federació hem fet moltes coses per asses-
sorar i facilitar la constitució de coopera-
tives. És la gran dificultat, que ningú sap 
què és una cooperativa. Jo a la universitat 
vaig estudiar el cooperativisme només en 
una classe, només una pinzellada. 

No serà per manca de bagatge, perquè a 
Catalunya la tradició hi és.
A Catalunya la tradició és molt gran. No-
més una dada: si mires totes les revistes 
especialitzades en cooperativisme, al con-
sell assessor hi ha universitats, catedràtics, 
gent especialitzada de tot arreu menys 
de Catalunya. No hi ha cap universitat 
catalana, cap catedràtic, vinculats a cap 
d’aquestes publicacions. No deu donar di-
ners. I ara que tenim una institució com el 
Consell Superior de Cooperatives, pionera 
a Catalunya, la Llei Òmnibus se la carrega. 
Estem lluitant perquè aquests trets d’iden-
titat cultural puguin continuar. 

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

Encara que la conjuntura de crisi 
econòmica i social ha agreujat 
la situació, som conscients que 
les problemàtiques que afecten 

la població jove són estructurals, és per 
això que la millora de les condicions 
laborals i de l’accés al treball ha de pas-
sar per un canvi en el model productiu 
i per una transformació de les formes 
de creixement i de consum. Des del 
CNJC creiem que és així com es podran 
reduir les diferències entre els col-
lectius que a dia d’avui ens trobem en 
risc d’exclusió social i que només així es 
podrà construir una societat més forta i 
cohesionada.

És davant d’aquesta situació que el 
CNJC diu “Que no ens ofeguin, lluitem 
pels nostres drets!”. Amb aquest lema, 
el Consell ha posat en marxa la campa-
nya de difusió i de sensibilització sobre 
la problemàtica laboral de les persones 
joves, que pretén alçar la veu per denun-
ciar la situació actual i fer sentir també 
les possibles solucions i respostes con-
sensuades que ofereix el jovent associat. 

La campanya, nascuda arran de la 
primera Àgora Jove sobre joventut i 
treball, celebrada el mes de gener, aple-
ga diverses accions que van des de la 
interlocució amb l’Administració fins a 
l’aprofundiment en temàtiques concre-
tes com el cooperativisme, passant per 

la sensibilització de la gent jove i de 
la resta de població. En aquest sentit, 
des del CNJC s’està elaborant un vídeo 
viral amb l’objectiu de sensibilitzar el 
conjunt de la població, i en especial 
els i les joves, sobre la necessitat de 
lluitar i defensar els seus drets vincu-
lats a l’emancipació, a la millora de les 

Que no ens ofeguin, 
lluitem pels nostres drets!
Ω La precarietat laboral de les persones joves segueix en augment. Mostra 
d’això són les taxes d’atur, de temporalitat i d’inestabilitat laboral que 
continuen pujant fins a nivells desconeguts. 

condicions laborals, a l’accés a un treball 
digne i, d’una forma més àmplia, a la 
realització dels propis projectes vitals. 
El vídeo, que es difondrà a través de les 
xarxes socials, anima al col·lectiu jove a 
no resignar-se i a lluitar pels seus propis 
drets, tant al carrer, a la seva entitat com 
al mateix lloc de treball.   

“Des del CNJC s’està 
elaborant un vídeo viral 
amb l’objectiu de sensi-
bilitzar el conjunt de la 
població, i en especial els 
i les joves”

“Ens han educat 
per obeir, i quan 
toca decidir, no 
és fàcil”
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malgrat tot, 
hi ha trobada 
triangle jove
 
Corren temps complicats per l’associacio-
nisme juvenil, i, per tant, també per la Fun-
dació Triangle Jove.  La crisi i les retallades 
també han arribat als consells de joventut 
i al seu finançament, i això ha provocat que 
enguany no fos possible organitzar l’Aplec 
de Consells Locals de Joventut.
Tot i les dificultats, el Triangle Jove conti-
nua treballant per fer xarxa entre el jovent 
associat dels territoris de parla catalana. 
Hem pogut trobar finançament des de les 
Direccions General de Joventut de les Illes 
Balears i de la Generalitat de Catalunya 
per realitzar la Trobada del Triangle Jove 
d’aquest 2011 i ja estem immersos en 
la seva preparació. En la seva 13a edició 
tractarà de tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) i com aquestes afecten a 
la participació juvenil.  Les dates previstes 
són del 21 al 23 d’octubre, i el lloc, l’illa de 
Menorca. Seguirem informant.

      Fundació Triangle Jove

El curs, organitzat en 
quatre sessions, es va 
realitzar a Tarragona 
i Lleida amb l’ànim 

de facilitar la participació dels 
professionals del territori. L’any 
passat, el mateix curs es va 
impartir a Girona i Barcelona. 
De les quatre sessions proposa-
des, el Consell es va encarregar 
d’oferir-ne una sota el títol “As-
sociacionisme i Administració 
Pública”.

La sessió es dividia en dues 
parts. A la primera, explicàvem 
què és i què fa el CNJC, incidint 
en la nostra tasca d’interlocució 
entre el moviment associatiu 
juvenil català i les administra-
cions públiques, principalment 
la Generalitat de Catalunya. A 
la segona, vam exposar el Pla 
d’Acció Territorial del Consell i 
el nostre model de Consell Local 
de Joventut (CLJ) com a fórmula 
per  vertebrar les entitats ju-
venils del territori. En aquesta 
part vam comptar amb la col-
laboració de Mario Burzuri, del 
grup impulsor del CLJ Tarrago-
na i d’Andratx Badia, portaveu 
del CLJ Lleida, que ens van 
explicar les seves experiències i 
la relació que tenen o pretenen 
establir amb els seus respectius 
ajuntaments.

Valorem molt positivament 
aquesta experiència per molts 
motius. Primer, per mantenir la nostra col·laboració amb l’ACPPJ; segon, per 
l’oportunitat de poder explicar què és el CNJC al territori (i de retruc contribu-
ir a ser més coneguts) i tercer, per poder seguir explicant el nostre model de 
Consell Local a tots els espais que puguem, amb l’objectiu que cada cop més 
municipis decideixin fer un nou pas endavant en l’organització del teixit associ-
atiu juvenil del nostre país.

       Carles Benguerel
     Secretari del CNJC
     carles.benguerel@cnjc.cat

Cursos de polítiques  
de joventut
Ω Els passats 7 i 11 d’abril el CNJC va participar al curs “Les 
polítiques de joventut avui”, organitzat per l’Associació 
Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut.

thiébAut Weber
Secretari confederal de joves de la Confederació Francesa 
Democràtica del Treball (CFDT). Amb 700.000 membres, aquest 
sindicat és un dels dos més importants a França. 
 

Q
uins són els objectius de 
la vostra entitat? Com 
esteu organitzats?

Com la majoria dels 
sindicats en el món, la 
meta de la nostra entitat 

                     és defensar els interessos 
                     morals i materials dels 

treballadors. Però més enllà d’aquesta 
definició formal, CFDT no està només 
lluitant contra la precarietat, sinó també 
per a que el nostre mercat de treball i sis-
tema de protecció social protegeixi més 
els treballadors, especialment els joves.

Quina és la realitat social i laboral dels i 
les joves al teu país?
La taxa d’atur juvenil a França supera el 
23%. És molt elevada, tot i que sabem 
que és només la meitat de la taxa d’atur 
dels joves espanyols. Aquest problema 
de la desocupació juvenil ja ve de lluny 
al nostre país, no ha aparegut durant la 
crisi actual, vaja. I el més inquietant és 
que més d’un milió de joves són aturats 
de llarga durada.

En general, la gent jove s’afilia a sindi-
cats, al teu país? Si és que sí, en quin 
tipus?
A França, només el 7% dels treballadors 
són membres dels sindicats. Del nostre 
en formen part 21.000 joves menors 
de 30 anys. És més que qualsevol de les 

organitzacions juvenils franceses impor-
tants, però el problema és que aquests 
joves no estan rebent responsabilitats 
suficients dins dels nostres sindicats. És 
per això que estem actuant per canviar 
aquesta situació. A més, ser membre 
d’un sindicat sembla que és difícil per 
als joves, a causa de la precarietat i la 
mobilitat obligada del mercat laboral. 
Molts joves pensen que estar afiliat pot 
ser un obstacle per a la seva carrera.

Quin tipus d’accions fa el teu sindicat 
per  defensar els i les joves i per revertir 
la situació de vulnerabilitat que suposa 
l’atur, l’accés a l’habitatge digne, etc?

Després de la mobilització de les pen-
sions a França, la CFDT va demanar -i 
ha obtingut- una negociació col·lectiva 
sobre l’ocupació juvenil. En aquestes ne-
gociacions es van aconseguir tres coses: 
mesures de suport a 100.000 joves que 
busquen feina, compromís de construir 
més de 50.000 nous habitatges per a 
joves d’ara fins el 2014 i pressió als 
empresaris per obtenir nous drets i ga-
ranties per a les persones en pràctiques. 
Aquesta negociació està encara en curs. 

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

“A França, la 
desocupació ve 
de lluny, no és 
de la crisi d’ara” 

“Els joves s’afilien 
poc als sindicats i no 
hi reben responsabi-
litats suficients”
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Les retallades pressupostàries que ha patit el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya en els darrers mesos i la consegüent reestruc-
turació de personal i prioritats han dut l’entitat a no disposar de la 
figura de tècnic territorial i haver de tancar les delegacions que tenia 

a Girona, Lleida i Tarragona. No obstant això, la tasca territorial es manté –en 
la mesura del possible-, així com l’objectiu de reobrir, tant aviat com es pugui, 
les seus de les demarcacions.

El CNJC  
tanca les seus 
territorials

Feia més d’un 
any que teníem 
vida, havíem 
fet activitats i 

havíem estat presents a 
diferents esdeveniments 
del poble, però encara 
sense una imatge que 
ens representés. Per 
això vam decidir obrir 
un concurs per trobar la 
imatge que representés 
el Consell Local de la 
Joventut de Blanes, el premi del qual constava de dues cà-
meres lomogràfiques i dues entrades per a qualsevol obra 
del Teatre de Blanes. 

Per donar a conèixer el mateix Consell i el concurs en 
si, vam visitar diferents instituts i col·legis de la vila, on 
vam explicar què i qui som, què estem fent i una mica les 
bases per poder participar al concurs de logotips. Va ser 
una experiència molt bona, perquè vam poder estar en 
contacte amb els joves a dins de les classes i vam poder 
saber la seva opinió sobre el que pensen del nostre poble i 
què creuen que necessita. 

Vam rebre una vintena de logotips, tots ells molt bons, 
i el guanyador es va fer públic el 27 de maig, coincidint 
amb la segona inauguració de l’Espai Creatiu Morralla, 
on es van exposar també tots els logotips participants. Un 
concert dels grups locals Abeja Reina i Roce de Acentos va 
cloure la jornada.

Des del CLJB valorem molt positivament l’activitat, ja 
que s’ha presentat al concurs gent de diferents edats i de 
coneixements diversos de disseny gràfic. Valorem, especi-
alment, l’esforç per plasmar el que és el Consell per part 
d’aquella gent que ha participat sense tenir coneixement 
de disseny i per aquest motiu n’estem molt satisfets, ja que 
l’objectiu principal era fomentar la participació juvenil en 
una activitat que apropava el Consell al jovent.

       CLJ de Blanes

Després d’un primer any centrat en la constitució legal de 
l’entitat i en la implantació social a la ciutat, l’ambient de 
l’assemblea demostrava el suport de tothom al projecte. Això 
va quedar palès, per exemple, en l’intens debat que es va 

generar a l’hora d’aprovar les línies estratègiques d’actuació del pròxim 
any, que va permetre consensuar un document molt més ric i ambici-
ós que el que s’havia presentat inicialment. Com estava previst, també 
es va renovar la junta, formada ara per Roser Vime i Andratx Badia 
-qui repeteix- en els càrrecs de portaveus, Jordi Sabata, nou Secretari 
d’Organització, i Òscar Costa, nou Secretari de Finances.      

