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El Debat Juvenil és una revista semestral del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), plataforma no governamental que aplega les principals
entitats juvenils d’àmbit nacional i els consells locals
de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els
interessos de la gent jove a la societat i davant els
poders públics . La revista Debat Juvenil és la veu del
moviement associatiu juvenil. Més de 150.000 joves
catalans i catalanes estan associats i participen en
alguna de les entitats membres del Consell.
Amb la col·laboració de:

Per una millora
de la qualitat
democràtica

“E

l moviment associatiu juvenil és sens dubte un espai d’aprenentatge, vivència i
transmissió de pràctiques i valors democràtics d’importància cabdal en la societat
actual. El propi CNJC fou en el seu origen una expressió més del procés de recuperació
dels valors democràtics viscut durant la transició i el seu funcionament està basat en
els principis i la pràctica democràtica. Així mateix, en el seu discurs s’hi reflecteix la concepció del
sistema democràtic com a instrument necessari per a una governança basada en la voluntat popular
que permeti contribuir al desenvolupament personal i al progrés col·lectiu de la nostra societat.
Cal tenir en compte, però, que el sistema democràtic s’ha concretat amb expressions i matisos
diversos en un gran nombre de països i societats i ha patit una gran evolució des de la seva primera
conceptualització a l’Antiga Grècia. És per això que no es pot entendre la democràcia com un sistema
tancat i únic, i cal considerar el caràcter dinàmic i perfectible d’aquesta per tal adequar-se i concretarse de la millor forma possible a cada lloc i a cada moment per fer efectiva la voluntat del conjunt de
la ciutadania en el govern dels pobles i les societats.
L’actual nivell de desafecció política o la pèrdua de confiança en les institucions públiques i
organitzacions socials existents a la nostra societat poden ser alguns dels indicadors de l’estancament
i de la incapacitat de l’actual sistema democràtic per donar resposta a les necessitats i expectatives
de la població i per involucrar les persones en la presa de decisions sobre les qüestions cabdals de la
societat on viuen.
Amb els seus matisos i particularitats es tracta d’una
problemàtica existent en els diversos nivells d’organització
institucional de la societat, des dels àmbits locals i territorials fins
a l’àmbit nacional i estatal.
Així mateix, en el pla internacional, es fan evidents les
mancances i la feblesa de la pràctica democràtica actualment
existent i la incapacitat de les institucions i organitzacions
internacionals per establir un sistema de governança justa i capaç
de donar resposta als reptes i necessitats de la població a escala
global.
En darrer terme, l’actual configuració del sistema democràtic
a la Unió Europea és encara massa feble per vehicular la voluntat
de la ciutadania en el govern i la presa de decisions.”*
El CNJC portem uns mesos reflexionant al voltant d’algunes
propostes que tenen per objectiu contribuir a la millora de la
qualitat democràtica de la nostra societat i que trobareu al llarg
d’aquesta edició del Debat Juvenil. Ho fem des de la confiança
amb el sistema democràtic, però amb la convicció que aquest
necessita evolucionar, enriquir-se i adquirir noves consistències
amb pràctiques i dinàmiques que permetin involucrar més
i millor el conjunt de la població en la presa de decisions
col·lectiva.

Sergi
Contreras
President del CNJC
Sergi.contreras@cnjc.cat
*Extracte de la resolució “El CNJC per la millora del sistema democràtic” aprovada per la XXXIV Assemblea General Ordinària del CNJC, el 3 de març de 2012.
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Regles electorals
i democratització
del sistema
Ω La necessitat de reformar

el sistema electoral a l’Estat
espanyol o d’aprovar una
Llei electoral pròpia a Catalunya són demandes ja clàssiques de diferents sectors
socials i polítics tan variats
com el moviment dels “indignats” o alguns partits polítics. Les regles del sistema
electoral tenen un impacte
directe en la correlació de
forces representades en les
institucions i, en particular,
en el repartiment del poder
i en qui governa.

E

ntre les crítiques més populars
a les regles electorals actuals a
Catalunya i a l’Estat espanyol hi
ha la dels efectes de la fórmula
electoral d’Hondt en circumscripcions
petites, ja que afavoreix una tendència a
la concentració de vots als dos principals
partits. Una demanda són les llistes
obertes perquè afavoreixen més la
democràcia. Estem parlant de dos dels
quatres elements més rellevants en la
configuració del sistema de partits: la
fórmula distributiva de repartiment dels
escons (el d’Hondt en la nostra realitat)
i la forma de la candidatura (per les
eleccions al Parlament de Catalunya
o per escollir als diputats al Congrés
espanyol, llistes tancades i bloquejades).
L’alternativa de les llistes obertes pot
motivar els polítics a fer més campanya

per ser coneguts i, al mateix temps, pot
fomentar la competència dins els partits.
També donen més llibertat de tria a
l’electorat. Entre els inconvenients, poden
fomentar més clientelisme i corrupció,
pressuposen un electorat informat i fan
més difícil el control dels partits sobre els
seus candidats (en conseqüència, es pot
dificultar més la governabilitat).
Hi ha dos elements addicionals que
són la mida de la circumscripció electoral
i la barrera mínima legal. Per tal d’evitar
una excessiva fragmentació al Parlament,
sovint s’estableix una barrera mínima
legal de suport electoral per tenir dret
(que no vol dir garantia de representació)
a participar en l’assignació d’escons. La
barrera legal és una clàusula d’exclusió
i, per tant, limita la representació
d’opcions minoritàries. L’altre element
fonamental és la magnitud de la
circumscripció, és a dir, el nombre
d’escons que es reparteixen. Com més
gran sigui la circumscripció, menys
penalitzats estaran els partits petits,
però si fos una circumscripció única
podria infrarepresentar aquells territoris
amb poc pes demogràfic i diversitat
cultural i política. Per tant, districtes de
mida mitjana (mínim de deu diputats o
més) permeten una certa representació
proporcional i poden capturar l’existència
de diversitat geogràfica. Per acabar,
val la pena recordar que els canvis
institucionals no són els únics necessaris
(ni estan clars els seus efectes) si no
hi ha una transformació profunda en
el funcionament intern i extern dels
principals partits polítics. Si les regles
del joc canvien però les dinàmiques en
l’oferta partidista són similars, seguirem
amb l’estructural desafecció política i
visió negativa dels partits per part de la
ciutadania.
Mariona Ferrer
Professora del Departament
de Ciències Polítiques i Socials (UPF)
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Una Lliga de
Votants Joves
a Europa!
Ω Apàtics, passius i distants... sembla que les generacions més

joves hagin perdut la connexió amb la política. El Fòrum Europeu
de la Joventut ha decidit posar en marxa un nou projecte que té
com a objectiu combatre la participació cada vegada menor dels
joves en les eleccions. Ho ha fet amb un augment del nivell d’informació disponible, no partidista i relacionada amb la joventut
i també animant els partits polítics i candidats a dirigir-se més
directament als joves en les seves campanyes.

A

ls Estats Units quan el dret de
vot es va estendre a les dones,
es va crear una Lliga de Dones
Votants per ajudar a les nordamericanes a veure el vot com un fet
important. La Lliga va servir per escurçar
distàncies entre les noves votants i el
discurs polític que, fins ara, no les havia
tingut en compte. De la mateixa manera,
la Lliga de Votants Joves proporcionarà
una estructura i una plataforma per
a aconseguir un diàleg directe entre
els partits polítics, els candidats i els
joves, amb l’objectiu que quedi clara
la importància de la joventut en les
eleccions. La Lliga serà activa durant
les eleccions al Parlament Europeu de
2014, amb la possibilitat d’esdevenir una
iniciativa que sigui present en d’altres
eleccions.
Actualment, els joves són un grup
d’edat minoritari a Europa, amb 96
milions de persones joves a la UE,
representen un 19,5% del total de
població europea. Durant les passades
eleccions al Parlament Europeu (2009),
el 24,22% dels votants tenien entre 18 i
35 anys, mentre que un 54,6% tenia més
de 36 anys. Aquest fet deixa els votants
més joves en una posició marginal, i
fa més difícil que els problemes de la
joventut se situïn realment al centre de
l’agenda política. Alguns argumenten que
aquest és el motiu pel qual, en la majoria
de països de la UE, els joves són el grup
d’edat amb més probabilitat de no votar.

Un estudi realitzat pel Fòrum
Europeu de la Joventut el 2011 va
concloure que en les campanyes
electorals de les eleccions europees,
tant a nivell nacional com europeu, no
hi havia un enfocament en les àrees
d’interès dels joves. Ni els partits polítics,
ni els candidats fan un esforç per
involucrar els joves en els debats de les
campanyes electorals. Conseqüentment,
els joves no perceben que es dirigeixen
a ells i, sovint, ni tan sols són conscients
que hi ha eleccions en aquell moment.
A més, els mètodes de comunicació dels
partits polítics sovint són antiquats i
s’adapten poc a les plataformes que els
joves utilitzen habitualment (els mitjans,
les xarxes socials i Internet en general).
La Lliga de Votants Joves vetllarà per
a què les preocupacions dels joves siguin
escoltades i tractades en les agendes
polítiques durant la propera campanya
electoral europea de 2014. A més, la Lliga
proporcionarà als joves tota la informació
necessària sobre les eleccions d’una
forma no partidista i interactiva.
En aquests moments, estem buscant
una àmplia gamma de suport per la Lliga
de Votants Joves a Europa. Esperem que
amb aquest esforç puguem arribar a més
joves per tal de motivar-los a participar
en la vida democràtica europea i garantir
que s’escolti la seva veu!
Fòrum Europeu de la Joventut
www.youthforum.org
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El segrest de la democràcia
V

El propietari d’un dels fons d’inversió més influents del món, el
Quantum Fund, l’especulador i
filantrop d’origen hongarès George Soros, afirmava el 1996 que
“els mercats voten cada dia, obliguen els governs a adoptar mesures certament impopulars però
imprescindibles. Són els mercats
els que tenen sentit d’Estat”.
6

eritablement, avui, ja ni
el més incrèdul dubta de
l’acompliment, fil per randa, de
la sentència de George Soros.
En el nostre àmbit més proper hem vist
com l’article 135 de la Constitució espanyola
es modificava, sense cap debat públic,
per a consagrar al més alt nivell legal
l’obligatorietat del control del dèficit. Totes
les operacions econòmiques rellevants
per al funcionament de l’Estat, des dels
pressupostos fins a la fiscalitat, estan
supervisades i han de comptar amb el vist
i plau de la Comissió Europea, sempre per
aconseguir la conformitat dels furibunds
mercats financers.
A dia d’avui, el sector financer
dominant col·loca sense rubor els seus
representants a les altes instàncies dels
governs europeus. Hem vist com el govern
de Grècia era substituït per un govern de
tecnòcrates vinculats a Goldman Sachs,
la mateixa entitat que falsejà els comptes
públics grecs, perquè els “mercats” no
suportaven la possibilitat d’un referèndum
sobre els programes d’ajust imposats per
la UE. De la mateixa forma, el govern del
gens desitjable Silvio Berlusconi, però
votat a les urnes pel poble italià, davant
dels emergents problemes de deute de
l’economia italiana era substituït, sense
cap consulta ciutadana, pel tecnòcrata
Mario Monti, home fort del capital
financer, concretament Goldman Sachs,
també. Finalment, veiem com cada dia les
societats de tots els estats europeus ballen
al compàs de les agències de qualificació
i del seu hit la “prima de risc”, amb el
vist i plau del Banc Central Europeu, avui
també dirigit per un altre home fort de
Goldman Sachs, Mario Draghi, un altre
implicat en la gestió del col·lapse grec. Ja
no hi ha dubte que les decisions rellevants
per la dinàmica del funcionament actual
de la societat estan absolutament fora
del control de la ciutadania i en mans del
capital financer. La democràcia ha mort (si
es que mai havia estat viva).