Finalment, es va admetre per unanimitat la incorporació de 
quatre noves entitats: les Joventuts Socialistes de Catalunya, l’Es-
bart Arrels, l’Associació LIKA  i Avalot-UGT. Així, el CLJL encara 
el segon any de vida amb un total de 19 entitats, amb la qual cosa 
veu reforçats els seus objectius de representació i interlocució del 
moviment associatiu juvenil de la ciutat. 

       CLJ de Lleida

Concurs pel logo  
del CLJ de Blanes

El CLJ de Lleida  
celebra l’Assemblea 
General Ordinària
Ω És la segona i va tindre lloc el 19 de març a 
la seu de l’entitat, l’Alberg Sant Anastasi de 
Lleida, durant la qual les associacions mem-
bres van debatre les línies estratègiques del 
pròxim any.  

Ω Des del Grup de Treball del CNJC pel Sàhara Occidental 
creiem que l’educació és un factor essencial en el procés 
de sensibilització i conscienciació de la societat. Per això 
és important que no s’esborri de l’espai educatiu un con-
flicte tan oblidat com aquest.

Ω Alarma! Dràstiques retalla-
des al món de la cooperació, 
l’educació per al desenvolu-
pament, el foment de la pau 
i la defensa dels drets hu-
mans. 

Que s’estiguin produint un 
seguit de retallades en els 
pressupostos de la Generalitat 
és realment preocupant. Que              

                s’hagi produït una retallada 
del 55% en cooperació, és sincerament 
lamentable i alarmant. Si l’any 2000 la 
societat civil va sortir al carrer era per 
reclamar que s’augmentés el pressu-
post destinat a cooperació, pau i drets 
humans fins a fer-lo arribar a l’ínfim 
0,7%. Ni això ha sigut possible, tot i que 
des de les organitzacions s’ha mantingut 
l’horitzó del 0,7% com una fita a assolir 
en un futur no tan llunyà.

D’un dia per l’altre, però, les dràsti-
ques retallades del 55% han estroncat la 
feina de formigueta que moltes orga-
nitzacions fa tants anys que desenvolu-
pen, provocant grans disminucions de 
personal i projectes. I d’això, al final, 
se’n veurà afectat tothom: les primeres, 
les mateixes organitzacions impulsores 
de projectes i els beneficiaris d’aquests; 
les segones, nosaltres mateixes: totes les 
persones que conformem la nostra socie-
tat. Si el que estem construint des de les 
organitzacions del món de la cooperació 
i el desenvolupament és un camí per a 
un altre món possible, ens acaben de po-
sar al bell mig del pas una pedra gegant. 
Però no serà tan fàcil impedir la nostra 
feina: pic i pala, i endavant!

      Clara Giberga 
Secretària de cooperació del CNJC 
clara.giberga@cnjc.cat  

Solidaritat, 
tot i les 
retallades

En el moment de dissenyar el projec-
te de sensibilització que es duria 
a terme després de la Trobada 
Jove al Sàhara Occidental del 

maig del 2010, es van voler abastar 
diversos perfils. A banda de 
generar un impacte en la societat 
civil a través d’accions a peu de 
carrer, es va creure adient apro-
fitar la motivació de les persones 
d’associacions de lleure educatiu 
que van participar a la Trobada per 
crear algun projecte destinat als 
col·lectius de joves i infants amb qui 
treballen. Així, dins el Grup de Treball 
pel Sàhara Occidental es va crear una 
comissió per realitzar una maleta pedagògica 
que serviria, principalment, per sensibilitzar nens 
i nenes d’esplais i caus, però també amb la intenció de fer-ho arribar als centres 
educatius.

El procés va començar amb una pluja d’idees des de la comissió, formada per Mi-
reia Sanesteban, Helena Rodríguez, Júlia Fontdecaba, Anna Porcuna (ESPLAC), Anna 
Rovira (JEV), Sònia Villoro i Clara Giberga (SCI). També es va creure oportú contactar 
amb Silvana Ospina i Sophie Pons, de l’associació Incita, ja que com a membres de 
l’entitat guanyadora del Premi de l’1% del pressupost del CNJC destinat a cooperació, 
totes dues havien participat a la Trobada Jove al Sàhara Occidental.

L’assessorament extern va servir per materialitzar les idees que ens venien a la 
ment i, finalment, es va decidir que una bona eina seria un conte escrit en primera 
persona amb personatges d’edat similar a la dels participants per a potenciar l’empatia 
amb la realitat sahrauí des del punt de vista més personal i vivencial. Es va redactar 
un conte i es va complementar amb un seguit d’activitats creatives per fer-ho més 
participatiu per al grup que practiqués l’activitat. A més, el conte també compta amb un 
cronograma i un seguit d’annexos per si l’educador o educadora que ha de dinamitzar 
l’activitat no coneix prou la realitat sahrauí i necessita una guia o vol aprofundir en 
algun aspecte en concret.

El material, a banda de comptar amb algunes còpies impreses, restarà penjat a 
l’apartat de recursos de cooperació a la web del CNJC per tal que totes aquelles persones 
que vulguin accedir-hi ho puguin fer de manera fàcil i gratuïta:

http://www.cnjc.cat/recursos/categoria/cooperacio

    Clara Giberga 
Secretària de cooperació del CNJC 
clara.giberga@cnjc.cat 

 

No oblidem el conflicte
del Sàhara Occidental
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D el 3 al 8 de juny, l’alberg del Masnou va acollir el sisè curs de Drets Humans en l’àmbit eu-
romediterrani del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Durant anys, el curs s’havia 
dut a terme per a potenciar el coneixement en matèria de Drets Humans de les entitats del 
CNJC, així com de les altres entitats participants. Es tractava, més aviat, d’un curs formatiu. 

Aquest any, però, ens vam plantejar un nou repte: aprofitar el curs per, d’una banda, començar a establir 
les bases d’una nova xarxa euromediterrània per a la joventut i, de l’altra, estendre arreu del Mediterrani 
la bona pràctica de la Borsa de Formadors amb què compta tant el CNJC, com altres entitats que també 
van participar al curs.

Enguany, sota el títol de “Beyond borders”, és a dir, Més enllà de les fronteres, el curs tractava sobre el 
dret a la ciutadania i a la participació, enfocat bàsicament a la participació de ciutadans i ciutadanes 

joves a través de les associacions, ja siguin de base o de 
segon nivell. Per facilitar tot el procés vam comptar amb la 
Borsa de Formadors, formada per Marc Cases i Elena Díez 
d’ESPLAC – Esplais Catalans – i Riccardo Gulletta i Júlia 
Betrian de RAI – Recursos d’Animació Internacional –.

La diversitat dels participants, tant a nivell cultural com 
a nivell d’implicació en el món associatiu i en la seva pròpia 
entitat, va ser un factor interessant a l’hora de tirar endavant 
el curs. Allò que inicialment semblava que podria generar 
conflictes o entorpir la feina, va fluir tranquil·lament i 
enriquidora al llarg dels dies. Cap al final del curs, després 
d’haver treballat els continguts esmentats anteriorment, les 
entitats de Catalunya, Egipte, Israel, Itàlia, Palestina, Portu-
gal i Turquia vam tenir l’oportunitat de començar a definir el 
que enteníem per xarxa euromediterrània per a la joventut i 
què volíem que fos.

D’aquest curs han sortit moltes idees i molts deures, 
ara ens toca seguir treballant fort per consolidar allò que 
s’ha començat a definir en aquest espai de coneixença i 
d’intercanvi, així com per sumar-nos i seguir donant suport 
a iniciatives que puguin sorgir  en pro de la construcció 
d’aquesta nova xarxa euromediterrània per a la joventut.

    Clara Giberga 
Secretària de cooperació del CNJC 
clara.giberga@cnjc.cat  

Construïnt xarxa  
més enllà de les fronteres
Ω Establir les bases per a la creació d’una nova xarxa de plataformes 
d’entitats juvenils a la zona euromediterrània no és fàcil, però després 
del darrer curs sobre Drets Humans tot sembla més possible. 

“Es tractava d’establir les bases 
d’una nova xarxa euromediter-
rània per a la joventut”

El 23 de maig va celebrar-se a 
Granada la reunió de la xarxa es-
tatal de la Fundació Anna Lindh, 
de la qual el CNJC n’és membre. 

La fundació està integrada per diversos 
països de la zona euromediterrània amb 
l’objectiu de promoure les relacions 
entre aquests i el diàleg intercultural. A 
la vegada, a cada estat hi ha una xarxa 
d’entitats i organitzacions que treballen 
en el marc de la Fundació. El CNJC, que 
des de fa temps treballa en aquest àmbit, 
participa a la xarxa estatal. 

La reunió va servir per analitzar la 
feina de la Fundació en els darrers anys 
i per exposar els principals projectes 
que es desenvoluparan fins el 2015. En 
aquest sentit, el CNJC espera poder 
seguir desenvolupant i consolidar la 
cooperació a nivell euromediterrani per 
tal de fomentar l’associacionisme juvenil 
i la participació organitzada a la zona de 
la mà d’altres entitats i institucions. 

      Víctor Albert 
Vicepresident primer del CNJC 
victor.albert@cnjc.cat  

Xarxa 
estatal de 
la Fundació 
Anna Lindh Més de 150 joves delegats 

de tota Europa ens vam 
reunir del 6 al 8 de maig 
a Antwerpen (Anvers) 

en motiu de la celebració del Consell 
de Membres (COMEM) de l’European 
Youth Forum. Amb el 2011 com a any 
europeu del voluntariat, el tema sobre 
les condicions dels joves voluntaris va 
tenir un gran pes a la trobada. El CNJC 
va participar a les trobades d’avaluació dels programes Youth in Action, al taller de difu-
sió de la causa sahrauí i al thematic square sobre ocupació del grup Youth Employment 
Action, projecte del qual hem passat a formar part.

El COMEM té lloc dues vegades a l’any i les reunions són una oportunitat pels 
consells membres d’opinar i votar les noves resolucions i posicionaments que mar-
caran el discurs del Youth Forum als diferents horitzons. Durant aquesta trobada 
vam adoptar posicions comunes sobre emprenedoria jove, per un Youth Forum 
sostenible mediambientalment, la qualitat de l’educació no formal i el futur del 
Diàleg Estructurat de la UE. 

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

Les xarxes espanyola i marroquina de la Fundació Anna Lindh han posat les 
bases d’un programa de treball comú per promoure el diàleg intercultural. 
El debat sobre aquest programa de treball va tenir lloc al seminari “Construir 
ponts de diàleg sobre l’Estret”, celebrat a Tànger entre el 15 i el 17 d’abril, al qual 

van assistir uns 80 representants d’organitzacions de la societat civil d’ambdós estats, 
entre ells el CNJC.

Vam participar en els grups de ciutadania i espai públic, i com a entitat jove vam 
poder fer intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb diferents entitats espanyoles 
i marroquines. Des del CNJC continuarem treballant per fer d’aquests lligams una eina 
perdurable de treball. Prova d’aquesta voluntat és la reunió que vam mantenir amb una 
jove responsable del moviment del “20 de febrer” a Tànger, on els joves preparaven una 
manifestació per aquell mateix cap de setmana.

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

 

El CNJC, al Consell  
de Membres del Youth 
Forum

 Jornades d’apropament     
 entre riberes a Tànger



1514

CNJC CNJCREVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA  ESTIU 2011  DEBAT JUVENIL

clara Giberga

Càrrec: secretària.

Àrees de responsabilitat: ciutada-

nia, cooperació internacional, drets 

humans i foment de la pau, projecte 

euromediterrani.

Edat: 23 anys.

Entitat: Servei Civil  

Internacional (SCI).

Al Secretariat des de: novembre 

de 2010.

Pocs canvis en el 
Secretariat 2011-12

L’Assemblea General del CNJC demana 
a la Generalitat que es compleixin els 
pagaments a les entitats 

Després que l’any passat, a Lleida, es reno-
vés quasi tot l’òrgan directiu, enguany hi ha 
poques cares noves.

Tal com correspon cada any, l’Assemblea General Ordi-
nària (AGO) del CNJC que va tenir lloc a Barcelona el 
26 de febrer va servir per oficialitzar el relleu d’una part 
dels membres del Secretariat, ja sigui per acabament de 

mandat (que sol ser de dos anys), ja sigui per baixa voluntària.
Si a l’anterior AGO, celebrada a Lleida, un seguit de factors 

van fer que el relleu de persones en l’òrgan directiu del CNJC 
fos pràcticament general, amb renovació de 7 dels 9 membres 
(presidència inclosa), enguany els canvis han estat menors. 
Respecte un any enrere, les cares noves han estat tres: Mònica 
Vázquez, Clara Giberga i Arseni Armengou. La Mònica i la Cla-
ra, però, ja exercien de secretàries del CNJC anteriorment (juny 
i novembre, respectivament), al substituir les baixes de Sàndra 
Pongiluppi i Sònia Villoro.

L’actual context econòmic i les 
perspectives de futur immediat fan 
preveure un escenari de dificultats 
i retallades en el finançament pú-

blic de les entitats juvenils. Això, almenys, és 
el que tem el Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya (CNJC), que va aprovar una 
resolució a la seva 33a Assemblea General 
Ordinària, celebrada a Barcelona el 26 de 
febrer, en què demana a la Generalitat que 
compleixi els pagaments compromesos en 
terminis establerts i raonables per no fer 
perillar la liquiditat de les entitats i evitar la 
contractació de pòlisses de crèdit amb diner 
públic.

De fet, el CNJC ja ha patit durant el 
darrer any retallades de més del 30% dels 

ingressos previstos que han impedit l’exe-
cució del pressupost aprovat a l’Assemblea 
General del 2010, del qual se n’han retallat 
97.000€ i que han obligat a prendre mesu-
res extraordinàries de reducció de despesa, 
entre les quals una important reestructura-
ció laboral. Per al curs 2011-2012, el pressu-
post aprovat ja compta amb una reducció del 
26% respecte el de l’any passat.

Per tot plegat, el CNJC demana que 
es mantingui el suport econòmic a l’asso-
ciacionisme juvenil, que es justifiquin les 
possibles retallades de finançament de les 
partides ja assignades que sofreixin les 
entitats i que es mantin-
guin i generalitzin els 
convenis de finançament 

plurianuals que permetin la planificació 
econòmica de les entitats.

A l’assemblea hi van ser presents la 
presidenta del Consell de la Joventut de 
la Comunitat Valenciana, Papi Robles; la 
presidenta de la Fundació Triangle Jove, 
Àngela Garcia i el president del Consejo 
de la Juventud de España, Ricardo Ibarra. 
També hi va intervenir el director general de 
Joventut de la Generalitat, Toni Reig, que al 
seu dia va ser president del CNJC. El conse-
ller de Benestar Social i Família, Josep Lluís 
Cleries, i la regidora de Dones i Joventut de 
l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Blasco, van 
cloure la trobada.

RESOLUCIONS APROVADES *

PRESENTADES PEL SECRETARIAT:
· En defensa de les polítiques de joventut.
·  Joves i treball: què podem fer per no viure pitjor que els nostres pares?
·  L’economia del CNJC i de les entitats associades.
· Per la democratització de la Mediterrània.
·  Declaració XII Trobada Triangle Jove: fem joves els Drets Humans.
·  Document d’incidència política per a les eleccions municipals.

PRESENTADES PER LES ENTITATS:
· En defensa del CNJC.
·  Pel compromís amb els i les joves, impulsem l’AMOJ.
· En defensa de la democràcia universitària.

* podeu consultar el contingut de cada resolució a:
   http://www.cnjc.cat/documentat/categoria/posicionaments-cnjc

mònica vázquez

Càrrec: secretària.
Àrees de responsabilitat: interna-
cional, projecte euromediterrani.
Edat: 22 anys.
Entitat:  Joventut Europea  
Federalista de Catalunya (JEFC).
Al Secretariat des de: març de 2010.

arseni armengou
Càrrec: secretari.Àrees de responsabilitat: treball, 

promoció i suport a la participació i 
l’associacionisme, salut.Edat: 27 anys.Entitat: Joventuts d’Esquerra  

Republicana de Catalunya (JERC).
Al Secretariat des de: febrer de 2011.

david Gutiérrez

Càrrec: secretari.
Àrees de responsabilitat: ciutadania, creixement de la representativitat del CNJC, participació juvenil a les eleccions.

Edat: 30 anys.
Entitat: Joventut Socialista de Cata-lunya (JSC).

Al Secretariat des de: març de 2010.

aina vidal

Càrrec: secretària.
Àrees de responsabilitat: treball, 
habitatge, espai públic.
Edat:  26 anys.
Entitat: Acció Jove – Joves de CCOO.
Al Secretariat des de: març de 2010.

sergi contreras

Càrrec: vicepresident segon.

Àrees de responsabilitat: educació 

no formal, cultura, comunicació.

Edat:  28 anys.

Entitat: Esplais Catalans (Esplac)

Al Secretariat des de: març de 2010.

víctor albert

Càrrec: vicepresident primer.
Àrees de responsabilitat: educació 
formal, polítiques de joventut, borsa 
de formadors.
Edat: 21 anys.
Entitat: Associació de Joves Estu-
diants de Catalunya (AJEC).
Al Secretariat des de: març de 2010.

benjamí aguilar

Càrrec: President

Àrees de responsabilitat: polítiques 

de joventut, Triangle Jove, informe 

del moviment associatiu juvenil.

Edat: 34 anys.

Entitat: Minyons Escoltes i Guies de 

Catalunya (MEG).

Al Secretariat des de: març de 2010.

carles benguerel

Càrrec: secretari.

Àrees de responsabilitat: promoció i su-

port a la participació i l’associacionisme, 

cultura, espai públic, creixement de la 

representativitat del CNJC.

Edat: 30 anys.

Entitat: Consell Local de la Joventut de 

Sant Feliu de Guíxols.

Al Secretariat des de: març de 2010.

joaquim vivas *

Càrrec: secretari.
Àrees de responsabilitat: ciutadania, comunicació, gestió econòmica i laboral.

Edat: 27 anys.
Entitat: Jove Cambra Internacional (JCI).Al Secretariat des de: març de 2010.

* va dimitir el juny de 2011 per incompatibilitats laborals i personals.

En compliment de l’acord assolit a Lleida, a l’assemblea de 
Barcelona també es va fer relleu en la figura del president. 
Així, el fins aleshores vicepresident primer Benjamí Aguilar 
passava a president, mentre que Víctor Albert, president el 
darrer curs, passava a vicepresident primer. 



16 17

  DEBAT JUVENIL  ESTIU 2011  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYACNJC CNJC

Fent una mica de memòria i de 
comparativa de resultats electo-
rals, l’any 2007 Plataforma per 
Catalunya (PxC) va obtenir a les 

eleccions municipals 17 regidors. Podrí-
em dir que només van treure 17 regi-
dors, que el seu discurs polític en contra 
de tot allò i tot aquell que sigui diferent, 
de la diversitat cultural, dels moviments 
migratoris de les persones, etc, només 
va trobar el suport de 12.447 electors a 
tota Catalunya.

Ara bé, els resultats de les passades 
eleccions municipals del 22 de maig 
ens aboquen a una realitat que, tot i no 
ser visible, ha sorgit a la llum amb una 
certa força, que cal tenir en compte i, 
sobretot a partir d’ara, no menystenir. 
PxC ha obtingut 67 regidors i regidores, 
és a dir, 65.905 electors van dipositar la 
seva confiança al mateix discurs racista i 
xenòfob en contra de tot aquell que sigui 
diferent, al mateix discurs que vol dina-
mitar la cohesió social i la convivència.

El CNJC ha estat dient, comentant i 
avisant durant els últims mesos, junta-
ment amb d’altres entitats de Catalunya, 

social, de prohibir drets fonamentals, 
de negar el dret a l’empadronament, de 
generar desconfiança entre els ciutadans, 
de fomentar la por, de fomentar els falsos 
rumors segons els quals els immigrants 
s’ho emporten tot, de voler ciutadans de 
primera i ciutadans de segona, menyspre-
ar altres cultures, llengües i tradicions, etc.

Per tant, hem de seguir fent pedagogia 
política, hem de seguir fomentant les po-
lítiques de cohesió i de convivència, com 
dèiem a l’Àgora Jove, hem de construir 
ciutadania, que vol dir enfortir les nostres 
societats amb ciutadans i ciutadanes amb 
drets i deures reconeguts, que participin, 
que s’impliquin en el teixit associatiu, que 
tinguin igualtat d’oportunitats, invertint 
en uns serveis públics de qualitat i on 
tothom se senti una part important del 
desenvolupament de les nostres societats. 
Només així posarem fre a aquells que 
aconsegueixen el seu suport a base de 
dividir i debilitar la nostra societat.

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

El racisme i la xenofòbia  
augmenten la seva representació 
institucional a Catalunya

“Les nostres institucions 
no poden albergar el dis-
curs de la divisió social”

que en aquestes eleccions municipals 
alguns partits utilitzarien de forma 
barroera i irresponsable, com ho veni-
en fent amb anterioritat, el tema de la 
immigració. Partits com el PP a Badalona 
o PxC no només utilitzen el tema de la 
immigració, sinó que posen en perill la 
convivència i la cohesió social dels barris, 
pobles i ciutats on han obtingut represen-
tació consistorial, i això és inadmissible. 

El passat 18 de juny, el Comitè Exe-
cutiu del CNJC va aprovar una resolució 
sobre mantenir fora dels governs muni-
cipals les actituds racistes i xenòfobes. Al 
text, el CNJC es comprometia a denunciar 
les actituds i accions racistes i xenòfobes 
per part dels partits amb representació 
institucional. Les nostres institucions no 
poden albergar el discurs de la divisió 

UUna de les bases de l’elecció de la temàtica parteix 
dels canvis significatius del fenomen migratori en les 
darreres dècades i el pes de la població jove immigrada, 
o dels joves amb orígens migratoris, que s’ha anat in-

crementant durant els darrers anys. No hem d’oblidar tampoc que 
el col·lectiu de persones joves immigrades corre un major risc 
de vulneració dels seus drets, en tant que reuneix diversos eixos 
de desigualtat. En aquest sentit, considerem que aquesta realitat 
esdevé un repte per a la societat catalana, en la mesura que pot 
comportar una tendència a l’increment de les desigualtats socials 
o, per contra, pot servir com a estímul per a l’augment de la cohe-
sió social des del coneixement i reconeixement de la diversitat. 

Al llarg de la trobada van participar una trentena de perso-
nes, membres tant d’entitats del CNJC com d’entitats externes 
que es van apropar per l’interès de la temàtica. A partir de 
la metodologia participativa i vivencial facilitada pel grup de 
formadors i formadores del CNJC i de les intervencions de 
persones expertes en la matèria, es va debatre sobre els reptes i 
les oportunitats del teixit associatiu juvenil a l’hora d’integrar la 
participació de col·lectius diversos i de joves procedents de la 
immigració. En aquest sentit, des del Consell es pretén també 
emfasitzar la importància que sempre ha tingut el moviment 
associatiu juvenil català a l’hora de fomentar la participació 
democràtica i de treballar en favor de la cohesió social. 

Un altre dels eixos de treball es va centrar en la generació de 
discursos i propostes entorn a les diferents polítiques públiques 
per tal de contribuir a la construcció de drets i d’oportunitats 
dels i les joves d’orígens migratoris, i millorar així la seva situa-
ció i la de tota la ciutadania. Amb aquest objectiu es van elaborar 
propostes des de l’àmbit de la participació, l’educació, el treball i 
la immigració, les quals van cristal·litzar en una resolució, apro-
vada posteriorment per unanimitat al Comitè Executiu del 18 de 
juny. I és a partir de les propostes recollides que s’ha iniciat ja la 
interlocució política per tal de fer sentir l’anàlisi compartit de les 
persones joves que hi van participar, com un primer pas de la 
campanya de sensibilització i difusió posterior a l’Àgora Jove. 

   Redacció
 

La segona Àgora Jove ens  
fa repensar la ciutadania
Ω En el darrer curs, el CNJC ha desenvolupat la 
seva proposta de nou model de participació, 
reflexió i treball en xarxa de les entitats, con-
cretada en l’Àgora Jove. Amb aquest objectiu es 
va celebrar la segona edició d’aquesta trobada, 
els dies 28 i 29 de maig, al Masnou (Maresme). 