Segurament aquesta és una de les
tendències cap a les quals apunta la
reestructuració del capitalisme futur.
Veiem com el model de societat que

“A dia d’avui, el sector financer dominant
col·loca sense rubor els
seus representants a
les altes instàncies dels
governs europeus”

societats on la ciutadania serà substituïda
per consumidors/es, amb tants drets com
diners disposin al seu compte bancari.

Josep
Manel Busqueta
Seminari d’economia Crítica “Taifa”

es va conformant no tolera
la democràcia. Les decisions
econòmiques rellevants s’han
de prendre al marge de la
ciutadania, no fos cas que aquesta
decidís quelcom no adequat per
la dinàmica desitjada pel poder
econòmic dominant. Cal tenir
present, a més, que si acceptem
els paràmetres econòmics i
socials que determinen els
mercats, només hi ha lloc
per a les polítiques d’ajust i, per tant,
de retallades socials; mecanismes que
suposen la succió de l’excedent social pels
comptes de resultats del tot poderós sector
financer. Si no ho impedim, viurem en
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El Fòrum Europeu de la Joventut està coordinant una campanya paneuropea sobre el vot
als 16 anys i l’educació per a la ciutadania. Demana la rebaixa de l’edat per votar i l’educació
cívica com a matèria dins dels sistemes d’educació formal a Europa.
Quan comença?

La campanya es va iniciar oficialment el 8 de maig al
Parlament Europeu. El seu objectiu és l’adopció d’una
declaració escrita al Parlament de la Unió Europea (es tracta
d’un text que estigui signat per la majoria dels membres del
Parlament Europeu.

Per què votar als 16 anys?

La ciutadania europea és una de les prioritats de l’agenda de
la UE. Com que la participació en el procés democràtic i el
dret a vot són elements essencials de la ciutadania, reduir
l’edat de votar als 16 anys i l’educació per a la ciutadania
són parts essencials dels esforços del Fòrum Europeu de la
Joventut per a contribuir a la ciutadania activa dels i les joves
a Europa.

Quins són els principals arguments?

Disminució de la democràcia a Europa: El distanciament
entre les institucions democràtiques, els representants electes
i els partits polítics, d’una banda, i els ciutadans, de l’altra, va
en augment. El desencís amb la política, la desconfiança vers
els partits polítics i la complexitat dels processos de presa de
decisions estan creant un dèficit democràtic.
Dret a la participació democràtica: El dret a vot és un
element clau de la participació en els processos democràtics.
A la majoria de països, els i les joves menors de 18 anys
paguen impostos quan aconsegueixen una feina i poden
ser condemnats, però no se’ls permet votar a les eleccions.
A més a més, els estudis mostren la correlació entre la
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participació primerenca a les eleccions i la participació en
aquestes al llarg de la vida.
Ciutadania activa - Educació per a la ciutadania: La
participació democràtica i la ciutadania activa s’han
d’entendre com a amplis processos d’aprenentatge que es
donen al llarg de tota la vida. La reducció de l’edat per votar
als 16 anys ha d’anar acompanyada de l’educació cívica com a
matèria en el sistema educatiu formal.

Com puc obtenir més informació i
participar?
Al web de la campanya www.voteat16.eu trobareu informació
sobre la realitat europea.
La nostra pregunta per a tu: Què penses sobre el vot als
16 anys? Què diuen els membres del Parlament Europeu
del teu país? Creus que els drets dels i les joves s’haurien
d’ajustar als seus deures? Creus que els i les joves han
d’aprendre a ser ciutadans actius? Creus que la democràcia
europea respon a les necessitats dels europeus de totes les
edats? Fes-nos-ho saber... involucrat!
També pots seguir el debat a Facebook (www.facebook.com/
voteat16eu) i Twitter (# voteat16) o escrivint-nos a vote16@
youthforum.org
Magdalena Kurz
Fòrum Europeu de la Joventut

Participar? Com?
Per què? Qui?
Ω Cada cop es parla més de la qüestió de la participació dels infants

i joves, i això és sense cap mena de dubte un fet positiu, perquè ens
indica que hi ha una creixent sensibilitat a l’hora de reconèixer la
ciutadania de les persones més joves com a grup social.

E

n la participació dels infants
i joves es creen estructures
de participació semblants
o mimètiques a les que la
democràcia ha generat per articular la
participació adulta, que tenen més de
formal que de real. Amb això no vull dir
que no tinguin importància, però de la
mateixa manera que joves i adults avui
reclamem democràcia real, participació
veritable en la presa de decisions, també
als infants i joves els ho hauríem de
garantir.
La participació és una qüestió de
fons, que ens demana una mirada i una
relació nova amb la infància i la joventut.
Potser una primera aproximació al tema
de la participació ens demana aprendre
a escoltar; escoltar exigeix estar atent a
allò que l’infant o el jove diu, però també
estar més atent encara a allò que vol dir,
perquè per poder expressar el que pensa
li cal haver tingut la possibilitat de parlar.
I per poder expressar el que es pensa o se
sent, cal un aprenentatge, de la mateixa
manera que cal aprendre a escoltar.
Si el que es vol és garantir
una veritable participació, aquest
aprenentatge d’escoltar és bàsic, però
insuficient, perquè si es desitja de
debò la participació dels infants i joves,
s’ha d’estar disposat a prendre en
consideració allò que proposen.
Com a persones adultes, ens hem
de preguntar fins on estem disposats
a escoltar, fins on estem capacitats per
acollir les seves propostes, fins a quin
punt estem disposats a implicar-los en la
presa de decisions. Per exemple, poden
decidir sobre els colors dels globus o
les banderoles d’una festa, o sobre com

s’organitza la festa. Entre una i altra
decisió hi ha una diferència rellevant:
l’una acull l’opinió i és fàcil de ser atesa,
però l’altra va més enllà tant per als
infants com per als adults. Als adults ens
demana confiança en la seva proposta i
als infants o joves, responsabilitat.
L’exercici de responsabilitat és la
manera de donar sentit a la participació
i contribueix a exercir i comprendre la
democràcia real.
Participar, com? En la vida
quotidiana, a casa, a l’escola, a l’institut,
al casal, en tots els àmbits de la vida,
exercint el dret a decidir de manera
responsable. Moltes vegades són els fets
aparentment intranscendents aquells que
contribueixen a forjar la consciència de la

“De la mateixa manera
que joves i adults avui
reclamem democràcia
real, també als infants i
joves els ho hauríem de
garantir”
democràcia com a manera de viure.
Participar, per què? Per poder
aprendre de manera progressiva a ser
una persona autònoma per prendre
decisions i responsable d’allò que de
manera lliure s’ha decidit; participar
compromet, demana ser actiu.
Participar, qui? Tots els infants i
joves, sense discriminació d’edat, gènere,
procedència social, creença o capacitat.
Tot infant té dret a decidir sobre allò que
l’afecta.

La relació entre infants, joves i adults
en la participació demana de les persones
adultes un comportament ètic, tant en els
sentiments com en les accions. Perquè
en la participació és molt fàcil caure en
el “joc del fer veure”, de la hipocresia, de
la doble moral. I pot fins i tot ser que els
adults no en siguem conscients o no ho
veiem, però segur que els infants i joves
ho viuen.
El pedagog polonès Janusz Korczak
explica que un dia es va adonar que no
havia de parlar “a” els joves, sinó que
havia de parlar “amb” els joves. Des del
meu punt de vista, la participació dels
infants i joves ens demana que hi parlem.

Irene
Balaguer
Presidenta de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat
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Els Consells d’Infants,
escoles de ciutadania
Ω La Convenció sobre
els drets de l’infant,
aprovada el 1989 per
les Nacions Unides,
reconeix el dret dels
infants a ser escoltats
i que la seva opinió
es tingui en compte
en tots els afers que
l’afecten. Sota aquesta
premissa, fa quinze
anys van començar a
aparèixer els primers
Consells d’Infants
en l’àmbit local. Avui
funcionen una trentena
d’experiències arreu de
Catalunya.

Com podem millorar el sistema democràtic?

ASSOCIACIONISME
I QUALITAT
DEMOCRÀTICA
Ω La democràcia és el sistema polític que millor pot defensar

els drets ciutadans. Avui està en crisi sotmesa a la tensió dels
qui la volen segrestar per descafeïnar-la. Les associacions tenen
coses a dir.

E

E

Els Consells d’Infants són òrgans de participació de nois i noies, habitualment
de cinquè i sisè de primària escollits pels seus companys d’escola. El Consell es
reuneix periòdicament fora de l’horari escolar sota la coordinació d’un tècnic/
tècnica municipal. El seu objectiu és elaborar una sèrie de propostes sobre el tema
concret treballat al llarg del curs i vinculat al municipi, i traslladar les seves aportacions a
l’equip de govern en un plenari a l’Ajuntament a final del curs.
Si bé els Consells d’Infants actuals són espais positius com a escoles de ciutadania
i per al foment dels valors democràtics i la cultura participativa, aquest model ha
d’evolucionar necessàriament cap a fórmules més participatives i plurals, independents
de l’administració, i amb una major representativitat de la diversitat social, cultural i
territorial de la població infantil. Han de permetre una participació més directa dels nois i
noies sense restringir-la als marcs de l’estructura administrativa i escolar. Aquest canvi de
model dels Consells i altres fórmules de participació infantil -com audiències públiques o
plenaris-, serà indispensable per a garantir un funcionament democràtic autèntic del futur
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC).
Associació

Diomira
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l sistema democràtic es fonamenta
en la sobirania popular: el poder
és del poble. Qui és “poble” depèn
del moment històric. Avui, són
les persones de nacionalitat espanyola més
grans de 18 anys.
Està la democràcia consolidada? Pot
canviar? No, no està consolidada i pot
canviar... a pitjor. Avui, les demandes
de més i millor democràcia s’enfronten
als qui diuen que és suficient anar a
votar regularment i que hi ha massa
“tolerància” amb l’exercici dels drets
polítics.
Assistim a uns atacs virulents als
“polítics” i a la “política” que, alhora,
menyspreen, ridiculitzen i deslegitimen
les opinions divergents i els moviments
socials que les promouen. Amaguen que
la resposta al mal ús de la política i de
la democràcia és més democràcia i més
participació ciutadana en la política.
Per substituir la política es postulen,
principalment, els mercats i els mitjans
de comunicació sobre els quals no hi ha
cap control democràtic.
Davant d’aquest intent de segrestar
la democràcia, les associacions no poden
romandre impassibles i s’han d’esforçar,
a més de mantenir viu el seu projecte, a
implicar-s’hi en la construcció de noves
formes de participació política.
Qualitat democràtica vol dir
millorar la representació, modificant la
llei electoral perquè sigui més justa i
proporcional, facilitant l’accés senzill a
la informació i actuar amb transparència

absoluta en la gestió pública per permetre
que qualsevol associació o interessat
pugui “auditar-la”. És també respondre
de les accions o omissions realitzades
durant el mandat representatiu i diàleg
obert i regular amb la ciutadania per
escoltar i recollir aportacions i propostes.
Cal rescatar la política dels despatxos
dels responsables dels partits i dels grups
parlamentaris.
Vol dir facilitar els canals adients
perquè la ciutadania pugui ser present
en l’agenda política promovent normes,
acords, propostes o manifestant el seu
rebuig a les proposades. I, finalment,
també significa que, de tant en tant,
el poble exerceixi la seva sobirania
directament, sense intermediació,
prenent decisions polítiques. No es
pot obviar aquest camí tot i les seves
dificultats.
Les associacions no es poden limitar
a ser interlocutores amb les institucions,
han de ser actors actius en la definició i
execució de les polítiques, sense oblidar
que la seva força prové de la ciutadania,
no dels poders públics.
Així, els pertoca predicar amb
l’exemple i funcionar amb un escrupolós
respecte dels valors democràtics, així com
col·laborar a construir aquest nou marc
polític que afavoreixi una democràcia de
qualitat.

“Les associacions no
es poden limitar a ser
interlocutores amb les
institucions, han de ser
actors actius en la definició i execució de les
polítiques”


Fernando
Pindado
Llicenciat en Dret, expert en polítiques
públiques i participació ciutadana
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El Pla Nacional
de Joventut de
Catalunya (PNJC):
un bon exemple de concertació
de les polítiques públiques amb els
diferents agents implicats

Ω En breu s’aprovarà el decret que regula el nou PNJC, que
tindrà una vigència fins el 2020. El procés d’elaboració del
nou PNJC és un bon exemple de participació i incidència
dels diferents agents implicats en una política pública,
sobretot perquè està garantida per llei la participació de
l’associacionisme juvenil en el Consell Rector del Pla.

L’

objectiu del procés propositiu era
definir de forma consensuada quins
són avui els reptes de les polítiques de
joventut i planificar com fer-hi front
per millorar la realitat quotidiana de la gent
jove. En primer lloc, el Consell Rector del pla va
impulsar una avaluació que va permetre veure
els encerts i les carències de l’anterior PNJC
2000-2010, així com fer un diagnòstic de la
situació de la població jove.
En el procés propositiu endegat pel Consell
Rector hi van participar els diferents agents
implicats en les polítiques públiques. Sobretot
perquè està garantida per llei la participació
de l’associacuionisme juvenil en el Consell
Rector del Pla. Es van portar a terme, per
una banda, tallers amb representants polítics
de les diferents administracions locals i
comarcals, d’altra banda, es va fer un treball
interdepartamental amb el Govern de la
Generalitat. També es van realitzar grups de
treball amb experts sobre els principals eixos de
les polítiques de joventut, i, evidentment, també
es va treballar amb el col·lectiu protagonista del
Pla: els i les joves. Es van recollir les propostes
de les persones joves a títol individual, a través
de tallers als centres de secundària i a les
universitats, així com a través d’una aplicació
per fer aportacions via Internet. A més, com
no podia ser d’altra manera, el CNJC, va fer
un intens treball propositiu amb les entitats
juvenils.
El CNJC va celebrar reunions amb els
diferents àmbits d’entitats amb l’objectiu
d’arribar a un consens entorn als diferents
horitzons de cara al 2020, així com entorn als
objectius estratègics i operatius que havia de
tenir el nou pla. El document sorgit d’aquest
procés es va traslladar al Consell Rector i
el CNJC va treballar per a la inclusió, en la
mesura del possible, de les propostes sorgides
del procés participatiu portat a terme amb les
entitats juvenils. Avui podem afirmar que el que
serà el nou PNJC inclou moltes de les línies i
objectius proposats per les entitats del CNJC.
Tot i que el CNJC va detectar alguns
aspectes millorables, considerem que en
conjunt aquest és un bon exemple de procés
participatiu. Caldrà, però, que al llarg del
procés d’implementació del Pla es faci
una avaluació continuada que compti amb
les aportacions dels diferents agents. En
l’elaboració, implementació i avaluació de
les polítiques públiques s’hauria de comptar
sempre amb la participació, amb possibilitat
d’incidència real, de tots els agents implicats.
Clara Roca
Directora de Programes del CNJC
programes@cnjc.cat
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A Blanes,
la joventut
proposem!

Ω Ja tenim un nou Pla Local de Joventut a Blanes,
vàlid fins el 2015. Es culmina d’aquesta manera
el procés de creació del nou full de ruta juvenil,
marcat per una ferma aposta per la participació
dels col·lectius implicats, que des del Consell
Local de Joventut de Blanes agraïm i celebrem.

A

ixí doncs, el 26 de novembre passat, més de seixanta joves
es van reunir a l’Espai Creatiu Morralla per participar en
una anàlisi sobre la realitat d’aquest col·lectiu al poble.
En la jornada, anomenada “I tu, què proposes?”, es van
crear dos grups de treball que van debatre i aportar propostes sobre
quatre àmbits: Educació; Cultura, lleure i hàbits saludables; Què
significa ser jove, i el que més preocupa actualment, Emancipació,
treball i habitatge. La tècnica utilitzada per fer la diagnosi va ser el
DAFO, que detecta les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats
sobre allò que s’està avaluant.
Amb aquest conjunt d’idees aportades pels joves, l’Ajuntament
de Blanes va tenir prou material per elaborar un primer esborrany
del Pla. El passat març es va presentar aquest document als joves
participants i es va debatre sobre les problemàtiques més detectades
en l’àmbit juvenil: el fet de trobar feina, accedir a un habitatge i a
una bona formació. Per aquest motiu, els objectius principals del
document són l’emancipació juvenil i la participació.
L’últim tram del procés va ser l’aprovació del Pla al ple de
l’Ajuntament del mes de maig. El Pla està marcat per l’austeritat que
regna en l’actualitat, però també destaca l’aposta per la participació
que inclou trobades periòdiques per debatre sobre els objectius i
accions a dur a terme.
Consell Local de Joventut de Blanes

El Pacte
Nacional per
l’Habitatge,
un espai de
participació i
diàleg

L’

any 2007, 33 organitzacions de
diverses tipologies com grups
parlamentaris, administracions
locals o agents socials i econòmics,
entre elles el CNJC, signaven el Pacte
Nacional per l’Habitatge 2007-2016. El Pacte
representava un compromís social per donar
resposta a les necessitats d’habitatge de la
societat catalana, i per assegurar la cohesió
social i territorial.
Després d’algunes experiències anteriors,
com el Pla per al dret a l’habitatge de 20042006 de la Direcció General d’Habitatge o
el Pla de Sòl 2005-2010 de l’Institut Català
del Sòl (ambdós amb diversos ritmes i amb
diferent capacitat de resposta), va néixer el
Pacte Nacional per l’Habitatge de Catalunya,
previst per un període de 10 anys.
Amb la voluntat de ser un instrument
dins les polítiques d’habitatge per afrontar
els problemes amb immediatesa i concert
social, el Pacte partia d’una diagnosi de les
necessitats i dels horitzons de futur en els
camps del sòl i la construcció, de la protecció
social, de la rehabilitació, del parc desocupat i
de l’infrahabitatge.
Per tal de fer viable el diàleg entre les
entitats representades, es va crear la comissió
de seguiment del Pacte. Es tracta de l’òrgan
destinat a vetllar pel compliment de les
propostes, ajustar periòdicament els objectius
i preveure noves iniciatives. En definitiva,
un espai per a la participació i el diàleg entre
l’àmplia diversitat dels agents signants.

Laura
Villaplana
Tècnica de programes del CNJC
tec.programes@cnjc.cat
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Enric Vendrell
Director del Programa d’Innovació i Qualitat
Democràtica de la Generalitat de Catalunya

“Hem de tornar a
posar la participació
damunt la taula,
perquè havíem
perdut pistonada”

Què entenem per una societat dotada de
qualitat democràtica?
És un conjunt d’aspectes allò que acaba
configurant un entorn de qualitat democràtica. Tots són importants per si
sols, però el conjunt és la clau. Parlem,
evidentment, de participació, de transparència, de rendició de comptes. Aquests
són els tres pilars principals, i no hi ha
marc de qualitat democràtica si falla
algun dels tres.
Quines accions està fent o té previst fer
el govern de la Generalitat per millorar la
qualitat democràtica?
Volem ser modestos, però una modèstia
que no és menys ambiciosa, en el sentit
següent: intentem tornar a posar damunt
la taula els aspectes de qualitat democràtica. I dic tornar perquè aquest país
nostre havia estat capdavanter en totes
aquestes qüestions, però havíem perdut
pistonada i altres territoris de l’Estat ens
han passat per davant.
Estem treballant en diferents fronts:
volem portar la reflexió sobre participació i qualitat democràtica a les escoles,
14

reprenent el premi “Participa
a l’escola”, que ja existia;
volem convocar un altre
premi, que no existia, de
“Compromís democràtic”,
per reconèixer ajuntaments
o associacions; i també
volem convocar ajuts a la
recerca universitària en aquesta matèria.
D’altra banda, l’antiga Direcció General
de Participació Ciutadana havia dut a
terme una política molt ambiciosa de
promoció de la participació interna en les
entitats, i com que ara no són possibles
grans quantitats de diners o subvencions
però continuem pensant que la societat
catalana serà de més qualitat democràtica
en la mesura que les seves entitats també
ho siguin, donarem eines al moviment
associatiu per avançar en aquesta línia. Si
no ho podem fer via subvencions, mirarem d’oferir cursos de formació, que a la
tardor haurien de ser una realitat.
Lligant tot això, estem fent un esforç per
renovar el web de Qualitat Democràtica,
avui ja visible, on s’hi poden trobar els
projectes que dèiem més amunt, notícies
i allò que s’ha fet en aquestes qüestions,
que és molt, però no hi és tot. És a dir, la
gent pot saber que s’han subvencionat un
munt de projectes, però no en què van
consistir, i ara pretenem fer un pas més
i posar tota aquesta feina a l’abast de la
gent, que ho podrà conèixer, reaprofitar,
treure idees, etc. Si només diem el nom