Sota el lema “Joves d’orígens diversos, constru-
ïm ciutadania”, es van posar sobre la taula les 
qüestions relatives als canvis que implica el 
fet migratori per a la joventut catalana per tal 
d’elaborar propostes cap a una ciutadania més 
cohesionada. 
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ls “Les persones 
joves immigrades 
corren un major 
risc de vulneració 
dels seus drets”



Sí que hi ha algunes entitats juvenils for-
mades per persones d’origen immigrat. 
En què fallen les entitats autòctones per 
no arribar als joves immigrats?
Les entitats autòctones són en general 
fràgils. Malgrat que l’associacionisme 
continua, alguns indicadors (com ara els 
relleus accelerats i poc planificats, o la 
manca d’experiència i formació dels seus 
quadres) ens assenyalen aquesta fragili-
tat. I l’acollida de persones, immigrades 
o no, suposa un esforç de temps, de 
preparació, formació i sobretot molta 
paciència. 

És per això que de vegades les peces 
no encaixen, perquè es vol acollir noves 
persones (si són d’origen estranger, 
algunes d’elles amb altres llengües, o 
religions) sense invertir-hi energia, i això 
és impossible, no es tracta d’un procés 

si comparteixen la mateixa classe social, 
el mateix cabal d’experiències.

Això no significa que l’origen no 
pugui condicionar algunes actituds, 
però el que sabem segur és que no les 
determina.

En últim lloc, hem de destacar les 
diferències individuals com importants. 
Dos joves poden pertànyer a una mateixa 
família i ser molt diferents entre ells a 
l’hora de pensar, sentir o actuar. Tot això 
es deu a una creixent globalització de visi-
ons del món, de costums, de comporta-
ments, que fa que tots els orígens acabin 
tenint un fesomia bastant semblant. 
Un pot passejar pel casc antic comercial 
de dues ciutats que es troben a 10.000 
quilometres de distància i creure que són 
al costat una de l’altra

En el fons, dedicar-se a l’associacionis-
me avui requereix un certa comoditat 
econòmica?
No. Rotundament. Precisament són els jo-
ves, immigrats o no, els que dediquen bona 
part del seu temps a activitats sense cap 
ànim de lucre, des del pur voluntariat. I no 
precisament perquè els seus salaris siguin 
elevats. Molts d’ells són a l’atur, o cobren 
sous inferiors als 1000 euros, i no pas per 
això deixen d’associar-se i participar. Són 
un exemple a seguir, no són tots però sí 
que són molts.

El fet associatiu passa per altres varia-
bles, individuals i socials. Cal d’una banda 
tenir un interès personal a participar, a 
descobrir el món, a implicar-se, cosa que 
té molt a veure amb l’educació i formació 

rebudes. D’altra banda, cal créixer en un 
context favorable a l’associacionisme. Una 
persona que ha crescut en un entorn social 
en el qual li han despertat l’interès per la re-
alitat social, pels problemes de la humani-
tat, i a més ha tingut ocasió d’acompanyar 
els adults (o fins i tot participar-hi directa-
ment) en entitats i associacions, és molt 
probable que acabi participant de jove.

Quines són les principals difi-
cultats que es troba un jove 
d’origen immigrat a l’hora de 
relacionar-se amb la societat  

   d’acollida?
Existeixen dues dificultats específi-

ques en tant que joves immigrats, i una 
compartida amb la resta de joves, amb 
independència del seu origen.

La primera dificultat és la llengua, per 
poder entendre i fer-se entendre. A més, 
en un país amb una llengua pròpia (el 
català), que ha estat minoritzada molts 
anys, i una llengua cooficial, el castellà, 
fa més complexa la situació d’acollida 
lingüística, en la qual el jove veu el català 
útil per a les relacions formals i el castellà 
per a les relacions socials.

La segona dificultat és el racisme 
social. Pel fet de ser estranger, i més si té 
una aparença ètnica distinta a la majori-
tària, el jove es trobarà en unes relacions 
en què se li recordarà sovint, de forma 
oberta o més implícita, que és estranger, 
que no és d’aquí. Hi ha unes barreres 
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Miquel Àngel Essomba, director del Centre UNESCO de Catalunya

“Les diferències inter-
personals no són atribuï-
bles a la nacionalitat, que 
és un concepte polític-
administratiu, i no cultu-
ral o identitari.”

“Són els joves, immi-
grats o no, els que dedi-
quen bona part del seu 
temps a activitats sense 
cap ànim de lucre, des 
del pur voluntariat”

“De vegades les peces no 
encaixen, perquè es vol 
acollir noves persones a 
les entitats sense inver-
tir-hi energia, i això és 
impossible”

invisibles que el jove haurà de creuar, i el 
pitjor és que el seu èxit no depèn només 
d’ell sinó també dels altres.

La tercera dificultat, comuna a tots 
els joves, té a veure amb les oportunitats 
per a l’emancipació: habitatge, forma-
ció, ocupació, oci de qualitat. Sovint la 
condició de jove immigrat correlaciona 
positivament amb la de pertinença a una 
classe social mitjana-baixa, per la qual 
cosa la manca de recursos fa que aquests 
joves vegin reduïdes les seves opcions de 
participar amb plenitud a la vida adulta.

Hi ha diferències d’actitud segons el país 
d’origen?
Les diferències interpersonals no són 
atribuïbles a la nacionalitat, perquè la na-
cionalitat és un concepte polític-adminis-
tratiu, i no cultural- identitari. Dos joves 
d’un mateix país poden ser molt diferents 
perquè pertanyen a gèneres diferents, 
a classes socials diferents, a religions 
diferents. A la vegada, dos joves de dos 
països diferents poden assemblar-se força 

automàtic sinó que, com tot procés 
humà, requereix dedicació.

Moltes vegades allò que falla és 
invisible. Podem preguntar-nos: “els 
hem convidat a venir, hem traduït alguns 
textos a la seva llengua primera, els hem 
donat responsabilitats perquè se sentin 
implicats, i així i tot no s’han quedat, 

per què?”. Doncs perquè, probablement 
no s’han sentit reconeguts, s’han seguit 
sentint com estrangers, en una associació 
en la qual tot allò que passa no té res a 
veure amb allò que realment es troba en 
les seves ments i, sobretot, els seus cors.

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

“el jove d’origen immigrat troba unes 
barreres invisibles que ha de creuar, i el pitjor 
és que el seu èxit no depèn només d’ell, sinó 
també dels altres”

CNJC CNJC
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Estem ja a la recta final per tenir 
el nou Pla Nacional de Joventut 
2010-2020 (PNJCat). El passat 
8 de juliol el Consell Rector del 

Pla va presentar en roda de premsa el nou 
Document de Consens, fruit de la revisió 
de l’anomenat Document de Bases, i va 
anunciar l’inici de la tramitació del PNJCat 
per convertir-se en norma legal d’obligat 
compliment.

A l’octubre del 2010 es presentava el 
Document de Bases en una trobada amb 
els diferents actors implicats en les políti-
ques de joventut. Era resultat de l’intens 
treball fet durant gairebé dos anys entre 
diferents agents socials i institucionals 
de Catalunya. El Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya (CNJC) i les seves 
entitats van treballar durant tot aquest 
temps per un document ambiciós i trans-
formador, que pogués incidir en la realitat 
juvenil i que pogués donar resposta als 
reptes principals de la joventut actual. I al 
finalitzar l’anterior legislatura es va tancar 

el Document de Bases amb el consens de 
tots els agents implicats en el procés. 

Amb la nova legislatura s’ha donat 
continuïtat al treball fet durant tot aquest 
temps entre els diferents agents, cosa que 
el CNJC considerava imprescindible i 

important de cara a la tramitació del decret 
del Pla i la seva futura aprovació parlamen-
tària. En aquesta darrera fase s’han fet al-
guns canvis en el document com a resultat 
d’aportacions tècniques, esmenes d’alguns 
grups parlamentaris i millores proposades 
en el marc del Consell Rector. Es va fer 
el retorn del document del futur Pla als 

Últimes passes per tenir el 
nou Pla Nacional de Joventut
Ω Valorem positivament tot el procés que s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest full de ruta 
imprescindible per millorar la realitat quotidiana de la gent jove. S’ha aconseguit un bon pla 
per a 10 anys vista.

“Veiem amb preocupa-
ció com la Llei Òmnibus 
canvia acords fonamen-
tals per a l’emancipació 
juvenil”

grups parlamentaris, i el Consell Rector es 
va reunir amb les joventuts polítiques amb 
representació parlamentària per acabar de 
consensuar el document. 

Avui, doncs, tenim un text fruit d’un 
important consens entre el moviment 
associatiu juvenil, el món local i els grups 
parlamentaris, i ja s’ha iniciat el tràmit per-
què el govern l’aprovi mitjançant un decret. 
Està previst que abans que finalitzi aquest 
any es pugui celebrar l’aprovació definitiva 
per part del Parlament de Catalunya. 

El nou pla s’estructura en set reptes 
estratègics per millorar la qualitat de vida 
de la gent jove i s’organitza segons 3 pro-
jectes (projecte govern, projecte territori i 
projecte jove), sempre tenint en compte la 
transversalitat i integralitat de les polítiques 
de joventut. Tanmateix, el Consell veu 
imprescindible articular i projectar un bon 
calendari de desplegament, així com definir 
bé el procés d’avaluació d’aquest pla. 

D’altra banda, el Consell ha observat 
amb preocupació com l’avantprojecte 
de l’anomenada Llei Òmnibus estableix 
importants canvis a lleis cabdals per a 
l’emancipació de les persones joves, com 
són la Llei de Polítiques de Joventut i 
la Llei pel Dret a l’Habitatge. Els canvis 
introduïts modifiquen aspectes substan-
cials que el CNJC, i la resta de la societat 
civil ha subscrit amb la signatura d’acords 
i normes com el PNJCat 2010-2020 o el 
Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-
2016. El CNJC ha presentat al·legacions a 
aquest avantprojecte de llei amb la idea de 
defensar unes polítiques de joventut que 
millorin la realitat social de la gent jove i 
que garanteixin igualtat d’oportunitats pel 
que fa a l’elecció dels processos d’emanci-
pació i els canals de participació social. 

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

El motiu de celebrar una AGE era, en aquest cas, per 
poder formalitzar les baixes d’entitats que tenien 
incompliments acumulats, com el pagament de quotes 
o l’absència a assemblees. Es tracta de l’Associació 

de Joves Escriptors en Llengua Catalana (AJELC), l’Associació 
d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial (AEJGE), l’Associació 
Internacional Joventut Idente, el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC), el Centre Cristià d’Universitaris (CCU) 
i l’Agrupació d’entitats Rialles de Catalunya. No obstant això, 
totes elles poden tornar a demanar l’ingrés al CNJC en qualse-
vol moment. 

Per la seva banda, el secretari del CNJC de ciutadania, 
comunicació i gestió econòmica i laboral, Joaquim Vivas (Jove 
Cambra Internacional) va presentar la seva dimissió del càrrec 
per motius personals i se li va agrair la feina feta durant tot 
aquest temps.

En quant al Comitè Executiu, es va exposar el Pla de Treball 
2011-2012, del qual destaquen les Àgores Joves, com a espais 
de creació de discurs i les seves campanyes posteriors; en 
relació a la interlocució estratègica es va fer un punt especial 
per al Pla Nacional de Joventut de Catalunya, del qual es valora 
positivament que hagi tingut continuïtat i que hi apareguin 
reptes transformadors en emancipació i participació. Seguida-
ment, es va fer un repàs dels projectes a llarg termini, com el 
Pla d’Actuació Territorial del CNJC, el projecte euromediterrani 
i els projectes realitzats de foment de la participació en les 
eleccions, entre d’altres.

Enguany també es van presentar, debatre i aprovar cinc 
resolucions. Algunes aprovades per unanimitat, com és el cas 
de la del suport del CNJC al moviment del 15M, contra les acti-
tuds racistes i xenòfobes i sobre joves d’orígens diversos, arran 
del discurs elaborat durant la 2a Àgora Jove celebrada el 28 i 
29 de maig al Masnou. Les dues restants es van aprovar per 
majoria qualificada, i van ser en contra de les retallades socials 
i sobre la Llei Òmnibus, per tal de poder fer al·legacions, ja 
que afecta a la Llei pel Dret a l’Habitatge i a la Llei de Polítiques 
de Joventut.