del projecte i l’import rebut no estem
donant realment les eines.
D’altra banda, és notícia recent la Iniciativa Ciutadana Europea, i cal donar-la
a conèixer i aprofitar per insistir en la
importància del treball en xarxa pel món
associatiu, perquè es necessiten un milió
de signatures de set països en un any.
Estem pensant de fer unes jornades arreu
del territori, per fer veure fins a quin
punt és important tenir referents fora de
casa nostra.
Seria l’equivalent de la ILP d’aquí,
una de les formes que té la ciutadania
d’incidir institucionalment més enllà de
les eleccions. Quines altres vies hi ha,
institucionals, per a que el ciutadà pugui
incidir o almenys fer arribar les seves
peticions?
Abans d’acabar el 2012 publicarem
justament una guia dels instruments
de participació que té el ciutadà de casa
nostra en els diferents àmbits (local,
autonòmic, estatal, europeu) i la nostra
il·lusió és presentar-ho abans d’acabar
el 2012. En aquest sentit, hem començat
a fer una diagnosi del conjunt d’òrgans
de participació existents i intentarem
apuntar possibles canvis o millores en el
seu funcionament.
Miquel Andreu
Tècnic de Comunicació del CNJC
comunicacio@cnjc.cat
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Ω Ja fa més d’un any que va vèncer el període
d’aplicació del Plajovebcn – Pla Director de les
Polítiques de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, que establia les línies mestres per als
anys 2006-2010. Vivim un moment de pròrroga marcada per un context desolador: nivells
d’atur juvenil elevadíssims, descens dràstic de
la taxa d’emancipació, retrocés en la qualitat
de l’ensenyament... Una situació, en resum, que
ens fa demanar amb urgència la implementació d’un nou Pla Jove que respongui a l’actualitat i resolgui o atenuï les problemàtiques que
afecten els i les joves barcelonines.

No partim de zero!
A l’hora de pensar el futur, és important donar un cop d’ull al
camí recorregut. Quan valoràvem el pla anterior així ho dèiem:
“Hem cregut molt fermament en aquest Pla com una molt bona
guia per a realitzar bones polítiques de joventut i, per tant, apostem
perquè el que no s’hagi pogut completar ara s’incorpori en el redactat
del proper Pla Jove”. Avaluem-ne els punts forts i els punts febles,
aprofitem allò que va funcionar bé, finalitzem les accions previstes pendents d’acomplir i identifiquem els aspectes erronis per
tal de no repetir-los. En definitiva, aconseguim que entre un Pla
Jove i el següent s’estableixi un diàleg constructiu que en permeti
l’actualització i la millora.

Com encarem el nou pla i
sota quina perspectiva?
Aquest diàleg s’ha de construir sobre la base de la participació: establir un procés participatiu i cercar mecanismes
efectius d’implicació de la població jove ha de ser primordial. Un Pla Jove és dels i les joves, i ha d’estar definit per ells,
trobant espais d’intervenció i interacció, tenint en compte el
teixit associatiu de la ciutat i tots aquells espais en els quals
la joventut es relaciona.
L’anterior norma partia del paradigma teòric de la joventut com a plena ciutadania, proposant un reconeixement
íntegre de la condició ciutadana de les persones joves, facilitant i garantint les seves possibilitats d’emancipació i de
construcció d’un projecte de vida autònom. En aquest sentit,
no permetrem ni un pas enrere: en la redacció del futur Pla
no hi pot mancar cap dels àmbits que ens afecten (ja siguin
nuclears o perifèrics), la seva perspectiva ha de ser àmplia i
cap col·lectiu no n’ha de ser obviat.
Som joves, dones i homes, estudiants, treballadores,
independents, ens movem en bici, moto i metro, construïm projectes de vida en solitari o amb altres persones d’un
altre o del nostre mateix sexe, tirem endavant aventures que
volen canviar el món a partir de petits passos, ens associem
i ens agrada la festa, hem nascut aquí o allà, som diverses i,
sobretot, no només som futur, sinó que som present. Volem
ser ciutadans i ciutadanes autònomes i amb possibilitats. I
ho volem ara.
 Albert Claret
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
15
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Estudi del Moviment Associatiu Juvenil
de Catalunya: conèixer per millorar
Evolució econòmica en els darrers 5 anys (taula)

P

Ω Després de mesos de treball
s’ha finalitzat un estudi pioner a
l’associacionisme juvenil a Catalunya.
És el primer estudi de l’associacionisme
juvenil que ha realitzat el CNJC
juntament amb l’Observatori del Tercer
Sector. La seva realització ha de permetre
conèixer millor el seu abast i dimensió,
així com recollir dades sobre l’estructura
i funcionament de les organitzacions que
hi formen part.

16

er fer una recerca d’aquestes
característiques és
imprescindible la participació
de les associacions, que han
de facilitar la informació mitjançant
qüestionaris, que necessàriament són
llargs i afecten a àrees diferents de
l’organització. Per això, normalment són
vàries les persones implicades. Quan
arriba el moment de fer-ho costa perquè
moltes vegades es tracta de dades que
no han estat recollides abans i s’han de
cercar internament per primera vegada.
Fer un estudi d’aquestes característiques
implica un esforç col·lectiu sense el qual
la foto no seria possible.
Han estat gairebé sis mesos de treball
de camp al costat de les entitats per
recollir la informació, la qual cosa ha
estat enriquidor per a tothom. En general,
les entitats que formen part del CNJC
han participat activament aconseguint
un grau de resposta significatiu que ha
permès tirar endavant l’estudi. És per això
que volem fer un agraïment públic a les
entitats que hi han participat.
Els resultats d’aquesta primera edició
del mapeig ofereixen un punt de partida
per la comparació de resultats futurs i
per anar seguint i coneixent l’evolució
del moviment associatiu. Sense aquest
coneixement no es podria tenir el resultat
de les accions de millora que es van
impulsant. En aquest article es farà un
repàs al voltant d’algunes de les dades
agregades que apareixen al mapeig.
L’univers d’organitzacions vinculades
al CNJC agrupa més de 128.000 persones
joves, amb una participació gairebé
equilibrada entre sexes, tot i que hi ha
més dones que homes: 64.552 (50,4%)
enfront a 63.636 (49,6%). No obstant
aquest equilibri global, hi ha diferències
significatives entre àmbits: a les entitats
culturals hi ha un 71% de dones mentre
que a les entitats sindicals hi ha més d’un
60% d’homes.

13.000.000

12.000.000

11.000.000

10.000.000
EUROS

2007
11.202.401,78

2008
11.697.809,28

“L’univers d’organitzacions vinculades
al CNJC agrupa més
de 128.000 persones
joves.”
Les entitats tenen un moviment
econòmic de gairebé 11 milions d’euros.
Moltes vegades s’ha sentit parlar de
la dependència econòmica que té el
moviment associatiu juvenil dels fons
públics, però les dades també mostren
una certa tendència a l’equilibri: els
fons públics representen un 56,5% dels
ingressos i els fons privats un 43,5%.
Donada l’actual situació al nostre país,
aquesta serà una dada que caldrà anar
seguint amb cura per veure’n l’evolució.
De fet, les preocupacions al voltant del
tema econòmic apareixen en 7,4 de cada
10 entitats.
Aquests anys són durs per a les
entitats, i l’impacte de la crisi ja s’ha
notat al moviment associatiu juvenil.
L’enquesta mostra que l’any 2009 es va

2009
11.349.853,78

2010
12.057.377,18

2011
10.952.375,28

arribar a un punt màxim econòmic, fins
a sobrepassar clarament els 12 milions
d’euros, des d’on s’ha baixat ràpidament
fins a quedar just per sota dels 11 milions
a l’any 2011.
Al llarg de l’informe, a partir
de les respostes de les associacions
juvenils, s’analitzen molts apartats
que permeten conèixer millor la
realitat de les entitats en temes com
la territorialitat, la participació de
les persones a les organitzacions, les
eines de funcionament organitzatiu, la
incidència política, el rol de les entitats
de segon nivell, els òrgans de govern o
la comunicació. Totes aquestes dades
construeixen un punt de partida per
orientar l’evolució de les organitzacions
que formen part del moviment associatiu
juvenil i poder mostrar en el futur com
canvien les entitats.
Per tot això, us animem a la lectura
de l’estudi, que és una foto del moviment
associatiu juvenil i que us servirà també
per veure en quins temes esteu de
manera similar a la resta del sector. El
que dèiem al principi: conèixer per poder
millorar.

Pau
Vidal
Director de l’Observatori
del Tercer Sector
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L’incert
camí
de les ILP

Fòrum Social
Català 2012:

tothom és clau per fer
possible un altre món
Ω El Fòrum Social Català (FSCat), des del seu inici el 2008 i en sintonia amb
els principis del Fòrum Social Mundial (FSM) des del 2001, ha buscat l’objectiu
de denunciar la globalització capitalista neoliberal i generar un moviment
d’altermundialització.

E
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n les dues edicions anteriors, l’FSCat va
esdevenir la primera activitat unitària,
àmplia i d’èxit que va tenir un ampli
ressò i un paper articulador entre els
moviments i les organitzacions socials, després
d’un període marcat per la fragmentació.
La crisi global que vivim i els esdeveniments
del 15M, dels quals celebrem ara el primer aniversari, ens han portat a assajar un nou format de
l’FSCat. Hem volgut estar atents a les aportacions
del 15M, a la participació de molts joves i d’actors
no organitzats, que utilitzen les xarxes socials per
mobilitzar la ciutadania. Tot plegat, per afavorir
la confluència d’objectius i d’accions i facilitar
que la ciutadania pugui convertir la indignació
en acció.
L’FSCat 2012 està sent molt més que un canvi
de metodologia, en el camí d’assolir els reptes de
la confluència:

•El procés del FSCat està facilitant el suport a les
propostes amb major capacitat de convocatòria,
fent-les convergir en uns projectes de confluència a l’entorn d’aquests objectius i campanyes:

• Hem apostat per un procés deliberatiu obert,
organitzat i participatiu.
• Oferim metodologia i contactes per fer de caixa
de ressonància dels processos assemblearis, tot
visualitzant i experimentant formes organitzades de democràcia de base.
• Emprem instruments de les xarxes que faciliten
i ordenen una participació massiva i fecunda
que es concreta en 88 propostes presentades,
exposades en igualtat de temps i comentades
pels participants durant tres caps de setmana
consecutius.
• Les característiques del procés són, en elles
mateixes, un canvi qualitatiu que faciliten la
decantació de les propostes amb major potencial de canvi i, alhora, permeten visualitzar que ja
estem fent possible un altre món.