Finalment, es va comptar amb la presència de la Fundació 
del Triangle Jove, per tal d’informar-nos de la delicada situació 
econòmica en què es troba. Malgrat tot, i després de no haver 
pogut celebrar l’Aplec, sí que es podrà fer la Trobada a l’octubre 
a Menorca [v.pàg9].

L’Assemblea Extraordinària 
dóna de baixa sis entitats

Ω El 18 de juny el Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya va celebrar la seva XXIV 
Assemblea General Extraordinària (AGE), co-
incidint, com és habitual, amb el Comitè Exe-
cutiu d’estiu.

“Joaquim Vivas, secretari de 
ciutadania, comunicació i gestió 
econòmica i laboral del CNJC, va 

presentar la seva dimissió”
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S
i ens remetem a les 
dades extretes de 
l’Enquesta de Població 
Activa (EPA), veiem 
que un 50,03% dels 
joves entre 16 i 29 anys 
no cotitzen a la Segu-
retat Social, és a dir, 

més de la meitat de la població juvenil 
a Catalunya. Aquesta és una dada molt 
preocupant,  ja que som els joves els que 
garantim el sistema de pensions actual. 
I si aprofundim una mica més, trobem 
una altra dada escandalosa: tres de cada 
quatre joves desocupats no són benefici-
aris de cap prestació contributiva.

Des de l’Avalot, arran de la resolució 
que vàrem treure a l’última Assemblea 

Em sembla raonable, saludable i 
fins i tot necessari que hi hagi 
opinions crítiques amb les reta-
llades de drets socials, laborals o 

de prestacions i serveis públics. En molts 
casos es tracta de conquestes aconseguides 
amb esforç pels qui ens han precedit que 
no es poden deixar perdre, ni que sigui 
per respecte als qui han patit perquè les 
següents generacions, és a dir nosaltres, 
poguéssim viure millor. 

Al CNJC es va aprovar una resolució 
al passat Comitè Executiu on s’expressava 
la preocupació pel dany que les retallades 
poden ocasionar en àmbits com el sistema 
públic d’ensenyament o la sanitat en ter-
mes de cohesió social o d’igualtat d’opor-
tunitats, minvant les expectatives de futur 
de gran part de la població, especialment 
dels col·lectius més desafavorits, on s’hi 
compten avui dia moltes persones joves. 

En els darrers mesos, s’han 
produït al nostre país i a la 
resta de l’Estat un conjunt de 
mobilitzacions que mostren 

el descontentament de bona part de la 
ciutadania amb les dinàmiques econò-
miques, socials i polítiques actuals. Des 
del CNJC hem expressat el nostre suport 
a aquestes mobilitzacions, que són fruit 
de l’expressió del malestar d’una part 
important de la societat. De la mateixa 
manera, no volem deixar de reivindicar 
també els mecanismes democràtics i de 
participació que tenim al nostre abast i 
que, creiem, cal millorar per canalitzar 
correctament  les demandes i reivindica-
cions de la població. 

En aquest sentit, compartim la preo-
cupació per la situació que viu el nostre 
país. Les conseqüències de l’actual crisi 

De la mateixa manera, no ens podem 
permetre una política de prestacions i 
serveis públics basada en l’endeutament, 
que, si bé ofereix resultats a curt termi-
ni, deixa hipoteques per pagar als qui 
vinguin al darrere. Cal avançar cap un 
sistema de redistribució de la riquesa i de 
prestacions públiques que sigui sosteni-
ble en el temps amb els ingressos que la 
pròpia societat pot generar.

Més enllà d’alguns matisos, el color 
polític sembla ara poc rellevant. El marge 
de maniobra dels governs d’aquí, d’allà i 
d’arreu sembla molt reduït i les reta-
llades són avui el comú denominador 
d’una estratègia que, més que fer viable 
un sistema que no dóna gaire indicis de 
recuperació, pretén evitar un col·lapse 
imminent que va traient el nas per les 
cantonades de tota Europa. L’ombra de 
la crisi s’allarga uns anys, hi ha qui parla 

econòmica i social han recaigut, des del 
seu inici, sobre els sectors més desafa-
vorits de la societat i han generat unes 
dinàmiques que debiliten la cohesió 
social i el sistema democràtic. No deixen 
de ser significatives les dades que fan 
referència, per exemple, a l’atur juvenil 
o a les dificultats per emancipar-se, 
qüestions que impedeixen l’exercici ple 
de la condició de ciutadania. En resum, 
des del CNJC reiterem el suport al mo-
viment de protesta i expressem la nostra 
voluntat per seguir treballant, des de 
l’associacionisme juvenil, en la millora 
de les condicions dels i les joves i de la 
societat en general. 

      Victor Albert 
Vicepresident primer del CNJC 
victor.albert@cnjc.cat 

Perquè la formació dels 
i les joves també compti!

Suport als moviments de 
protesta per la situació del país

Ω En el marc del Acuerdo Social y Económico, concretament a 
l’Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público 
de Pensiones, s’obre per primer cop l’oportunitat del reconei-
xement de període de cotització per qüestions que afecten i 
dificulten les carreres llargues de cotització. En l’àmbit dels i 
les joves s’incorpora per primer cop el reconeixement dels pro-
grames formatius o d’investigació. 

“Proposem que es reco-
negui un any de cotitza-
ció als joves que hagin fet 
un grau mig d’FP, dos 
anys pel grau superior i 
tres pel grau universitari”

Nacional, volem posar de manifest la 
nostra voluntat d’anar més enllà en 
aquesta qüestió, amb la finalitat de 
poder donar resposta a la situació soci-
olaboral que pateix la gran majoria dels 
i les joves del nostre país. En aquest 
sentit, proposem el reconeixement 
d’un any de cotització per a tots aquells 
joves que hagin finalitzat un grau mig 
de Formació Professional, dos anys pel 
grau superior i tres pel grau universi-
tari. Aquesta proposta s’emmarca en 
experiències d’altres països europeus, 
com Alemanya i França, on hi ha un re-
coneixement de cotitzacions pel període 
d’estudi.

A més a més, aquesta proposta 
facilitaria també diversos aspectes pel 
que fa a les condicions socials i laborals 
dels joves. En primer lloc, la revalorit-
zació de la importància de la formació 
entre els i les joves, sobretot pel que fa 
a la Formació Professional. En segon 
lloc, actuaríem contra els alts índexs de 
fracàs i abandonament escolar i univer-
sitari, tot pal·liant la penalització que 
indirectament pateixen els i les joves 
que decideixen formar-se i retardar així 
l’edat d’incorporació al mercat de tre-
ball, per poder arribar a cobrar el 100% 
de la pensió per jubilació.

Per últim, evitaríem també que els 
alts índexs de precarietat laboral juvenil 
repercutissin a l’hora de poder arribar a 
beneficiar-se del 100% de la pensió per 
jubilació.  

A dia d’avui, ja ens hem reunit amb 
la majoria dels grups parlamentaris 
per tal que donin suport a la nostra 
proposta un cop aquesta arribi a Ma-
drid, on esperem que sigui aprovada i 
comencem a veure tots/es plegats/des 
la formació dels i les joves com una 
inversió per a un nou model productiu 
de qualitat, i no com una despesa que 
no ens porta enlloc.

       Permanent Nacional 
 AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya 

d’una dècada, hi ha qui parla d’una gene-
ració sencera. 

Podem mantenir la fe i confiar que 
travessarem el riu sucant només un peu 
a l’aigua, però si el corrent se’ns endú 
tinguem present que un pla B no es 
construeix d’un dia per un altre, encara 
que a la Plaça Catalunya algú s’ho pugui 
pensar. A banda d’estrènyer-nos el cin-
turó, potser seria assenyat i prudent no 
deixar tots els ous al mateix cistell i anar 
pensant seriosament en construir alterna-
tives, com a joves que tenim un futur per 
endavant, com a poble i com a societat. 
L’associacionisme juvenil ha estat, és i 
serà un bon lloc per a fer-ho.

      Benjamí Aguilar 
President del CNJC 
 benjami.aguilar@cnjc.cat 
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En termes de cooperació, actual-
ment s’està iniciant un projecte 
que inclou víctimes de mines, 
joves en risc d’exclusió social 

i esport. Aquesta iniciativa sorgeix de 
la voluntat de combinar dos esforços 
que s’estan duent a terme a la ciutat de 
Medellín (Colòmbia): la construcció a la 
comuna de Moràvia d’un camp poliespor-
tiu de pista sintètica per part del Municipi 
de Medellín, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Barcelona per una banda i, per 
una altra, la feina que Moviment per la 
Pau porta desenvolupant en els darrers 
set anys en aquell país anys amb supervi-
vents i víctimes de mines antipersonal i 
munició sense explotar. 

L’experiència d’aquests anys ens 
ha mostrat les mancances amb què es 
troben els supervivents a l’hora de fer la 
rehabilitació. Una de les més importants 
és el suport psicològic que ha de rebre 
tota persona que ha estat sotmesa a un 
trauma d’aquest tipus: amputacions 

L’actual situació no afecta a 
tothom per igual. Els joves 
catalans i espanyols hem vist 
com entre el 2007 i el 2010 la 

nostra taxa d’atur augmentava 25 punts. 
L’atur juvenil  (18-25 anys) a Espanya és 
del  43,6% i acumulem 909.000 joves 
en aquestes condicions.  La mitjana de la 
UE és del 20,7% i els països teòricament 
propers, com Itàlia (28,9%), Portu-
gal (22,3%), Polònia (24,9%) o França 
(24,9%) tenen taxes substancialment 
inferiors. En aquest sentit, les dades 
de l’EPA conegudes recentment són 
esgarrifoses: 9 de cada 10 persones que 
perden el seu lloc de feina tenen menys 
de 35 anys.

Segons l’OCDE, la crisi ha provocat 
que els joves tinguem la meitat de possi-
bilitats de trobar feina que la resta de la 
població i quan s’aconsegueix ho fem ma-
joritàriament en condicions de temporali-
tat i incertesa. Patim en primera persona 
la característica bàsica del mercat laboral 

espanyol, la seva dualitat. La contractació 
temporal o indefinida comporta molt més 
que una perspectiva diferent de durada de 
la relació laboral: provoca una cultura la-
boral, de contractació o d’acomiadament 
diferent. Però també una política em-
presarial de formació molt menor o una 
capacitat de negociació gairebé inexistent 
a causa de l’exigua sindicació.  

d’extremitats, afectacions greus de la 
vista o  la oïda, etc. La situació amb què 
es troben aquestes persones d’un dia 
per l’altre és normalment d’exclusió soci-
oeconòmica, de depressió, de dificultats 
físiques i necessitats mèdiques de tot 
tipus.

L’esport és una bona manera 
d’augmentar la seguretat en un mateix, 
l’autoestima, el plaer de viure i és molt 

Però la pregunta és: només són xifres 
o és alguna cosa més? L’actual estat de les 
coses comportarà enormes conseqüènci-
es econòmiques, socials, institucionals, 
electorals i polítiques si com a societat 
no som capaços de donar una resposta 
adequada. Aquest és, sens dubte, un dels 
principals problemes econòmics i socials 
del país i el qualificaria d’insuportable si 
aspirem a ser una societat avançada. 

Però parem un moment a esbrinar 
què pot comportar tot això si la situació 
s’allarga agònicament. Econòmicament, 
estem desaprofitant la “generació més 
ben preparada de la història d’Espanya”, 
empenyent bona part dels nostres cervells 
a que marxin fora del país, desaprofitant 
talent i enormes inversions públiques en 
formació.

Socialment, estem obligant una 
generació a la dependència. El 60% dels 
menors de 30 anys conviuen amb els seus 
pares i 1 de cada 10 joves emancipats s’ha 
vist obligat a tornar a l’habitatge famili-
ar. Podríem instal·lar una gran bossa de 

recomanable per a la millor rehabilita-
ció física i psicològica possible. A més, 
constitueix un element integrador de les 
persones amb discapacitats.

Però amb aquest projecte anem més 
enllà i volem que també constitueixi un 
element integrador per a un altre tipus 
de víctimes: joves en situació de risc de 
Medellín. En un país com Colòmbia, 
amb un conflicte armat viu i cruent, 
la guerra esdevé a vegades una sortida 
fàcil per a joves que no veuen una altra 
opció socioeconòmica prou bona per a 
ells/elles. Posar-los en contacte amb la 
realitat del que es poden trobar si opten 
per les armes, ensenyar-los a treballar 
en equip amb gent com ells/elles i amb 
gent diferent pot facilitar que la seva op-
ció de futur es decanti cap a una banda 
diferent de la de la guerra. L’element 
integrador serà, doncs, per a uns i altres, 
bàsic en aquesta experiència.

     Adriana Pérez  
Joves de Moviment per la Pau

ciutadans amb una vida per davant en la 
cultura de la inactivitat. 

És possible que aquesta generació faci 
confiança en les institucions i se senti 
partícip de la societat a la que pertany? 
En aquestes condicions, ho dubto molt. 
Estem construint terreny abonat contra 
la política i a favor del populisme. Serà 
difícil agregar voluntats a un projecte 
d’esperança a la generació més desespe-
rançada. Els nascuts més enllà del 1980 
seran més d’un 20% del cens electoral a 
les properes eleccions generals i el seu 
pes anirà augmentant elecció rere elecció. 

No som el futur, el futur ja és aquí, 
és a casa sense poder accedir a un lloc 
de treball, sense poder emancipar-se i 
construir una vida pròpia.  No podem 
girar l’esquena al nostre present perquè 
nosaltres mateixos destruiríem el nostre 
llegat.

     Javier López 
Primer Secretari de la Joventut 

   Socialista de Catalunya (JSC)

Cooperació a Medellín
La nova esclavitud: 
obligats a no treballar

Ω Moviment per la Pau és una ONG amb seu a Barcelona que 
treballa des de fa més de 15 anys en la lluita internacional con-
tra les mines antipersonal i altres armes que deixen residus 
explosius de guerra, essent una de les principals línies de tre-
ball la realització de projectes de cooperació internacional di-
rigits a víctimes d’aquestes armes.

També treballa fent sensibilització a les escoles i té una 
secció juvenil que realitza un programa de ràdio mensual, Bo-
nobolitza’t! a Boca Ràdio (90.1) on es parla de temes de cultu-
ra de pau i drets humans.

Ω Aquest país necessita urgentment un nou pacte social per reconstruir la solidaritat inter-
generacional basat en el mercat laboral. L’actual crisi econòmica iniciada al 2008 i les seves 
diferents fases (crisi financera, crisi del crèdit i de confiança i la darrera, crisi del deute sobirà 
que afecta especialment a Espanya) han tingut conseqüències dramàtiques sobre el mercat 
laboral, els comptes públics i ara, sobre les xarxes del benestar i de protecció social.

“L’experiència ens ha 
mostrat les mancances 
amb què es troben els 
supervivents de mines 
antipersonal a l’hora de 
la rehabilitació”

“Serà difícil agregar vo-
luntats a un projecte d’es-
perança a la generació 
més desesperançada”

Entitats Entitats  DEBAT JUVENIL  ESTIU 2011  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
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El valor de l’educació  
en el lleure avui

Ω Fa poc celebràvem el centenari de l’escol-
tisme i els 50 anys dels esplais a casa nostra. 
També fa 50 anys del primer curs de monitors 
de lleure i 40 de la revista Estris. Però, quin va-
lor té avui l’educació en el lleure?

No tan sols estem vivint una crisi econòmica, sinó també 
“una crisi que amb el temps pot arribar a ser molt 
més perjudicial per al futur de la democràcia: la crisi 
mundial en matèria d’educació”, afirma la filòsofa nord-

americana Martha Nussbaumm.
En els seus llibres, Nussbaumm manifesta que l’educació no 

es pot enfocar només al treball o a la productivitat, sinó que ha 
d’habilitar per a l’exercici de la ciutadania i per al sentit de la vida. 
També destaca capacitats necessàries per 
l’actualitat com ser crítics, ciutadans del món 
o imaginar amb compassió les dificultats del 
proïsme. En aquest context, l’educació en el 
lleure troba una vitalitat excepcional.

Respecte les competències professio-
nals i personals, s’ha fet una reforma del 
sistema educatiu que pretén no només 
generar coneixements, sinó capacitats 
pràctiques: saber fer. I nosaltres afegiríem 
el disposar d’una identitat sòlida. El món 
productiu valora especialment el treball en 
equip, la iniciativa, l’aprenentatge permanent, la flexibilitat... 
Competències que l’educació en el lleure potencia especial-
ment.

Estem en un context social i econòmic molt complicat, 
amb nivells intolerables d’exclusió social, fracàs escolar (30%) 
i pobresa infantil (25%). Hem de mobilitzar-nos per aquest 
gran repte social i afavorir la igualtat d’oportunitats dels nens 
i nenes, més enllà del marc escolar. A més, cal exercir la soli-

daritat. Segurament, el paper de l’Estat es resituarà i s’hauran 
de potenciar les persones i la societat civil. És per això que serà 
important continuar treballant per fer créixer les persones.

A Catalunya tenim un model d’educació en el lleure excep-
cional. A pocs llocs més existeix amb la riquesa, la pluralitat i la 
diversitat que tenim aquí. Els reptes i les contribucions socials 
són de primer ordre. Les realitats també han evolucionat i, 
certament, la intencionalitat educativa té múltiples dimensions 

(agrupaments, colònies, casals...). Però 
¿no ens cal a tots una mirada generosa 
per sumar en allò que ens uneix i és una 
necessitat per als infants i joves?

Sense excloure ningú, i amb el mateix 
respecte amb què diem “volem educar als 
infants” ¿no podem trobar línies de treball 
que enforteixin aquesta realitat? Segur que 
al voltant de l’enfortiment de les entitats 
en els mitjans podem trobar punts d’acord. 
Els esforços que dediquem a definir bons i 
dolents ¿no es podrien dedicar a construir 

respectant la diversitat d’opcions i de models d’intervenció?
Des de la visió que dóna la direcció d’un centre de formació 

que arriba a moltes i diverses persones, crec que la societat no 
ens vol dividits, sinó amb propostes conjuntes i generoses al 
servei del país i dels ciutadans més joves.

     Rafael Ruiz  
Fundació Pere Tarrés - CCCCCE  

“A pocs llocs existeix la 
riquesa, la pluralitat i la 
diversitat que tenim a 
Catalunya en educació 

en el lleure”

E
El moviment del 15 de maig 
(15M) va trencar els esquemes 
polítics en plena campanya 
electoral municipal. Manifesta-
cions, cassolades, acampades, 

tot plegat per fer sentir un malestar gene-
ral i per proposar canvis socials, polítics i 
econòmics, alguns més realistes, d’altres 
més quimèrics. Tot plegat, un moviment 
que en la seva essència cal respectar i 
estudiar.

Però la situació va donar un gir 
només un mes després del 15M. Els fets 
del 15 de juny (15J) que es van produir 
a les portes del Parlament de Catalu-
nya passaran a la història con un dels 
incidents més greus ocorreguts en la 
democràcia moderna catalana, amb la 
imatge irracional d’un moviment que ha-
via anat perdent volada als ulls de l’opinió 
pública. Les agressions verbals i físiques i 
persecucions als diputats van marcar una 
jornada que havia de ser controvertida, 

En defensa de la 
democràcia (la de veritat)
Ω Aquests darrers dies hem viscut una situació paradoxal, 
amb moviments pacífics de protesta reclamant una millor 
democràcia i accions intolerables que atempten contra la 
pròpia sobirania popular.

no pels esdeveniments a l’exterior del 
Parlament, sinó pel debat que s’havia de 
produir a l’interior.

És més, una manifestació que porta 
per títol ‘Aturar el Parlament’ ja demostra 
una manca de respecte vers la democrà-
cia, a part d’esdevenir, també, un delicte 
tipificat en aquest estat de dret. La volun-
tat d’impedir l’activitat de la cambra que 
representa la sobirania popular no pot 
encaixar de cap de les maneres amb els 
esquemes de revolució pacífica en favor 
de la democràcia.

I és que al marge del moviment ‘in-
dignat’, cal tenir en compte que set dies 
després del 15M la ciutadania també va 
parlar, aquest cop a través de les urnes, 
reforçant la línia de les eleccions del 28 de 
novembre i cal, també, respectar aquells 
resultats. 

Ara per ara, la política passa per la 
representació de la ciutadania i la presa 
de decisions a partir d’unes persones 
escollides per sufragi universal, i aquest 
sistema que tant ha costat aconseguir no 
es pot desmerèixer, per moltes fissures i 
imperfeccions que presenti. 

És evident que després de 30 anys 
de democràcia hi ha aspectes a canviar 
i a millorar en el sistema polític actual, 
i la situació de crisi econòmica, laboral, 
social i de valors ho posa de manifest. En 
aquest sentit, Al Smith va dir que “tots 
els mals de la democràcia poden curar-se 
amb més democràcia”. Però si algú havia 
pensat que algun altre sistema pot ser 
millor, Wiston Churchill sostenia llavors 
que “la democràcia és el pitjor de tots els 
sistemes polítics, amb l’excepció de tota la 
resta”. Avui podem afirmar que la història 
ens ho ha demostrat.

     Oriol Gil   
Secretari d’Organització  
d’Unió de Joves 
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dels últims 10 anys. Això suposarà una 
pujada d’entre 60 i 100€ per matrícula, 
és a dir, 1€ més per crèdit. És impossible 
fer-ho més, perquè és el màxim permès. 
Aquest increment es fa d’una manera 
lineal, sense tindre en compte la renda 
dels estudiants i apropant encara més la 
universitat pública a un model d’univer-
sitat elitista.

D’aquests ingressos, la Generalitat 
en dedicarà una quarta part a beques. A 
aquests nous recursos s’hi hauran d’afegir 
els que surtin dels alumnes que es matri-
culin més de dues vegades a la mateixa 
assignatura. Per ells, la matrícula per assig-

natura es dispararà un 60%. El Departa-
ment d’Universitats comenta que és una 
mesura per a incentivar l’esforç i reduir el 
número de repetidors, cosa que demostra 
el seu curt espai de visió, ja que en cap cas 
han pensat en la diversitat d’estudis que 
les universitats públiques ofereixen i la 
gran diferència que hi ha entre ells. A més, 
en cap cas es pensa en millorar la qualitat 
docent o aplicar correctament el sistema 
d’avaluació continuada com a mètode per 
reduir el nombre de repetidors.

    Oriol Martín  
Secretari Nacional d’Universitats d’AJEC

Entitats Entitats

Mentre veiem suprimit l’im-
post de successions que no-
més afectava les rendes més 
altes i es planteja la reducció 

de l’IRPF als trams més alts, així com 
 les temptatives d’eliminar l’impost de 
donacions, el govern de la Generalitat 
comença a aplicar un pla de retallades 
que posa en perill la prestació de serveis 
bàsics com l’educació. 

Per això hem de denunciar que les 
desmesurades retallades que el Departa-
ment d’Ensenyament (o d’Economia) vol 
aplicar constitueixen una agressió sense 
precedents al cor del sistema educatiu 
públic de Catalunya, tant pel que fa a les 
condicions laborals del professorat com 
a la qualitat i accessibilitat del servei. Es 
retallen les plantilles i augmenten les 

ràtios, ja que ni tan sols es cobriran les 
jubilacions previstes, molts professors as-
sociats seran acomiadats i la transferència 
per a despesa corrent (llum, aigua, gas, 
infraestructures, etc) als centres públics 
educatius baixa al voltant del 30%. 

A aquest desgavell s’hi ha d’afegir la 
pujada de les taxes universitàries, que 
farà que els alumnes paguin l’any que ve 
un 7’6% més, l’increment més important 

Retallades en educació i 
pujada de taxes universitàries
Ω En els darrers mesos estem assistint a un desmantellament com mai ha 
viscut la breu història democràtica del nostre país contra els serveis públics 
i l’estat del benestar. El govern de la dreta catalana, fora ja d’ambigües cam-
panyes blanques i “il·lusionadors” eslògans electorals, se centra descarada-
ment a ampliar el ventall dels privilegis dels més rics a costa de vulnerar els 
drets fonamentals de la classe mitjana i baixa. 