De la indignació estem passant a l’acció, de
la proposta al projecte i del projecte a la transformació. D’aquesta manera ens reforcem en
l’objectiu que, de forma local i global, i vinculats
al Fòrum Social Mundial, estem fent possible un
altre món.
El 9 de juny es feia el llançament públic dels
projectes i de les campanyes que havien tingut
més suport, recollit a través del web www.forumsocialcatala.cat, que resta obert per subscriure’s a
aquells projectes i propostes en què cadascú vulgui
participar.

- Democràcia participativa directa.
-A
 turar la dictadura del sistema financer i de
les transnacionals.
- I niciativa Legislativa Popular per una renda
ciutadana garantida, o la 3a Marxa contra
l’Atur.
-E
 ines i procediments de participació ciutadana per a ser més efectius.
-C
 ampanyes que ja tenen plataformes ciutadanes, com “No volem Eurovegas a Catalunya”,
l’”Auditoria ciutadana del deute”, les “Assemblees Ciutadanes Constituents”, la “Consulta
Popular 15M”, la “Lluita contra el frau fiscal”,
“Retallem la despesa militar”, etc.

Fem possible un altre món. Tothom és clau!
 Martí Olivella
NOVA – Innovació Social

Ω Una de les vies que ofereix l’Administració per incidir
en el debat i les polítiques públiques són les iniciatives
legislatives populars (ILP). Amb l’aval de 50.000 signatures, els ciutadans poden demanar que el Parlament de
Catalunya debati i aprovi, si s’escau, les proposicions de
llei que es presentin a la cambra. Malgrat tot, el percentatge d’èxit d’aquestes iniciatives és molt reduït i sovint
no passen ni el filtre del debat.

L

a participació ciutadana és
una peça clau en el funcionament del sistema democràtic”. “La participació en eleccions no exhaureix les possibilitats
d’implicació directa dels ciutadans en
la gestió dels afers públics”. Són dues
de les primeres frases que figuren al
preàmbul de la Llei 1/2006, la que
regula la presentació de les iniciatives legislatives populars (ILP) i que
substitueix l’anterior, de 1995.
L’objectiu de la nova llei de 2006,
vigent avui, era clarificar el procediment, eliminar restriccions, rebaixar
el nombre de signatures necessàries
(de 65.000 a 50.000), ampliar el termini de recollida (de 90 a 120 dies) i
eixamplar el ventall de persones que
hi podien donar suport (ampliant-ho
a la franja de 16-18 anys). Tot plegat,
per facilitar aquesta via de participació ciutadana, ja que en els onze anys
de vigència de la llei anterior només
s’havien presentat sis ILP; i, d’aquestes, només n’havien prosperat la
meitat. Al Congrés de Diputats espanyol, on s’han de presentar 500.000
signatures, tampoc pinta millor: de
les 34 propostes rebudes, només en
va prosperar una.

Malgrat els avenços de la nova llei
catalana, que sembla que han fet augmentar el nombre d’iniciatives presentades, els percentatges d’èxit continuen
sent molt baixos. De les dotze últimes
que consten al web del Parlament, per
exemple, nou s’han rebutjat i tres estan
en fase “tramitable”, cosa que tampoc
garanteix ni el seu debat ni, òbviament,
la seva aprovació. Entre les rebutjades,
algunes ho són per no adequar-se a
competències de la Generalitat, altres
per incompliment dels requisits, altres
per solapament amb anteriors ILP de
la mateixa legislatura. Les que no són
rebutjades i passen a votació del Ple del
Parlament, queden aleshores subjectes a
l’aritmètica de la composició del Ple i als
interessos particulars de cada partit.
Tot plegat, i després dels esforços
i despeses que suposa una campanya
intensa de recollida de suports, els
fets demostren que quan les iniciatives legislatives populars traspassen
les portes del Parlament, adopten una
fragilitat on el rebuig és la norma i
l’encaix l’excepció.

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

Com podem millorar
el sistema democràtic?

CAS REBUTJAT

L’any 2008, els promotors de
la campanya “Som lo que sembrem” van presentar 106.000
signatures al Parlament que
demanaven aturar els cultius
transgènics a Catalunya. Hi
havia participat un miler de
voluntaris, un centenar d’entitats i diversos ajuntaments i consells comarcals. El juliol de 2009, els
grups parlamentaris de CiU, PP i PSC vetaven el
debat de la proposta.
Pels impulsors, aquest rebuig suposava “deixar
en ben poca cosa el mecanisme de la ILP i augmentar una mica més la distància entre ciutadania
i institucions polítiques”. Lluny d’apartar-se de la
participació ciutadana, però, 4 mesos després feien una crida a “empènyer a favor de la participació política directa, [...] recuperar el sentit comú, la
democràcia directa, de baix cap dalt”.

AL CONGRÉS ESPANYOL

Les 650.000 signatures (150.000 més que les
necessàries) presentades a Madrid per la plataforma “Televisió sense
fronteres”no van ser suficients per a l’aprovació
de la proposta de legalització de l’accés als canals
de televisió emesos en
les diferents llengües de
l’Estat. Tot i ser admesa a tràmit i comptar amb el
vist i plau del Ministeri de la Presidència, la Mesa
del Congrés la va desestimar.

CAS ACCEPTAT

A finals del 2009, la
plataforma Prou entra
180.000 signatures
al Parlament per l’abolició de les corrides de
toros. Hi havia participat un miler de voluntaris
i 71 ajuntaments. La proposició de llei va ser
acceptada per a ser votada i el juliol del 2010 fou
aprovada per majoria absoluta.
Els impulsors van qualificar aquella fita “no
únicament un èxit del moviment animalista, sinó
una mostra de la salut democràtica de la societat
catalana”.

CAS EN CURS

Aquest mes de maig s’ha donat
el tret de sortida per a recollir
signatures de la ILP per la dació
en pagament, la paralització
dels desnonaments i la promoció del lloguer social, que s’ha marcat l’objectiu
d’aconseguir 500.000 avals i portar-los al Congrés
espanyol, on al mes de març ja es va desestimar
una moció en un sentit similar.
Entre els promotors hi ha, entre altres, l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals,
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Taula
del Tercer Sector. El CNJC hi dóna suport. Com
a novetat, aquesta vegada es permet l’opció de
signar i fer-se fedatari a través d’Internet (amb
DNI electrònic).
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Membre del grup
de recerca Democràcia,
Eleccions i Ciutadania
de la UAB i investigadora
postdoctoral a la
Universitat
de Montréal
(Québec, Canada).

Com podem millorar el sistema democràtic?

Sovint es diu que vivim en un sistema democràtic molt limitat, amb moltes mancances
pel que fa a la participació i incidència de la
ciutadania en les decisions polítiques. On
caldria arribar per poder parlar de sistema
democràtic real?
Aquest ideal depèn de la perspectiva teòrica i
de la ideologia de cadascú. L’ideal democràtic
per excel·lència és el d’una democràcia directa, assembleària, que difícilment es pot aplicar
a un sistema polític basat en la representació,
però la lògica del qual sí que es pot adoptar en
alguns nivells. Per exemple, amb la introducció de fluxos horitzontals al funcionament de
les associacions i moviments, i permetent la
intervenció de la ciutadania en la presa de decisions concretes a nivell municipal. Si volem
conservar les actuals institucions de representació política, el funcionament d’aquestes pot
millorar i molt. Algunes millores passarien
per incrementar la transparència del funcionament intern i finançament dels partits;
implementar sistemes de rendiment de comptes que dificultin la corrupció; assegurar la
separació real de poders; millorar la proporcionalitat del vot, o facilitar la participació de la
ciutadania en la presa de decisions concretes.
També es diu sovint que els joves es despreocupen dels afers públics. Realment és així?
Les altres franges d’edat participen més?
Sempre s’ha dit que els joves participen
“cada vegada menys” en política, o que ho
fan menys que les anteriors generacions,
igual que sempre es diu que la música de les
generacions anteriors és molt millor que la de
la generació present. Això és una creença falsa
i molt estesa. Els joves, arreu del món i en
qualsevol època, sempre estan més desinteressats per la política que els seus pares, per
entendre’ns. Això és així perquè els polítics
parlen per als adults –la seva pròpia franja
d’edat-, que són el grup d’edat amb més
responsabilitats i, per tant, els que s’hi juguen
més en allò que es decideix a les institucions
polítiques. En conseqüència, parlen més dels
afers públics i voten més que les persones de
la tercera edat o els joves. Però amb els joves
de l’actual generació la tendència fins i tot es
podria invertir, perquè han estat els principals
perjudicats de les polítiques destinades a contenir la crisi. Això els ha fet interessar-se molt
més pels assumptes públics del que venia sent
habitual i els ha fet orientar-s’hi amb actituds
desafectes.

Com creus que s’hauria d’educar o sociabilitzar a infants i joves per a que esdevinguessin
ciutadans crítics i amb una participació activa
a nivell social?
Induint-los un sentit de pertinença a més d’un
grup i trencar amb lògiques purament individualistes. Familiaritzar-los amb el concepte
del què és públic i de tothom i animar a respectar els espais públics i a actuar en benefici
del grup. Premiar l’empatia per entendre les
persones que es troben en situacions diferents
a la seva, particularment en situacions més
desfavorides. Responent-los quan pregunten

“Els joves de l’actual generació podrien arribar
a estar més interessats
per la política que els seus
pares, perquè han estat els
principals perjudicats de
les polítiques destinades a
contenir la crisi”
per què i fent-los raonar quan es neguen a fer
alguna cosa o s’entesten en voler fer una altra.
Deixar-los guanyar batalles de tant en tant i no
menysprear la seva opinió. Donar-los responsabilitats a la llar –per exemple, en relació
amb el reciclatge o la cura d’un animal domèstic. Llegir i comentar el diari i el telenotícies a
casa, encara que sigui els caps de setmana, i
especialment quan ha passat alguna cosa realment impactant, un atemptat, unes eleccions,
una revolta.... Fer-los entendre que la política
i l’economia són qüestions interessants i
transversals que ens afecten a tots. Intentar no
referir-se sempre negativament a les institucions polítiques i als polítics. Portar-los a votar
quan els grans han de fer-ho, a manifestacions i protestes, i a visitar els centres de decisió
pública i explicar-los per què serveixen. Deixar
que juguin i participin en esports i activitats
d’equip. Suggerir-los activitats de voluntariat,
escoltisme, excursionisme...