“Cal millorar la qualitat 
docent o el sistema d’ava-
luació, en lloc d’apujar 
taxes”

Podríem escriure diverses enciclopèdies amb els milers 
de comentaris que s’han fet darrerament sobre el 
moviment del 15M. D’entre tots, però, hi ha hagut una 
afirmació que s’ha repetit sense parar a les places del 

país: “ja era hora que els joves sortissin al carrer!” exclamaven 
insistentment les veus de totes aquelles persones que s’acostaven 
a veure què era tot aquell moviment. Certament, el moviment 
del 15M no ha estat ni és exclusiu dels i les joves. Malgrat tot, en 
l’imaginari col·lectiu sovint s’associa el desig de canvi amb la jo-
ventut. No van ser els estudiants parisencs els qui van començar 
els esdeveniments 
del maig del 68? 
I les manifestaci-
ons de la plaça de 
Tian’anmen l’any 
1989, no van ser 
també encapçalades 
per la joventut xi-
nesa? I les darreres 
protestes i revolu-
cions al món àrab? 
Queda clar: els i les joves han estat històricament els qui han 
recollit i conduït els anhels de transformació de les societats.

Estem vivint un moment històric especial. La crisi ha posat 
de manifest que el sistema polític, econòmic i social en què hem 
estat vivint és injust i s’ha construït d’esquena a les persones, 
afavorint els interessos d’uns pocs i precaritzant les vides del 
gruix de la població. El sistema democràtic actual ha resultat 
ser poc transparent, poc participatiu i allunyat de les dificultats 
diàries de les persones. I és aquí on els i les joves hem de tenir 
un paper principal en la demanda de canvis en profunditat per tal 
de construir una societat més justa i més humana. Hem de ser 
capaços de configurar espais de participació, debat i diàleg que 
serveixin per repensar els models. És el moment de ser creatius 
per imaginar escenaris futurs millors.

És que no som la generació més ben formada de la història? 
Doncs no podem defugir el paper que ens ha tocat jugar. Cal que 
siguem valents i entomem aquesta responsabilitat sense por. 
Impliquem-nos en projectes que ajudin a construir la societat que 
volem des del pensament crític. Hi ha projectes de tots els gustos 
i colors: culturals, educatius, sindicals, cooperatius... Alguns fa 
molts anys que es van posar a caminar; d’altres tot just s’acaben 
de crear. Tots ells, igual d’importants. Tots ells, escoles de ciutada-
nia. Tots ells, fonament d’una societat civil lliure i compromesa. 
Tots ells, més necessaris que mai. No deixem en mans d’uns pocs 
les decisions que afecten el món on hem de viure. Ens hi posem?

    Arnau Casanovas  
Secretari General de MEG 

“No deixem en mans 
d’uns pocs les decisi-
ons que afecten el món 
on hem de viure”
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Entitats Porta Oberta

No és la primera vegada que 
s’elabora un material educatiu 
que tracta el tema de la partici-
pació des de la Fundació. Tan-

mateix, s’ha cregut necessari reprendre’l 
novament, ja que quan els nostres infants 
i joves es comprometen en projectes que 
van més enllà de la seva satisfacció indivi-
dual, aprenen a ser ciutadans i ciutadanes, 
a viure en comunitat d’una manera viva i 
intensa. I també aprenen a madurar com 
a persones, a assumir responsabilitats, a 
afrontar dificultats i a resoldre-les a partir 
del diàleg. 

La proposta Àgora és un recurs educa-
tiu per a l’educació en el lleure i, també, 
pel món educatiu en general. S’ha elabo-

rat a través d’un procés participatiu obert 
a tots els esplais de la Federació Catalana 
de l’Esplai, a les comissions socioeduca-
tives que la formen i a les entitats de la 
Fundació, creant una comissió que ha 
estat integrada per prop de 15 persones. 

Paral·lelament, aquesta comissió ha 
comptat amb el suport i l’assessorament 
de diverses persones expertes en l’àmbit 
de la participació, com Josep Maria Puig 
i Rovira, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona, i Anna Maria Novella Cámara, 
especialista en participació i professora a 
la mateixa universitat.

Àgora està plena de sorpreses i acti-
vitats per a totes les edats que motivaran 
a infants, joves, famílies i monitores i 
monitors a aprendre a participar. Aquests 
petits tresors han estat elaborats per la 
comissió de la proposta educativa amb 
molta il·lusió. El conte de Terrastranya 
endinsarà els petits a un món de sorpre-
ses i personatges curiosos que els ense-
nyaran la importància de participar tots i 
totes plegades en totes les activitats. 

Entorn de les activitats de mitjans es 
crearà un bloc compartit a través del qual 
es podran seguir totes les seves aventures, 
activitats i accions de participació que cre-
ïn. També serà una plataforma virtual de 
participació i crítica social de les proble-
màtiques més properes als infants. 

I els joves aprendran a comprometre’s 
socialment i a participar a través de diver-
sos projectes de custòdia del territori. 

Proposem que aquest projecte serveixi 
per tal que els grups de joves puguin 
aprendre i participar en la conservació i el 
bon ús dels valors i els recursos naturals, 
culturals i paisatgístics i puguin viure 
l’experiència del voluntariat a partir del 
compromís amb la conservació del nostre 
patrimoni natural. També s’hi recullen 
activitats per famílies i monitores i moni-
tors per a que puguem aprendre juntes a 
participar. 

A partir del mes de setembre la po-
dreu trobar a www.esplai.org. 

      Laura Terradas  
Federació Catalana  
de l’Esplai - Àrea Esplais 

L’
experiència 
adquirida 
en aquests 
anys com a 
entitat pio-
nera a nivell 

europeu en la introducció 
de la mediació intercultural 
en l’àmbit penitenciari, a 
través del programa de Medi-
ació Intercultural a Centres 
Penitenciaris de Catalunya, 
ha reforçat la nostra convic-
ció en el desenvolupament 
de projectes de prevenció, 
inclusió i promoció amb 
joves de diversos barris i 
poblacions de Catalunya, 
mitjançant el Programa per a 
la  Inclusió Social i Participa-
ció de Joves.

La concentració de pobla-
ció estrangera en barris ra-
dials de diverses poblacions 
dificulta el procés d’inclusió 
social, laboral i cultural dels 
estrangers en conjunt, però 
especialment dels i les joves. 
A Catalunya, un de cada cua-
tre joves d’entre 15 i 29 anys 
és estranger. En un context 
de crisi econòmica com l’ac-
tual, aquesta població esdevé 
encara més vulnerable socialment.  Per aquest motiu, resulta 
indispensable trencar amb la tendència a l’autoagrupament 
identitari, potenciant la convivència intercultural i la participa-
ció social. 

Ser jove, estranger o formar part d’una determinada ètnia, 
cultura o tradició no és una tipologia delictiva, però podem 
convenir que en la gènesi de moltes de les activitats delictives 
que es donen en aquest tipus de població s’hi donen de forma 
constant tres fenòmens i les afectacions legals, socials, psi-
cològiques i de tot ordre que aquestes comporten: situacions 
d’estrangeria, processos de migració i el xoc cultural i social.

Desenvolupem projectes 
i activitats per a joves, amb 
l’objectiu de consolidar la 
inclusió i la participació, 
mitjançant les eines que per-
meten la mediació intercul-
tural i social, la dinamització 
socioesportiva i el coneixe-
ment de l’entorn geogràfic i 
cultural de Catalunya. Parlem 
de mediació intercultural 
com a àmbit específic en 
què desenvolupar una sèrie 
d’estratègies per canalitzar o 
ajustar les diverses formes de 
conviure.

La pràctica esportiva  i 
l’educació en el lleure són 
dues eines que permeten 
treballar valors fonamentals 
com són el respecte, la solida-
ritat, el treball en equip, l’au-
toestima o la constància; així 
com d’altres aspectes més 
concrets, però igualment im-
portants, com ara la puntua-
litat, l’ús del transport públic, 
el respecte pel medi ambient, 
el civisme o els hàbits relacio-
nats amb la salut.

Els adolescents i joves, en 
el seu procés de desenvolupa-
ment personal i social, es posen 

a prova amb tot tipus de conductes. Explorar els límits de les seves 
actuacions i del seu poder forma part del seu procés d’aprenen-
tatge. A la vegada, es tracta d’una etapa vital de configuració de 
la identitat, sovint plena d’incerteses, dubtes i canvis. Vehicular 
aquests elements en positiu és també un dels objectius que ens 
plantegem a l’hora de desenvolupar els projectes amb joves.

    Associació AMISI 
www.amisi.org  
http://ca-es.facebook.com/associacio.amisi 
http://twitter.com/#!/associacioamisi 

Aprenem a participar, participant! Associació AMISI 
Interculturalitat per a la inclusió social juvenil

Ω Àgora. Proposta educativa per a la participació és la proposta 
de la Fundació Catalana de l’Esplai per al següent curs 2011-
2012. Amb aquesta iniciativa es tanca un programa de quatre 
anys que, sota el lema “Ciutadania compromesa” ha incidit en 
la convivència i civisme, la interculturalitat, la igualtat d’opor-
tunitats i la participació. 

Ω Des de l’Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants (AMISI) fa deu anys 
que desenvolupem projectes per a la inclusió social i la convivència intercultural de joves de di-
versos orígens a Catalunya.

“Quan els infants i 
joves es comprometen 
més enllà de la seva 
satisfacció individual, 
aprenen a ser ciutadans i 
ciutadanes”
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Fotògraf (El Graó, 1909 – Barcelona, 1985) de la generació que 
va impulsar els canvis: passar dels grups i la imatge estàtica 
a la persona en acció. Ha estat actualitat darrerament per 
l’edició de llibres, com el dietari del camp d’internament on 

el van acollir a França o catàlegs d’exposició, i la trista polèmica del 
desacord institucional amb la família que ens l’ha allunyat, en lloc 
d’acostar-lo. Va arrancar professionalment com a fotoperiodista de 
qualitat a El Dia Gráfico, en anys que li són una escola del periodisme 
gràfic. Amb la proclamació de la República, va saltar a primera línia 
i hi va aplicar l’experiència amb capacitat d’innovació desplegant els 
seus dots. Ho fa amb abundor d’imatges informatives, impactants, 
que apareixen a diaris com La Humanitat, L’Opinió, Ultima Hora, La 
Rambla, Diari de Barcelona, La Publicitat o La Vanguardia, així com 
a revistes. Arran de la seva tornada a Barcelona es va veure obligat a 
guanyar-se la vida amb la fotografia comercial defugint la informació. 
El franquisme era venjatiu. No serà fins la Transició que publicarà 
imatges seves del conflicte: en llibres de tercers -Pons Prades, G. Jack-
son (1979 i 1982)-, en catàlegs d’exposicions -de les que destaquen 
la Pedrera (1988) i La Virreina (2006)- i, entre la primera a la seu de 
CDC (1978) i fins les darreres, en abundor constant.

L’aportació de Centelles a la història de Catalunya és excepcional per 
la conjuntura que li va tocar de viure i valuosa pel resultat obtingut. És 
molt destacada per diverses raons. D’entrada, pel volum de la seva obra 
(milers d’imatges dels anys 20, 30 i, molt especialment, de la guerra 
civil, que esdevenen document únic i insubstituïble). Segonament, per 
l’interès gràfic de les mateixes, que constitueixen un preciós fresc de la 
vida social, política i cultural. Retrats de polítics, de personalitats i d’es-
deveniments socials on hi aplica un toc crític. No pot afirmar-se que la 
guerra és vista amb qualitat només pels fotògrafs estrangers, sinó que 
són diversos els catalans que ho fan, i l’aportació de Centelles és nota-
ble. Amb amplitud temàtica i abast geogràfic. Es fixa en esdeveniments 
d’actualitat: -Fets d’Octubre, conflictivitat social, eleccions, combats a 
Barcelona, front d’Aragó, bombardeigs a la reraguarda...- configurant 
un fris essencial pel que fa a la seva capacitat de ser arxiver d’imatges. 
Visualitza la realitat i malda per conservar-la. La seva famosa maleta 
amb què marxa a l’exili i torna, amb 5.000 negatius, és la millor acció 
individual de preservació de la memòria de la guerra a Catalunya que 
s’ha fet. Cal pensar que totes les imatges que es conserven del Comis-
sariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya són només 6.000.  