Miquel
Andreu
Tècnic de comunicació del CNJC
comunicacio@cnjc.cat
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Control
ciutadà a
través de
la premsa

La hisenda pròpia:
objectiu compartit

El diari Ara va néixer fa un any i mig, i al cap de pocs mesos d’haver sortit
als quioscos posava en marxa una iniciativa pionera: un observatori de control
del compliment dels compromisos electorals del govern català. S’anomena
AraControl i, mitjançant un mètode científic, va fent avaluacions periòdiques per
departaments o del Govern en conjunt. En parlem amb David Miró, subdirector
de Política d’aquest diari.
Ω

Quan neix l’AraControl?
El març de 2011.
Per què? Amb quin objectiu?
L’objectiu és crear un mètode científic per
avaluar el compliment del programa de
govern per part de CiU, una iniciativa que
ja han posat en marxa alguns diaris nordamericans amb Obama o britànics amb
Cameron.
Amb quins terminis es treballa?
Normalment es fa una avaluació al mes o
cada dos mesos. Les avaluacions poden ser
a tot el Govern alhora o només a un o dos
departaments més en profunditat.
Quins són els criteris i els àmbits d’anàlisi?
Hi ha un primer criteri que és la selecció de
les promeses electorals. De les gairebé un mi-

ler que conté el programa electoral treballem
amb unes 180 que inclouen tots els camps de
l’acció de govern. Per això comptem amb un
‘controller’, el politòleg Jordi Muñoz, que té el
suport d’un consell d’assessors especialistes
en diferents matèries.
És una eina per aquesta legislatura o perdurarà més enllà?
No ens ho hem plantejat, però a causa
de l’èxit és probable que ho repetim a la
propera legislatura.
Us heu plantejat ampliar-la a altres nivells
de l’Administració?
Sí, però la dificultat de fer-ne un bon seguiment fan que de moment ho descartem.
Com pot contribuir aquesta eina a un major
control ciutadà de l’acció de govern?

És un experiment i encara ho estem testejant. El nostre objectiu és que el públic
conegui la distància entre allò que diuen els
programes electorals i l’acció de govern real.
Ens donaríem per satisfets si aquesta eina
contribueix a fer uns programes electorals
més realistes.
Heu rebut feedback per part dels lectors? I
per part dels polítics?
Els polítics estan molt preocupats perquè
no acaben d’entendre que l’AraControl no
jutgi si una iniciativa és encertada o no, sinó
si s’adequa al programa electoral. El públic
també té dificultats per entendre-ho, però
quan es publica sol ser molt ben rebut.
Miquel Andreu
Tècnic de comunicació del CNJC
comunicacio@cnjc.cat

... i a través d’Internet
Aquest mes de maig es presentava, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, una nova iniciativa orientada al control democràtic del poder polític. Es tracta del “Mapa de bones pràctiques de la comunicació pública
local”, un recurs electrònic impulsat pel Laboratori de la Comunicació
Pública de la UAB. Amb 41 indicadors objectius i consultables, s’obté un
percentatge del nivell de transparència de cada ajuntament.
El mapa ofereix una avaluació quantitativa dels recursos que ofereixen els ajuntaments als seus webs per informar de les actuacions
dels representants polítics, al govern i a l’oposició. Vol ser una guia
de les actuacions que els consistoris poden incorporar o millorar i,
al mateix temps, una eina de consulta per als ciutadans. Segons els
impulsors, aquest recurs –proper al periodisme polític- ha de contribuir
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a “fer efectiu el dret a la informació i a la participació ciutadana en el
control democràtic”. De fet, els informes que es van emetent els
publica El Periódico de Catalunya i, probablement, també ho farà
l’Agència Catalana de Notícies. Marta Corcoy, de l’equip impulsor del
Mapa, explica que “la majoria de consistoris no compleixen tots els
requisits, però estem parlant amb ells, ho reben bé i anem aconseguint millores”.
De moment, el mapa es troba en fase de recopilació de dades (està previst que després de l’estiu estiguin avaluats els 947 municipis), un procés
que vol ser cooperatiu i que, per tant, fa una crida a que els ciutadans hi
facin les seves aportacions. Més informació a:
http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/index.html

E

l 50% d’ atur juvenil a Catalunya assenyala el principal
problema que hem d’afrontar els joves d’avui. La nostra
és la generació més ben formada de la història i, alhora,
la que té unes pitjors expectatives de futur.
Dues poden ser les actituds a adoptat davant d’això.
Una, la resignada queixa per la manca de feina acompanyada de les inevitables reivindicacions a les institucions públiques. L’altra, adoptar una actitud de superació,
de cerca d’alternatives i de construcció d’horitzons compartits.
Els joves d’avui no hem de renunciar a tenir un futur brillant, a construir el nostre propi projecte vital en el marc d’un projecte col·lectiu que
ens permeti realitzar com a persona, com a societat i com a país. Ens cal
incorporar una actitud emprenedora davant de totes les situacions de la
vida. Davant la creació de feina, també.
Aquesta actitud ha d’anar acompanyada d’un horitzó comunitari
compartit que ajudi a construir un futur millor. Aquest horitzó és el pacte
fiscal. La hisenda pròpia de Catalunya que permeti impulsar polítiques
actives de creació d’ocupació en el camí de construcció d’un Estat propi.
El risc de caure en el fracàs col·lectiu és tant elevat que no podem permetre’ns el luxe de no entendre l’excepcionalitat del moment. Ens cal anar
junts, com a generació, per conquerir un futur més lliure i més just per a
tothom. Només depèn de nosaltres.

Gerard
M. Figueras
President de la Joventut
Nacionalista de Catalunya

Democràcia i participació

D

esprés de 30 anys de democràcia transitòria, hem de
fer un pas més i començar a
treballar en pro de la democràcia més pura, en què la participació
ciutadana augmenti considerablement.
Per això, considerem necessari que es
potenciïn les reformes de consens per tal
de millorar la participació directa de la
ciutadania com, per exemple, facilitar la
ILP estatal reduint a 200.000 el nombre
de signatures necessàries i incrementant el paper de les entitats promotores
durant la presa en consideració per part
de les institucions representatives.

D’altra banda, també és molt important centrar-se en la democràcia local,
on s’ha d’apostar per harmonitzar i fomentar la regulació a nivell nacional de
procediments d’audiència pública, consulta popular i consells cívics consultius
als municipis per tal d’informar de les
decisions a les Corporacions en l’exercici
de les seves competències.
En el terreny autonòmic, hem de
començar per crear la nostra pròpia llei
electoral, que hauria de tenir l’objectiu de millorar la qualitat del sistema
democràtic, impulsant la participació
ciutadana i afavorint la relació entre

els ciutadans i els seus representants
polítics.
Una cosa és clara, i és que en ple
segle XXI cal fer aquest pas cap a un
model de més participació ciutadana,
on puguem participar tots de forma
general i sense prejudicis. Però per
aconseguir-ho, no són propostes allò que
falta, sinó implicació per part dels partits
acomodats en el model actual, al qual es
fa necessari, cada vegada més, posar un
final.

Agrupación
de Jóvenes
de Ciudadanos (C’s)
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Els camps de
voluntariat,
una eina de
transformació
social

S

ovint els camps de treball són vistos com a poc transformadors, sense continuïtat, adreçats a un públic ben
jove i amb activitats avorrides. Ben al contrari, al Servei Civil Internacional (SCI) fa 90 anys arreu del món
-i 30 als Països Catalans- que entenem els camps de voluntariat internacionals com una manera de canviar la realitat.
Els camps eduquen per a la ciutadania global, perquè es
desenvolupen en un context intercultural, sensibilitzen i s’hi
adquireix consciència crítica, ja que es coneixen realitats per
transformar, projectes interessants i molta gent amb inquietuds. I s’hi aprèn a participar i a conviure.
Un camp és diversitat: estan pensats per a joves, per a famílies, per a persones amb diversitat funcional... Dels 18 fins
als 99 anys, perquè transformar la realitat no té edat, límits ni
data de caducitat.
Els camps són implicació, perquè s’emmarquen en projectes de transformació més amplis, en contacte amb voluntariat
local i amb una incidència real a l’entorn. Medi ambient,
educació per la pau, gènere, immigració, joves, gent gran,
inclusió social... Més de 1.000 camps durant tot l’any i a tot el
món.
Un camp és tot això ben barrejat, ben concentrat, ben
natural, ben envasat i a punt de servir. Moltes persones sense
implicació social aquí participen d’un camp per viure un
estiu diferent i acaba sent un espai de descoberta de l’associacionisme transformador, els provoca interès per participar
de l’entorn un cop aquí i, per tant, una manera de potenciar
una societat civil forta, organitzada, crítica i compromesa.
Aprofitem-ho!
 David Guàrdia
Servei Civil Internacional

Noves formes de fer política
també a les nostres organitzacions

E

l sistema democràtic actual,
la democràcia representativa, no assegura la participació real de la ciutadania
en la presa de decisions, ni
tampoc que aquestes responguin a les prioritats de la majoria. És
necessari, doncs, que reformem el nostre
sistema democràtic, articulant alternatives i resistències a l’entorn de molts
moviments socials, especialment durant
l’últim any arran del 15M.
Joves d’Esquerra Verda (JEV) creiem
que és imprescindible incorporar mesures per avançar cap a una democràcia
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que combini la pota al carrer i la pota
a les institucions. És molt necessari
incorporar mesures que garanteixin la
transparència del sistema, que acabin
amb l’opacitat de les relacions entre el
món de l’economia i els parlaments, que
garanteixin a la ciutadania l’accés lliure a
la informació.
I és necessari també avançar cap
a l’horitzontalitat, la coparticipació, la
correponsabilitat i la transparència en
la presa de decisions, també dins de les
nostres entitats i organitzacions, ja que
és vital implicar els i les joves en el procés de transformació social que volem.

Per aquest motiu, durant la nostra XI
Assemblea Nacional, els dies 5 i 6 de maig
a Rubí, a més de discutir quina alternativa
volem al model neoliberal que se’ns imposa,
hem debatut un document organitzatiu per a
generar espais de debat més amplis. Creiem
que aquests petits canvis són importants,
perquè asseguren adherits i adherides amb
major implicació a JEV, així com una organització més d’acord amb l’alternativa que les
persones que en formen part volen que sigui.
Pau Planelles i Anna Rovira
Coordinadors Nacionals de Joves
d’Esquerra Verda

La implicació política del jovent,
un pilar fonamental de la nostra
organització

E

l passat mes d’abril, Unió de
Joves (UdJ) va celebrar el seu
Congrés. Allí no només es van
escollir els nous òrgans de govern del partit, sinó que es va aprovar la
ponència estratègica i ideològica, el full
de ruta de l’entitat, per als propers dos
anys. En aquesta ponència, un dels pilars
que es recull és acabar amb el desencís
polític que predomina entre el jovent del
nostre país. Des d’UdJ considerem vital
que els joves s’impliquin en política, que
entenguin els òrgans de govern i que
participin activament de la democràcia.
Precisament, com que hi creiem fermament, des de la nostra entitat treballem
per tal que la participació no es tradueixi

tan sols en una experiència personal, sinó
en una font de coneixements, un període d’aprenentatge en què l’individu surt
reforçat pel seu dia a dia. Entre d’altres,
Unió de Joves organitza periòdicament
escoles de formació que tracten diversos
temes i on es treballen des de les institucions del nostre país fins a l’oratòria, el par-

lar en públic, el debatre i altres aspectes
necessaris per a desenvolupar-se professionalment en l’actual mercat laboral.
Amb aquesta crisi econòmica i financera, en la que més d’un 50% dels joves no
tenen feina o treballen en situació precària,
considerem vital la seva participació política. Perquè només des de la democràcia
podrem crear els mecanismes necessaris
per poder tirar Catalunya endavant. Unió
de Joves, que actualment té presència a una
gran part de les institucions dels nostre
país, hi treballa a diari i volem encoratjar
als qui encara no ho han provat que facin
un pas endavant i es comprometin.
 Unió de Joves

Esplaiada: portant
l’energia de l’esplai al món!

D

esprés de 30 anys d’història, el
projecte d’Esplais Catalans és
vigent, fort i viu. Es va demostrar en aquest gran esdeveniment en què, durant tot el cap de setmana
del 4, 5 i 6 de maig, infants, joves, monitors i monitores vam omplir els carrers de
Ripoll amb la nostra energia de l’esplai.
L’Esplaiada va ser una gran festa en què
vam fer allò que millor sabem: fer esplai.
És a dir, fer activitats educatives, conviure,
compartir, conèixer-nos i encomanar-nos
la nostra motivació per seguir transformant tot allò que no ens agrada del nostre
entorn més proper.
Durant els tres dies de durada de
l’Esplaiada, ens vam esforçar per aconseguir els principals reptes de la Trobada:
donar a conèixer i treballar els valors
que promovem des dels esplais, promoure la participació i seguir treballant
per aconseguir el reconeixement social
que es mereix la tasca dels esplais . En
un moment en què es parla de crisi de

valors i de la desafecció del jovent, també
va ser remarcable la implicació dels esplais
en l’organització de tot l’esdeveniment.
L’Esplaiada va ser fruit de l’esforç voluntari, conjunt i coordinat de molts joves
monitors i monitores de diferents esplais
d’arreu de Catalunya. Aquest compromís
es va reflectir també en el gran nombre
d’inscripcions rebudes (2000 infants, joves, monitors i monitores de 45 esplais de
tota Catalunya), que enguany va superar
totes les previsions.
L’Esplaiada va culminar en una
flashmob multitudinària a la Plaça de
l’Ajuntament de Ripoll, en què vam cantar
i ballar amb la música en directe de la
cançó “L’energia de l’esplai”, creada especialment per aquest acte. El vídeo resultant
estarà penjat al canal de Youtube d’Esplais
Catalans. I ara, carregats d’energia de l’esplai, la tasca dels esplais continua!
 Jordi Crisol
Equip de Direcció d’Esplais Catalans
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Què és política?
La democràcia mai no pot ser entesa només com l’efecte d’exercir el nostre legítim dret de vot. La democràcia va més enllà.
Des de la nostra perspectiva, la democràcia completa, o com a
mínim més acurada a anomenar-se així, és aquella en què la
ciutadania exerceix com a tal. Exercir la funció de ciutadà va
molt més enllà de la participació a les eleccions i del pagament
rigorós dels impostos. Exercir com a ciutadà, a més d’un deure,
és la implicació de les persones en la vida social i política del
país, del municipi i de la comunitat. Cal entendre aquesta participació política, però, d’una manera diferent als termes en què
estem habituats a parlar de política. Política és participar en un
cau, a l’associació de veïns i veïnes, al casal de joves del teu barri
o a les assemblees de facultat i de barri. La política és participar,
preocupar-se dels teus drets i de la gestió dels recursos existents
per fer millor la vida de les persones. La participació del teixit
social i ciutadà és la base de tota democràcia i, per tant, és el
deure de qualsevol govern promocionar aquesta participació i
fer d’aquesta la base sobre la qual se sostingui la societat.
CJC – Joventut Comunista de Catalunya

Revolució Jove
Atrinxerats a les nostres feines precàries, o directament a
les cues de l’atur, i desbordats pels nostres graus, màsters i
cursos d’especialització, ens trobem indefensos i enmig d’un
sistema democràtic malalt, molt malalt. Nosaltres, que sabem
què vol dir participar i que hem jugat a fer democràcia i a fer
projectes des de ben petits, coneixem les bondats del sistema
democràtic i de la política. Però també veiem com ara tot es
barreja i s’entrellaça a favor d’uns pocs, deixant al carrer milions de joves sovint amb més coneixement, més valors i més
preparació que els qui ens manen. Ens fan viure en l’estat de
la por i ens fan creure que l’únic sistema és aquest, el sistema
corrupte, el de les mentides i els enganys, el dels especuladors, el de guanyar molt fent les coses malament; el sistema
on, al final, no es participa ni es fa democràcia. Senzillament
és un sistema governat pel sistema financer, per les grans
empreses i les grans fortunes, pels valors de l’abundància,
l’ostentació i l’avarícia. A nosaltres no ens enganyen: sabem
de què va això de participar, ho fem des de ben petits. Per sort
nostra, no tota la classe política està dins del mateix sac i per
sort nostra tenim al país grans persones i grans idees; això sí,
hem de fer neteja i hem de canviar algunes coses per poder
dir, de veritat, que això és una democràcia parlamentària que
representa la veu del poble.
Arnau Garcia
Comissari General. President
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
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Frederic
Escofet
El prototipus
de militar català

N

ascut a Barcelona el 12 de juliol de 1898 encarnà el
prototipus de militar català per la fermesa del seu
caràcter i la responsabilitat democràtica de la seva
activitat professional.
Alferes de l’Acadèmia de Cavalleria de Valladolid participà,
voluntari, en la guerra del Marroc on fou ferit tres cops i guanyà
l’ascens a capità. Comandant del cos de Mossos d’Esquadra el
1931, on havia ingressat l’any anterior, visqué l’auge del cos, ara
fidel a la Generalitat republicana, hereu de les esquadres del segle
XVIII arran de la inestabilitat del segle.
Restà com a capità caporal essent col·laborador de la confiança del president Macià. La seva obediència durant els fets del 6
d’octubre de 1934, on havia assumit la Comissaria General d’Ordre Públic, li comportà un consell de guerra. Condemnat a mort.
Indultat per Alcalá Zamora, la pena li fou commutada per la de

“Protestà a Companys
sobre la persecució social
i religiosa de l’estiu tràgic
del 36, però el perill d’una
guerra civil dins la Guerra
Civil féu que el president
no li fes cas”
presó perpètua. Arran de les eleccions de febrer de 1936, amb el
gran triomf de les esquerres del Front Popular, tornà a l’exèrcit, a
la Comissaria General.
Arran dels fets del 19 i 20 de juliol de 1936 a Barcelona, amb
la seva preparació, dinamisme i capacitat contribuí poderosament
al fracàs dels revoltats. Organitzà, amb altres militars fidels a
la República, la contenció del cop i els rebels es trobaren amb
una eficaç organització que superà la seva traïció al jurament de
27

fidelitat. Protestà a Companys sobre la persecució social i religiosa
de l’estiu tràgic del 36, però el perill d’una guerra civil dins la Guerra
Civil féu que el president no li fes cas. De l’agost de 1936 al maig de
1937 estigué a l’estranger en comissió de serveis. Ascendit a comandant anà al front d’Aragó. Lluità amb coratge, ferit a Belchite i Terol.
Restablert, comandà les Esquadres de Catalunya i fou assessor i
ajudant del president Companys.
En acabar la guerra s’exilià i fixà la residència a Brussel·les no
volent tornar mai al seu país fins a la mort del dictador. A partir de
1979 viatjà sovint a Catalunya, però no hi fixà la residència. Protestà
per la discriminació als militars demòcrates. Volia el reconeixement
per la fidelitat i honor al jurament que féu. Publicà en dos volums
Al servei de Catalunya i de la República. I. La desfeta (6 d’octubre de
1934) i II. La victòria (19 de juliol de 1936), a Edicions Catalanes de
París, clandestines a Catalunya i posteriorment reeditades per la
Generalitat. El llibre que escrigué X. Febrés sobre ell és una mostra
del compromís i la fidelitat al país per part d’una persona que visqué
modestament a l’exili per coherència entre el pensament i la vida.
Josep M. Figueres
Historiador
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
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it could under-represent those areas with
small populations and cultural and political
diversity.

EDITORIAL

Improving the quality
of democracy

YOUTH
DEBATE
97 Summer 2012

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 associations at national level and the territorial
youth councils. Founded in 1979, the CNJC
promotes the interests of young people in
society and with regard to the authorities.
The magazine Youth Debate is the voice
of the associative youth movement. Over
150,000 young Catalans are associated and
take part in one of the groups affiliated to
the Council.
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If the rules changed but the dynamics of the
political offering remained similar, structural
political disaffection would continue and the
public would still hold political parties in low
regard.

“The current level of political disaffection and
loss of confidence in public institutions and
social organizations that can be found in our
society may be indicators of the stagnation of
our present democratic system and its inability to meet the needs and expectations of the
population and to involve people in decisionmaking on major issues of the society they
live in.
With its nuances and particularities, it is a
problem that exists at the various levels of
institutional organization of society, from the
local and regional to the national and international.”*
The CNJC has spent months reflecting on
several proposals that aim to contribute to
improving the quality of democracy in society,
and you will find them in this issue of Youth
Debate. Underlying this is a belief in the
democratic system, but with the conviction
that it needs to evolve, be enriched and gain
consistency with new practices and dynamics
that enable it to more deeply involve the whole
population in collective decision-making.
* Extract from the resolution “The CNJC’s
aim to improve the democratic system”,
adopted by the 34th Ordinary General Assembly of the CNJC, 3rd March 2012.
 Sergi Contreras
 CNJC President
Sergi.contreras@cnjc.cat

Mariona Ferrer
Lecturer in the Department of Political
and Social Science (UPF)

Europe must give young
people rights alongside
duties
HOW CAN WE IMPROVE THE
DEMOCRATIC SYSTEM?

Electoral rules and the
democratization of the
system
The need to reform the electoral system in
Spain or for Catalonia to pass its own electoral law are historic demands by different
social and political sectors that range from
the “indignant” movement to certain political
parties.
The rules of the electoral system have a
direct impact on the correlation of forces
represented in institutions, and in particular
the distribution of power and who governs.
Among the most popular criticisms of the
current electoral rules in Catalonia and
Spain are the effects of the D’Hondt electoral
method on small constituencies, as it favours
a trend towards a concentration of votes in
the hands of the two largest parties. One demand is for an open list voting system since
it promotes greater democracy.
There are two additional factors to look at,
which are the size of constituencies and
the minimum number of votes needed for
representation. To avoid excessive fragmentation in parliament, a minimum legal barrier
for electoral support is often set for the right
to participate in the allocation of seats, but
this limits the small parties’ chances of
representation. The other key element is the
size of the constituency, in other words the
number of seats allocated. The larger the
constituency, the less penalized small parties
are, but if there were a single constituency

The European Youth Forum is coordinating a pan-European campaign for the right
to vote at 16 and education in citizenship.
It demands the lowering of the voting age
and citizenship as a subject in the formal
education system throughout Europe.