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

L’aportació de Centelles a la història de Catalu-
nya és excepcional per la conjuntura que li tocà 
de viure i valuosa pel resultat obtingut.

“La maleta amb què 
marxa a l’exili i torna, és 
la millor acció individual 

de preservació de la 
memòria de la guerra”
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AbstractMemòria

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

A new participation 
system for the CNJC’s 
organizations 

Youth Debate tackles an single issue, giving 
it in-depth coverage and publicizing the 
outline of the debates taking place in the 
Council.
The current working approach is designed 
to look at the two specific characteristics 
of the CNJC in greater depth: plurality 
and representativeness. To do this a forum 
where all the organizations can meet has 
been set up, where this plurality can be 
displayed: the Àgores Joves (Youth Forums) 
are intended to be spaces for generating 
and constructing discourse, the basic mate-
rial necessary for carrying out the CNJC’s 
task of interlocution in its capacity as the 
body that takes on the job of represent-
ing the youth associations movement and 
young people in general.
With this working dynamic, as was sug-
gested to us in the internal participation 
study, the organizations are invited to 
change from a system based on frequent 
sectional meetings of limited duration and 
lacking in energy, to a system of par-
ticipation based on meetings that are less 
regular but more intense, dynamic and of 
higher quality, with the across-the-board 
participation of all organizations. They are 
moreover open forums, allowing organiza-
tions and people who are not members of 
the CNJC to join in.
This new system is also to be accompanied 
by a greater across-the-board approach 
in the work of the Secretariat and the 
Technical Team, in order to make all the 
resources available for the  CNJC’s project, 
endowing them with greater purpose and 
efficiency in order to fulfil the goals set. 
Youth Debate also comes within this orbit, 
becoming the written and considered sup-
port of the issues dealt with in the Àgores 
Joves, on which we wish to have our say as 
a Council.
In this issue the question to be discussed 
is youth employment, corresponding to 
the first Àgora Jove, last January, under the 
heading “What do we have to do to avoid 
having worse living conditions than our 
parents?”

     Benjamí Aguilar 
   CNJC President 
  benjami.aguilar@cnjc.cat

monoGraPH

Young people and work: 
job insecurity and 
unemployment as the 
norm
In Catalonia there are 235,000 young people 
aged 16-29 out of work. During the first 
quarter of this year, the unemployment rate 
for this group was 30.9% (43.6% for 16 to 
24-year-olds), twice that in Europe and twice 
the unemployment rate of the adult population 
of Catalonia.
Those most affected by unemployment are 
very young men with a low level of educational 
qualifications. These days, education does not 
guarantee a decent job, but it does improve the 
chances of having a job. If we compare with 
the situation before the crisis (first quarter of 
2007) over 270,000 jobs for young people 
between 16 and 29 have disappeared in Catalo-
nia. For the over 29s this figure is only 12,000.
However, in many sectors in Catalonia the dif-
ference in salaries is over 30%. Being a young 
woman means earning between €2,200 and 
€4,000 a year less than a young man. And not 
only does the salary gap not improve, it gets 
worse as the years go by and one progresses 
in one’s respective professional career. This 
situation means less spending power, greater 
dependence and, obviously, the impossibility 
of emancipation. Low salaries are one of the 
main causes of the risk of the social exclusion 
of women in society.
The rate of emancipation of young Catalans 
aged 16-29 continues to be among the lowest 
in the European Union: 28.2%, a percentage 
that, bearing in mind job insecurity and low 
salaries, comes as no surprise.
To speak of the situation of young people in 
Catalonia has become a sort of soap opera in 
which, as time goes by, not only does the plot 
not unravel, it gets worse. New, even more 
surrealistic threads appear, such as interns, the 
young people’s contract, and so on.
An entire generation of young Catalans has 
become used to job insecurity. We have never 
known any other model of labour relations. 
We were already insecure in our jobs when 
times were good and, with the crisis, besides 
insecure we are also unemployed. Young 
people are the last ones to have entered the 
job market and the first to have been expelled 
from it. Four out of every ten young Catalans 
are out of work, a wholly unsustainable figure. 
Young people’s associations have for some 
time been working to reverse this situation 
and we therefore celebrate that young people, 
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Abstract

organized or not, who have had to put up 
with being called apathetic, lazy, ni-ni (neither 
working nor studying), have gone out onto 
the streets to say “enough is enough!”, tired 
of corruption, deceit, swindles, of the fact that 
voting is pointless for determining what kind 
of policies we want, sick of having no expecta-
tions, and many other things. 
It is not easy to reverse the situation and 
there are no magic formulae, but I am quite 
certain that we are closer to achieving social, 
democratic and economic change in the right 
direction if we can keep up the involvement, 
the persistence and the capacity to influence 
society. 

    Aina Vidal 
CNJC Labour Secretary 
aina.vidal@cnjc.cat

“We have been taught to 
obey, and when we have 
to make decisions, it’s 
not easy”
 
Perfecto Alonso, president of the 
Federation of Catalan Work Cooperatives.

In the current crisis situation, has the coop-
erative movement resisted better?
The cooperative movement is now stronger, 
because it has the management tools that 
make it easy to adapt its structure to its 
needs. In times of crisis, cooperatives do not 
overcome difficulties by dismissing people, 
but by encouraging those who take part in 
the project as workers to become partners. 
There are also many examples of cooperatives 
that have decided to share out the working 
day among workers so that everyone can 
keep their job. This culture gives us greater 
strength than a company that is only based 
on criteria of financial profitability. 

Is it a more stable job?
One hundred per cent. From the moment 
you become a partner, you are a permanent 
partner and you take part in the important 
decisions to do with the running of the coop-
erative. It will therefore never be the dictates 
of one single person that decide that your 
contract has been terminated. 
Are cooperatives possible in any sector of the 
economy?
They are possible everywhere, and even 
more so in innovative activities. But not just 
because of their form, but for the culture and 
approach being a cooperative implies: direct 
participation, one person one vote, the group, 
commitment, the team. 
Is the lack of information the main enemy?
When the time comes to create a coopera-
tive, we carry a sizeable amount of cultural 
baggage, and this baggage has educated us to 
obey, but suddenly it turns out that we have to 
make decisions, and that is not easy. Moreo-
ver, when a group of people go to an office to 
create a cooperative, the person listening does 
not know what it is. And this is very serious. 
The greatest difficulty is that no one knows 
what a cooperative is.
It won’t be for lack of baggage, because there 
is a tradition in Catalonia.
The tradition is huge in Catalonia. But allow 
me to mention just one fact: if you look at all 
the journals specialising in the cooperative 
movement, on the advisory board there are 
universities, professors, specialists from every-
where except Catalonia. It can’t be profitable. 

internationaL

Constructing a network 
beyond borders

From June 3rd to 8th, the hostel at 
El Masnou played host to the 6th 

course on Human Rights in the 
Euro-Mediterranean section of the 
National Youth Council of Catalonia. 
For years the course has been held 
to reinforce the knowledge that the 
CNJC’s organizations, as well as the 
other organizations taking part, have of 
Human Rights issues. It was, above all, 
a training course. This year, however, 
we set ourselves a new challenge: to 
use the course, on one hand, to begin 
laying the foundations of a new Euro-
Mediterranean network for young 
people and, on the other, to spread 
around the Mediterranean the good 
practices of the Trainers Pool that both 
the CNJC and the other organizations 
that also were at the course have.
This year, entitled “Beyond Borders”, 
the course looked at the rights of 
citizenship and participation, focusing 
basically on the participation of young 
citizens through associations, whether 
first or second level. 
The diversity of those taking part, on 
both a cultural level and as regards 
their involvement in the world of 
associations and their own organization, 
was an interesting factor when it came 
to continuing the course. Something 
that it initially seemed might generate 
conflicts or hinder the work went 
off peacefully and enriched the days. 
Towards the end of the course, after 
working on the contents mentioned 
above, the organizations from Catalonia, 
Egypt, Israel, Italy, Palestine, Portugal 
and Turkey had the chance to begin 
to define what we understood by the 
concept ‘Euro-Mediterranean network 
for young people’ and what we wanted 
it to be. 

     Clara Giberga 
  CNJC Cooperation Secretary  
  clara.giberga@cnjc.cat
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Entrevista

Elba Mansilla
 
Membre de La Ciutat Invisible, projecte
cooperatiu i autogestionari que va obrir les portes ara fa sis 
anys al barri de Sants (Barcelona). Amb l’economia solidària i les pràc-
tiques polítiques autoorganitzades com a objectius principals, La Ciutat 
Invisible ha bastit una llibreria crítica i un seguit de projectes paral·lels 
que combinen la investigació social, el desenvolupament d’estratègies 
comunicatives i la intervenció comunitària.

C
om i per què neix el projecte 
Sants Barri Cooperatiu?

Neix el 2009-2010 entre La 
Ciutat Invisible i la Federació de 
Cooperatives de Treball de Cata-

lunya amb l’objectiu de recuperar el llegat 
de l’autoorganització obrera anterior a la 
guerra civil espanyola. Es tracta també de 
cartografiar la realitat cooperativa actual i 
crear materials de difusió del fet cooperatiu 
per promoure noves experiències (mercats 
d’intercanvi, bancs del temps, cooperatives 
de consum...). 

El cooperativisme porta en si mateix un 
canvi de valors?
Una de les diferències bàsiques entre una 
cooperativa de treball i una societat mercan-
til és que no hi ha separació entre treballa-
dors i propietaris dels mitjans de producció, 
és a dir, les persones que treballen són les 
mateixes que fan l’aportació de capital. 
Aquest és un element de democratització 
estructural que marca la diferència. A més, 
en una cooperativa una persona és un vot, i 
una persona és un responsable. 

En general, també, les cooperatives estan 
molt imbricades en el teixit associatiu i 
humà del barri o del poble on s’ubiquen, 
i els beneficis que puguin generar es des-
tinen o a millorar les condicions laborals i 
econòmiques dels treballadors, a millorar 

i garantir la viabilitat de l’empresa o a fer 
formació continuada per als propis treba-
lladors. És important, en definitiva, anar 
democratitzant cada vegada més aspectes 
de l’activitat econòmica, i la presa de decisi-
ons col·lectiva i la separació capital-treball 
són dos elements fonamentals en aquest 
sentit.

Aquesta manera de funcionar pot ser una 
sortida per a l’autocupació del jovent?
Hi ha interessos en deslegitimar el coo-
perativisme presentant-lo com una cosa 
desgovernada, perquè ens han educat en 
l’autoritarisme i en que hi ha d’haver algú 
que prengui les decisions i altres que obe-
eixin, i el cooperativisme és una proposta 
alternativa en aquest sentit: entre tots i 
totes podem fer alguna cosa conjunta. En 
lloc d’abocar-nos al mercat de treball assa-
lariat o de diluir-nos en el món del treball 
autònom, que és molt precari i molt incert, 
també es pot organitzar el treball des d’allò 

col·lectiu. Es tracta de compartir el treball, 
però també de compartir les despeses, d’in-
tercanviar coneixements, de poder oferir 
serveis variats. Cinc caps fan més que un 
de sol, vaja.
El cooperativisme suma i la individualitat 
és més limitada, i les solucions als proble-
mes han de passar per allò col·lectiu, tam-
bé en el treball i en el consum. A més, és 
una manera propositiva de canviar de facto 
el model autoritari i delegacionista que 
representa el mercat de treball capitalista i 
el model assalariat.

El moviment cooperativista va a més?
Hi ha gent que hi té un interès merament 
instrumental, perquè a nivell fiscal és més 
lax i cal fer una inversió menor que en 
altres formes empresarials. I hi ha gent 
que tenim un tarannà més autogestionari, 
sobretot la gent que venim dels moviments 
socials. Estem contemplant com cada vega-
da es destrueixen més llocs de feina privats 
i públics i no crec que la cosa hagi de 
revertir, per això hem de viure la crisi com 
una oportunitat per transformar l’economia 
també, i el model cooperatiu pot ser una 
bona eina.

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

“La no separació entre 
capital i treball és una 
eina de democratització 
de l’economia”
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