The National Youth Plan
for Catalonia (NYPC): a
fine example of various
stakeholders working
together on public policy
Soon the decree that regulates the new
NYPC will be approved and will be in
force until 2020. The process of drafting
the new NYPC is a fine example of
various stakeholders working together
and influencing public policy. In order
to prepare this plan, a participatory
process was initiating that was based on
an assessment of the previous plan, and
which then moved on to making proposals
for a new roadmap.
The aim of the proposal stage was defining
the current challenges of youth policies in
a consensual manner and planning how
to deal with them to improve the daily lives

of young people. The various stakeholders
involved in youth policies took part: young
people, local authorities, the Catalan
Government and experts. In addition, the
CNJC worked intensively on proposals with
youth organizations, which has allowed
the new NYPC to include many of the
approaches and objectives proposed by the
organizations represented by the CNJC.
Although the CNJC feels that some
aspects could be improved, we believe
that overall this is a good example of a
participatory process. We must, however,
submit the entire implementation process
of the plan to continuous assessment that
includes contributions from the various
stakeholders.
Clara Roca
 CNJC Programme Dierctor
programes@cnjc.cat

The main arguments underlying this
campaign are the decline of democracy in
Europe, the right to vote as a key element
for participation in democratic processes
and the fact that reducing the voting age
to 16 must be accompanied by citizenship
courses in the formal education system.
The campaign was officially launched on
8th May in the European Parliament and
its goal is the adoption of a written declaration by the Parliament of the European
Union.
Campaign website: www.voteat16.eu

Magdalena
Kurz
European Youth Forum

ENTITATS DEL CNJC. De Ple Dret: Associació d’Estudiants de Formació Professional, Acció Escolta de Catalunya, Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya, Associació Internacional
d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials, Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, Associació de Joves Estudiants de Catalunya, Associació dels Estats Generals
dels Estudiants d’Europa, Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial, Associació d’Estudiants Progressistes, Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, Avalot – Joves
de la UGT de Catalunya, Joves de la USOC , Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Bloc d’Estudiants Nacionalistes, Casal Lambda, Centre Marista d’Escoltes, CJC – Joventut Comunista, Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, Coordinació Rural de Catalunya, Creu Roja Joventut Catalunya, Dona – Joves Nacionalistes per la Igualtat, Escoltes
Catalans, Espai Jove de la Intersindical – CSC, Esplais Catalans – Esplac, Estudiants en Acció, Federació Catalana de l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya,
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joventut Europea Federalista, Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes, Joventut
Socialista de Catalunya, Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joves Cambres de Catalunya, Joves d’Esquerra Verda, Joves d’Esquerra Unida i Alternativa, Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya, Moviment de Joves Cristians de Comarques, Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes, Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
de Catalunya i les Balears, Moviment per la Pau, Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya, Organització Juvenil Espanyola, Recursos d’Animació Intercultural, Secretariat
de Joves La Salle Catalunya, Servei Civil Internacional Catalunya, Unió de Joves, Unió de Joves Pagesos, Unió Excursionista de Catalunya-Vocalia de Jovent. Adherides: AFS Intercultura
Catalunya, Alternativa Jove per la Interculturalitat, Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, Associació Diomira, Associació Internacional de Joves de Casals Catalans, Associació Internacional Joventut Idente, Centre Cristià dels Universitaris, Centre d’Estudis Carles Cardó, Col·lectiu l’Esbarzer, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell de Joves de
Sabadell, Escola Lliure el Sol, Federació de Persones Sordes de Catalunya, Federació Ecom, Fundació Escolta Josep Carol, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Fundació Privada per a la
Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, IBN Batuta, Maulets, Rialles – Moviment Rialles de Catalunya. Col·laboradores: Associació Catalana de Professionals, Associació Catalana
de Professionals de polítiques de Joventut Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, Associació de Joves
Immigrants – Aji-atime, Associació Sociocultural Nous Temps, Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, Centre Unesco de Catalunya, Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya,
Consell de la Joventut de Badalona, Consell de la Joventut de Sant Feliu de Guíxols, Consell Local de Joventut de Matadepera, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Catalunya Segle
XXI, Fundació per la Pau, Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Grup d’Advocats Joves, Institut de Govern i Polítiques Públiques, Institut Joan Lluís Vives, Món-3, Observatori
del Tercer Sector, Òmnium Cultural, Projecte Home, SOS Racisme.
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Una altra manera de fer
ciutat: 40 anys de la FAVB
El moviment
veïnal com a espai
de regeneració
democràtica
Ω Enguany, la Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) celebra
el seu 40è aniversari. El seu naixement
s’ubica a les darreries del franquisme quan
el veïnat barceloní decidí organitzar-se
per fer front als abusos del “desarrollisme”
(especulació immobiliària, manca
d’equipaments, contaminació ambiental,
absència de llibertats, pauperització
cultural...) i apostar per la construcció
de la ciutat democràtica. Així, durant els
anys de la transició, el moviment veïnal
conjuntament amb l’obrer van ser les
dues puntes de llança de la mobilització
democràtica.

T

anmateix, l’arribada dels ajuntaments democràtics va significar
una crisi dins el moviment
veïnal organitzat a resultes de la
coaptació que partits polítics i administracions van fer dels seus quadres tècnics i
polítics, així com de la posada en qüestió
de la seva pròpia existència. El moviment es trobava així atrapat entre dues
amenaces: la marginalització i la institucionalització, de les quals no es recupera
fins a mitjans dels 90’. És aleshores quan
emergeixen noves necessitats i es defineix
una nova agenda que recupera el sentit de
l’existència del moviment veïnal: impuls
dels plans de barri, mobilitzacions en
defensa de l’espai públic, pel dret a l’habitatge... Actualment, la FAVB és un dels
sectors associatius claus en la Barcelona
contemporània: amb més de 100 entitats
federades i prop de 45.000 associats.
Les associacions veïnals es distingeixen d’altres formes associatives per la
seva organització territorial (adoptant el
30

barri com a espai i objectiu de l’activitat)
i per tenir com a finalitat la defensa de la
millora de les condicions de vida de les
persones que viuen als barris atenent als
principis de justícia social, sostenibilitat
mediambiental, igualtat d’oportunitats,
absència de discriminacions i aprofundiment democràtic.
Dins els múltiples serveis que ofereixen cal destacar: la dinamització socio-comunitària (impulsant plans de desenvolupament comunitari, les festes majors,
l’organització d’activitats culturals, horts
comunitaris, la gestió cívica de serveis
i equipaments). També el foment de la
participació ciutadana tant en l’àmbit
institucional (consells territorials, audiències públiques...), com de base ciutadana
(assemblees, manifestacions, fòrums de
debat...), així com el treball en xarxa amb
altres entitats del territori.
En els darrers temps, dins l’acció reivindicativa cal destacar el treball realitzat
en col·laboració amb la PAH (Plataforma

d’Afectats per les Hipoteques) per frenar
l’onada de desnonaments, la lluita contra
les retallades en sanitat i educació en
col·laboració amb entitats sindicals i
col·lectius socials. També la col·laboració
amb el moviment ecologista en defensa
del territori (oposició a la instal·lació
d’Eurovegas, defensa del Parc Natural de
Collserola i denuncia de la privatització
del cicle de l’Aigua).
Actualment, un dels reptes claus pel
futur del moviment veïnal és afrontar el
seu relleu generacional. En aquest sentit,
considerem important treballar amb les
entitats juvenils del territori i el Consell
de la Joventut de Barcelona, no només
per què un barri no es pot entendre sense
la mirada dels i les joves, sinó també per
què considerem que és des de les entitats
de joves d’on sorgiran els quadres veïnals
del futur.
 Jordi Bonet
President de la FAVB

Entrevista

Associació Projecte FIARE
Catalunya, banca ètica
Entrevista realitzada a Gabriel Abascal, president de l’Associació FIARE
Catalunya i Clara Soler, responsable de l’Àrea de socis/es de FIARE
Ω Com i per què neix aquest projecte?
C.S: FIARE neix durant la dècada del 2000, a partir d’un grup d’entitats del
País Basc que volen crear un altre model de banca per a donar suport a les
seves necessitats financeres. El 2005 es concreta la idea i es constitueix formalment el Projecte FIARE que sorgeix amb la voluntat de ser un banca que
canalitzi l’estalvi ètic de persones i d’organitzacions responsables que estiguin
al servei de projectes que aportin un valor afegit a la societat.

Ω És possible una banca democràtica?
G. A.: Sí, és totalment possible a partir d’una estructura jurídica –la cooperativa- que es basa en el principi d’“una persona, un vot”, amb independència del
capital social aportat a la cooperativa.
C.S.: FIARE s’emmarca en un procés de construcció democràtica des de la
ciutadania i el territori. El procés d’expansió des del 2005 fins l’actualitat s’ha
desenvolupat gràcies al treball en xarxa de diferents entitats que, en cadascun
dels territoris, volien estendre i construir una banca ètica i ciutadana. Gràcies
al procés d’articulació d’aquesta xarxa es posa en marxa un treball de sensibilització en finances ètiques que aplega, en bona part, les altres experiències
existents en aquest àmbit. FIARE ha aconseguit reunir unes 3.100 persones i
entitats sòcies a finals de juny de 2012.

Ω Per què és necessari que un banc estigui en mans de
la ciutadania, que compti amb la participació de les
persones?
C.S: La manera com FIARE entén un projecte de banca ètica és precisament
estant en contacte constant amb la ciutadania organitzada, per tal de conèixer
les necessitats d’aquelles entitats que tenen com a objectiu construir una societat
més justa. La participació de les persones és, per tant, un dels elements fonamentals d’un projecte d’aquest tipus, ja que la nostra raó de ser és esdevenir una
eina al servei de les entitats.

Ω Quins valors promou FIARE?
C.S: FIARE és una entitat bancària sense ànim de lucre, transparent i on la participació de la seva base social és una dels valors claus per entendre i explicar el funcionament del projecte. Com que és una entitat sense ànim de lucre tan sols pretén
donar els serveis que la ciutadania i la base social van detectant com a necessaris.
Per altra banda, el valor de la transparència en un sector que precisament ha amagat
bona part del seu procés d’enriquiment, és un del elements claus com a exercici de
responsabilitat social i ciutadana. Cada mig any FIARE publica els projectes finançats
i es poden consultar tant al web, com a la memòria anual o a les seves oficines.
G.A: FIARE cerca valors socials transformadors: la solidaritat, la inversió en projectes
d’economia real socialment beneficiosos i mediambientalment sostenibles i, en definitiva, contribuir a la construcció d’una economia alternativa al servei de les persones.

